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Książki /autorstwo, współautorstwo/
Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, Warszawa 2017 (jestem współautorem
niniejszej publikacji), Wolters Kluwer
Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, pod red. I. Gil, Warszawa 2015 (jestem współautorem
niniejszej publikacji), w ramach publikacji nie wyróżniono autorstwa poszczególnych fragmentów, C.H. Beck
Ustawa 500 + - czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci, pod red. M. Jagodzińskiego
oraz M. Skrzypka, Wrocław 2016 (jestem redaktorem oraz współautorem niniejszej publikacji), Wydawnictwo
Presshouse
Artykuły
Czy reforma kodeksu spółek handlowych jest potrzebna ?; Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 9, Wolters Kluwer
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. – rozważania de lege ferenda;
Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 5, Wolters Kluwer
Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia
majątku na podstawie art. 66 k.s.h. (artykuł napisany wspólnie z Panią doktor Agnieszką Guzewicz); Przegląd
Prawa i Administracji, TOM CXII, pod red. J. Frąckowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Pojęcie „bezskuteczności orzeczenia” o wyłączeniu ze spółki z o.o. jej wspólnika – rozważania de lege lata oraz de
lege ferenda (artykuł napisany wspólnie z Panią Profesor Elwirą Marszałkowską – Krześ); Przegląd Prawa
Handlowego 2018, nr 1, Wolters Kluwer
Sprzeczność uchwały z umową (statutem) spółki kapitałowej w kontekście powództwa o uchylenie uchwały,
Przegląd Radcowski 2016, nr 10 (artykuł napisany wraz z Panią doktor Agnieszką Guzewicz)
Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych, Przegląd
Prawa i Administracji 2015, nr 101 (artykuł napisany wraz z Panią doktor Agnieszką Guzewicz), Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego
Rozważania na temat charakteru prawnego pełnomocnictwa, o którym stanowią art. 253 i 426 kodeksu spółek
handlowych, oraz katalogu osób mogących pełnić funkcję pełnomocnika w świetle niniejszych przepisów, Rejent
2015, nr 2
Sprzeczne z prawem uchwały wspólników (akcjonariuszy) w spółkach kapitałowych – rozważania de lege ferenda,
Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 11, Wolters Kluwer
Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 i art. 483 k.s.h. - de lege lata i de lege ferenda,
Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 11 (artykuł napisany wraz z Panią doktor Agnieszką Guzewicz), Wolters
Kluwer
Odpowiedzialność z tytułu wytoczenia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. Przegląd Prawa Handlowego
2013, nr 2 (artykuł napisany wraz z Panią doktor Agnieszką Guzewicz), Wolters Kluwer
Pojęcie ,,nieuzasadnionego powództwa" actio pro socio w świetle regulacji art. 295 § 4 i 486 § 4 kodeksu spółek
handlowych – rozważania de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2012, nr 3
Dopuszczalność przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty sądowej, Iustitia 2012, Nr 4, C.H. Beck
Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Przegląd Prawa
Egzekucyjnego 2011, nr 2, Currenda
Problem zdefiniowania pojęcia ,,innej podobnej umowy’’ w świetle art. 15 kodeksu spółek handlowych – uwagi de
lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa i Administracji 2011, nr 85, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego

Refleksje pokonferencyjne, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 9 (artykuł napisany wraz z Panią doktor
Agnieszką Guzewicz), Wolters Kluwer
Spółki handlowe przed wpisem do rejestru. Zagadnienia wybrane, Przegląd Prawa i Administracji 2010, nr 82,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
w publikacjach:
Pojęcie ,,oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej
nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych; [w:] Tendencje Prawa materialnego
i procesowego, pod red. Elwiry Marszałkowskiej - Krześ, Wrocław 2018
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, [w:] Księga dla naszych kolegów, pod.
red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Występowanie organów spółek kapitałowych na podstawie przepisów przyznających szczególną zdolność sądową
w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń tych spółek – rozważania de lege lata oraz de lege ferenda (artykuł
napisany wspólnie z Panią Profesor Elwirą Marszałkowską – Krześ); [w]: Kodeks spółek handlowych po 15 latach
obowiązywania, pod red. J. Frąckowiaka, Warszawa 2018, Wolters Kluwer
Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji – rozważania de lege ferenda (artykuł
napisany wspólnie z Panią Profesor Elwirą Marszałkowską – Krześ), [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w
spółce handlowej, pod red. K. Bilewskiej, Warszawa 2018, Wolters Kluwer
Oświadczenie o doręczeniu bezpośrednim w świetle art. 132 k.p.c. – rozważania de lege lata oraz de lege ferenda
(artykuł napisany wspólnie z Panią Profesor Elwirą Marszałkowską – Krześ), [w:] Honeste Procedere, Księga
Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, pod red. A. Laskowskiej – Hulisz, J. May, M.
Mrówczyńskiego, Warszawa 2018, Wolters Kluwer
Inna działalność naukowa
Piastowanie stanowiska członka Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Pełnienie funkcji Wydziałowego Koordynatora Wydawniczego na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyróżnienia
Moja rozprawa doktorska na temat: „Odpowiedzialność z tytułu wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa
o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności” została wyróżniona na podstawie
uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w dalszej kolejności
została również wybrana przez Radę Wydziału jako rozprawa, która reprezentowała niniejszy Wydział w konkursie
Prezesa Rady Ministrów na najlepszą rozprawę doktorską.
Doświadczenie zawodowe:
Radca prawny, wspólnik zarządzający JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni. Doświadczonym dydaktyktyk
akademickim oraz trener, prowadzący szkolenia z zakresu prawa adresowane do praktyków.

Czynny udział w konferencjach krajowych:
Konferencja: „NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO” (Uniwersytet Wrocławski – 5 grudnia 2018 r.)
wygłaszając referat „Zarzut potrącenia i powództwo wzajemne”.
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