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Publikacje naukowe  
 

Komentarz do art. 7, art. 33-35, art. 46-47 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne 

międzynarodowe, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, J. Poczobut (red.), 

Warszawa 2017, s. 203-235; 570-622; 717-771. 

 

Patenty dotyczące roślin w świetle Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i 

dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, „Przegląd Prawa 

Rolnego” 2017, nr 1(20), s. 47-79. 

 

Podmiot prawa autorskiego, w: System Prawa Prywatnego, t.13 – Prawo autorskie, J. Barta 

(red.), 4. wydanie, Warszawa 2017, s. 85-137. 

 

Patenty europejskie i ich skutki w Polsce (s. 193-238), Patent europejski o jednolitym 

skutku (w perspektywie powstania) (s. 239-299), Dodatkowe prawo ochronne (s. 1141-1200), 

Topografie układów scalonych i ich ochrona (s. 1201-1214), w: System Prawa Prywatnego, 

tom 14A – Prawo własności przemysłowej,  R. Skubisz (red.), 2. wydanie, Warszawa 2017.  

 

Łączenie, podział i przekształcanie spółek, w: Prawo spółek handlowych, A. Koch, J. 

Napierała (red.), 6. wydanie, Warszawa 2017, s. 594-690. 

 

Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, w: Prawo spółek handlowych, A. Koch, J. 

Napierała (red.), 6. wydanie, Warszawa 2017, s. 691-724 (współautor: S. Sołtysiński). 

 

Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej (s.521-558), Jurysdykcja w 

sprawach dotyczących praw własności przemysłowej. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń 

wydanych w tych sprawach (s. 559-594), w: System Prawa Prywatnego, t. 14C – Prawo 

własności przemysłowej,  R. Skubisz (red.), Warszawa 2017. 

 

Patenty dotyczące roślin, w: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, z. 41 – Aspekty 

materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami 

wyłącznymi,  A. Adamczak (red.), Warszawa 2017, s. 35-47. 

 

Patent – prawa wyłączne i ich ograniczenia, w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w 

Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,  A. Adamczak 

(red.), Warszawa 2018, s. 854-896 (współautor: S. Sołtysiński). 

 

Skutki brexitu w zakresie jednolitych unijnych praw własności przemysłowej i w 

perspektywie powstania jednolitej ochrony patentowej, Wynalazczość i ochrona własności 

intelektualnej, z. 42 – Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz 

zarządzanie prawami wyłącznymi. Część druga,  A.Adamczak (red.), Warszawa 2018, s. 45-63. 
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Patent – charakter prawny i treść w świetle rozwoju ustawodawstwa patentowego w Polsce, 

„Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2018, nr 2, s. 121-125. 

 

Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy stwierdzenia wykonalności 

orzeczenia sądowego – uwagi krytyczne na temat postanowienia niemieckiego Trybunału 

Federalnego z 19.07.2018 r., „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 131-152. 

 

Wyłączność danych i wyłączność rynkowa, w: System Prawa Medycznego, t. 4 – Prawo 

farmaceutyczne, J. Haberko (red.), Warszawa 2019, s. 567-616. 

 

Ograniczenie skutków dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych w 

świetle projektowanej zmiany rozporządzenia nr 469/2009, w: Opus auctorem laudat. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, K. Szczepanowska-

Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), Warszawa 2019, s. 500-521. 

 

Umowy handlowe w obrocie transgranicznym: problematyka kolizyjnoprawna i 

jurysdykcyjna, w: Umowy w obrocie gospodarczym, A. Koch, J. Napierała (red.), 5.wydanie, 

Warszawa 2019, s. 68-126. 

 

Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym (s. 85-134), 

Klauzula moralności (moralności publicznej) w odniesieniu do wynalazków 

biotechnologicznych (s. 179-230), w: Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, 

G. Blicharz, M. Delijewski (red.), Warszawa 2019. 

 

Łączenie, podział i przekształcanie spółek (s. 621-724), Prawo kolizyjne spółek prawa 

handlowego, we współautorstwie z S. Sołtysińskim, (s. 725-763), w: Prawo spółek handlowych, 

A. Koch, J. Napierała (red.), 7. wydanie, Warszawa 2019. 

 

Wykonywanie orzeczeń sądów polskich w sprawach cywilnych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ewentualności powołania się przez sądy zagraniczne 

na klauzulę porządku publicznego, w: Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej 

negowanie lub zniekształcanie, A. Radwan, M. Berent (red.), Warszawa 2019, s. 329-364.  
 


