Spis treści
Biogram .................................................................................................................
VII
Słowo wstępne ........................................................................................................
IX
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ........................................................
XI
Przedmowa .............................................................................................................
XXV
Wykaz skrótów ....................................................................................................... XXXVII
dr Michał Barański
Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe .

1

prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko
Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela na tle pojęcia odpowiedzialności
cywilnoprawnej ...........................................................................................................

17

prof. UG dr hab. Jerzy Ciszewski, Mateusz Hapka
Skarga pauliańska wierzycieli przyszłych ......................................................................

25

prof. UMK dr hab. Maria Dragun-Gertner
Przyszłość konosamentowych klauzul jurysdykcyjnych w reżimie międzynarodowym ..

45

dr hab. Mariusz Fras
O współczesnych tendencjach normatywnych w ujęciu istoty i typologii umów
ubezpieczenia ..............................................................................................................

55

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs
Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego
obrotu handlowego na przykładzie reguł INCOTERMS .............................................

71

Martyna Fusy
Rodzaje małżeńskich umów majątkowych w polskim prawie prywatnym ...................

79

dr Jacek Gęsiak
Zabezpieczenie roszczenia a uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością ......................................................................................................

89

prof. dr hab. Bogusława Gnela
Problem systemowej regulacji umów konsumenckich w polskim prawie .....................

95

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Zastaw na przedmiotach wirtualnych .......................................................................... 103
prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk
Reklama wirusowa w świetle regulacji prawnych .......................................................... 113
XXI

Spis treści
dr Paulina Gwoździewicz-Matan
Umowne modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach między
muzeami .................................................................................................................... 123
dr hab. Magdalena Habdas
Wybrane wyzwania związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości ................... 135
Mateusz Imioł
Pozasądowy system kompensacji szkód z tytułu wypadków medycznych.
Ocena projektowanych rozwiązań prawnych ............................................................... 149
prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska, dr Anna Wojtczyk
Pacjent jako słabsza strona obrotu. Autonomia czy ukryty paternalizm? ....................... 159
dr Sylwia Kaczyńska
Obowiązki zarządzającego portem lotniczym wobec pasażera oraz jego rola
w procesie realizacji umowy pasażerskiego przewozu lotniczego ................................... 167
prof. dr hab. Stanisława Kalus
Orzekanie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Zagadnienia wybrane ...... 181
prof. UŚ dr hab. Wojciech Klyta
Vis attractiva concurus europea – zarys pojęcia. Uwagi na marginesie art. 6
rozporządzenia Nr 2015/848 o postępowaniu upadłościowym .................................... 193
Sebastian Koczur, Błażej Mądrzycki
Kodeks spółek handlowych jako źródło prawa pracy – absurd czy konieczność? ........... 205
dr Bartosz Kucia
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego ................... 219
dr Witold Kurowski
Dopuszczalność zajęcia oraz przelewu wierzytelności o wynagrodzenie za pracę. Uwagi
na tle wyroku TSUE w sprawie Sähköalojen ammattiliitto ry p. Elektrobudowa S.A. ...... 229
prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE w sprawie Boston Scientific
Medizintechnik GmbH ................................................................................................. 245
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
ABC czynności prawnych w prawie autorskim ............................................................ 253
dr Grzegorz Matusik
Najem z elementem usługi na przykładzie Społecznej Agencji Najmu (SAN) .............. 267
dr Kinga Michałowska
Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej .... 277
prof. dr hab. Ryszard Mikosz
Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze ........................................................... 287
XXII

Spis treści
prof. dr hab. Jacek Napierała
Refleksje na temat obowiązku zwrotu zaliczki oprocentowanej od dnia jej przekazania. 299
prof. dr hab. Adam Olejniczak
Odwołanie darowizny w formie pisemnej – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda ........ 307
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC ........... 319
Aneta Pająk-Kozub
Testamenty wspólne w prawie polskim – uwagi de lege lata i de lege ferenda ................. 325
prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan
Ochrona osób bliskich spadkodawcy na tle rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r. . 335
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporządzeniu
spadkowym UE z 2012 r. ........................................................................................... 343
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ......................................... 351
prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior
Cywilnoprawne formy zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej ...................... 365
Małgorzata Pohl
Sytuacja prawna dotycząca świadczenia aliud na tle Konwencji wiedeńskiej
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. – wybrane zagadnienie ..... 375
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych” ................... 385
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
Dopuszczalność pozbawienia agenta prowizji od umów zawartych z pozyskanymi
uprzednio klientami ................................................................................................... 399
Anita Strzebińczyk
Fundacja pożytku publicznego według austriackiej ustawy z 28.12.2015 r.
o fundacjach i funduszach .......................................................................................... 409
prof. dr hab. Janusz A. Strzępka
Z problematyki umów o roboty remontowe i remontowo-montażowe ........................ 423
prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar
Pozytywne i negatywne zastosowanie dyrektywy .......................................................... 433
prof. dr hab. Piotr Ślęzak
Osiąganie korzyści materialnych jako negatywna przesłanka powoływania się
na licencje ustawowe w zakresie dozwolonego użytku .................................................. 439
XXIII

Spis treści
prof. dr hab. Andrzej Śmieja
Z problematyki zbycia wierzytelności przyszłej oraz wierzytelności objętej
pactum de non cedendo ................................................................................................. 449
prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus
Skuteczność oświadczenia dłużnika zaspokojenia długu głównego zamiast odsetek
(art. 451 § 1 KC) ........................................................................................................ 463
dr Urszula Torbus
Doświadczenie zawodowe pracownika a działalność konkurencyjna wobec
pracodawcy ................................................................................................................. 473
dr Paulina Twardoch
Stosowanie przepisów rozporządzenia Nr 2016/1103 w sprawie małżeńskich
ustrojów majątkowych na podstawie polskich norm o odesłaniu .................................. 489
dr hab. Michał Warciński
Miarkowanie odszkodowania (art. 440 KC) ................................................................ 503
prof. USz dr hab. Krzysztof Wesołowski
Relacje prawne przy przewozach przesyłek wykonywanych z udziałem
podwykonawców ......................................................................................................... 515
dr Anna Wilk
Wybrane aspekty prawne reklamy suplementów diety ................................................. 527
prof. dr hab. Leszek Wilk
Sankcje represyjne w Prawie farmaceutycznym ............................................................ 545
dr Ewa Zielińska
Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach z o.o. utworzonych na podstawie wzorca
umownego .................................................................................................................. 555

XXIV

