Wstęp
Szanowni Państwo,
Od pierwszego wydania publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0
minęło ponad dwa lata i w tym czasie miało miejsce szereg wydarzeń związanych
z popularyzacją wiedzy o prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Redaktorów niniejszego zbioru – z wykształcenia prawników – niezmiernie cieszy fakt, że w ciągu kilku kongresów Prawa Upadłościowego oraz Kongresów Prawa
Restrukturyzacyjnego KongRes w ramach działalności Instytutu Allerhanda coraz
większą popularność zyskują wystąpienia ekonomistów, finansistów i przedstawicieli
nauki rachunkowości, a przede wszystkim praktyków działalności gospodarczej.
W tym duchu przekazujemy kolejny zbiór artykułów, wystąpień i refleksji związanych z funkcjonowaniem prawa i ekonomii postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w ramach niniejszej publikacji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1”.
Ponownie, dobór artykułów miał na celu zaprezentowanie najistotniejszych,
a zarazem przekrojowych problemów związanych z funkcjonowaniem teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Założenia publikacji wpisują się w założenia działalności Instytutu Allerhanda, a przede
wszystkim jego Członków i Sympatyków funkcjonujących w oparciu o przeświadczenie, że Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne stanowi funkcję służebną w stosunku
do procesów ekonomicznych mających miejsce w gospodarce rynkowej. Wpisując się
w te założenia, cieszy fakt, iż kolejna publikacja „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1” włączyła w ten nurt, który w uproszczeniu nazwać można Law and
Economics, nowych Autorów z różnych dziedzin życia gospodarczego i prawnego.
Korzystając z okazji, Redaktorzy niniejszego zbioru, chcą złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Kongresów Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, które mieli okazję organizować w ostatnich latach oraz wszystkim
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Członkom i Sympatykom Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda oraz
Zespołów współpracujących nad zmianami w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym za nieustającą motywację do działania i możliwość wymiany poglądów
oraz doświadczeń w wymagającym merytorycznie, ale zawsze serdecznym środowisku
praktyków i teoretyków prawa.
Warszawa, maj 2019 r.
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