ZAPROSZENIE
Sukces I Konferencji INSO 2009 Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw

oraz

II Konferencji Naukowej INSO 2010 Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – polityka

drugiej szansy wskazał potrzebę kontynuacji merytorycznych spotkań nie tylko w formie tzw.
INSO FORUM, czyli organizowanego corocznie swego rodzaju „Szczytu Prawa Upadłościowego”,
którego głównym założeniem jest zebranie środowiskowe specjalistów prawa upadłościowego,

ekonomii i zarządzania, dla prezentacji wyników badań i wymiany poglądów na wiele tematów
powiązanych z problematyką upadłości, ale także w formie serii specjalistycznych,

sprofilowanych konferencji tematycznych, odbywających się bez z góry określonej cykliczności,

organizowanych celem umożliwienia pogłębionej analizy ściśle sprecyzowanych aspektów
i problemów prawa upadłościowego i rozwoju przedsiębiorczości.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Instytut Allerhanda ma zaszczyt zaprosić do

udziału w pierwszej konferencji z cyklu INSO FOCUS on Intellectual Property - Własność
intelektualna w prawie upadłościowym, która w tym roku poświęcona będzie przede wszystkim

polityce drugiej szansy, jaką może dawać prawidłowo prowadzone postępowanie przed sądem.

Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr.

hab. Stanisława Uliasza, a Partnerów Konferencji dołączyło Koło Naukowe Prawa Cywilnego i

Prawa Własności Intelektualnej oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Rzeszów.

Podczas Konferencji zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:


Jak jest wyceniana własność intelektualna w przypadku upadłości przedsiębiorstw?

 Jak jest rozpatrywane prawo do firmy przedsiębiorstwa w upadłości?

 Jak z prawnego punktu widzenia traktować należy sprzedaż know how przy sprzedaży
składników masy upadłościowej?

Swoje wystąpienia zapowiedzieli:
1.

Zbigniew Miczek, Instytut Allerhanda, Sąd Rejonowy w Tarnowie,
Sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości a prawo do firmy

2.

Prof. dr hab. Rafał Adamus, Kierownik Zakładu Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu
Opolskiego, Instytut Allerhanda,
Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w
postępowaniu upadłościowym

3.

dr Jarosław R. Antoniuk, sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie, adiunkt Politechniki Śląskiej,
Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy licencyjne zawarte przez upadłego

4.

Aleksandra Suwała, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW,
Ochrona renomy przedsiębiorcy na wypadek zagrożenia niewypłacalnością

5.

dr Michał Chajda, mgr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Upadłość konsumencka twórcy

6.

Kamil Szpyt, Prezes Koła Naukowego Prawa Mediów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Tytuł prasowy jako przedmiot prawa własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym

7.

Joanna Rycerz, Uniwersytet Rzeszowski,
Upadłość instytutów badawczych

8.

Prof. dr hab. Piotr Stec, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski,
Realizacja autorskich praw osobistych do utworów wchodzących w skład masy upadłości

9.

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, Uniwersytet Wrocławski,
Upadłość po śmierci niewypłacalnego dłużnika – Czy możliwy konflikt ochrony dóbr osobistych post
mortem z potrzebą ochrony praw wierzycieli?

10. Piotr Zaporowski, doktorant w Uniwersytecie Wrocławskim,
Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa upadłego, w którym mieści się jego nazwisko – aspekty
prawnoosobiste i prawnomajątkowe
11. Agnieszka Sztoldman, Uniwersytet Warszawski,
Umowy wspólnego przedsięwzięcia o eksploatację przedmiotów własności przemysłowej – pozycja
prawna w przypadku ogłoszenia upadłości przez jedną ze stron
12. dr Mariusz Załucki, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Allerhanda,
Utwory osierocone na skutek upadłości
13. Wojciech Wróbel, Izba Adwokacka w Rzeszowie,
Prawa na dobrach niematerialnych jako element majątku upadłego
14. Tadeusz Czarnota, Sąd Rejonowy w Katowicach,
Zbycie znaku towarowego w postępowaniu upadłościowym

Dyskusję na wysokim merytorycznie poziomie gwarantuje szerokie spektrum

podejmowanych zagadnień w gronie ekspertów: uczonych prawa i ekonomii, praktyków
wymiaru sprawiedliwości - sędziów, syndyków, przedsiębiorców, menadżerów, prawników

przedsiębiorstw (In-house) zewnętrznych doradców prawnych (kancelarie) i biznesowych
(consulting), banków i innych wierzycieli a także przedstawicieli rządu, administracji
państwowej i mediów. Konferencje INSO objęte są honorowym patronatem Ministra

Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki jak również uznanych instytucji krajowych i

międzynarodowych

Ekonomiczne).

(w ubiegłym

roku

m.in. Bank Światowy,

Polskie Towarzystwo
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Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji na witrynie internetowej

Konferencji www.insofocus2011.allerhand.pl .

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2011 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Rzeszowskiego w sali obrad Senatu przy ul. Cegielnianej 12 w Rzeszowie.

Zachęcamy do możliwie wczesnej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

O Organizatorze:
Fundacja Instytut Allerhanda jest niezależnym ośrodkiem zaawansowanych badań prawnych

powstałym w Polsce, pod auspicjami Centrum C-Law.org, międzynarodowej sieci akademickiej

skupiającej prawników i ekonomistów. W gronie fundatorów znajduje się dr Leszek Allerhand, ostatni

potomek patrona Instytutu, prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, dr Arkadiusz Radwan
i inni (więcej: www.allerhand.pl).

Fundacja Instytut Allerhanda pragnie upamiętnić dorobek wybitnego polskiego uczonego i adwokata

prof. Maurycego Allerhanda oraz pielęgnować poczucie tożsamości, kontynuacji i dziedzictwa w
polskiej myśli prawnej i zawodzie prawnika. Zainteresowania badawcze Instytutu koncentrują się w

obszarach prawa, których efektywność znajduje najprostsze przełożenie na wzrost gospodarczy i

prosperity kraju. Instytut Allerhanda prowadzi interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą
instytucji prawnych w funkcjonowaniu gospodarki.

W swojej misji i filozofii działania Instytut nawiązuje do wiodących tego typu ośrodków na świecie
oraz do tradycji przedwojennych polskich towarzystw naukowych. Konferencje INSO realizują misję
Instytutu pobudzania niezależnej, nowoczesnej dyskusji naukowej, są płaszczyzną wymiany wiedzy,
poglądów, prezentacji wyników badań empirycznych oraz aktualnych dylematów doktryny i praktyki
procesu upadłości, restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, obszaru problemowego będącego
jednym z głównych w spuściźnie i dorobku Patrona Instytutu.
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