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Monografie Prawnicze lo seria , w ktorej ukazuj;, sit; puhlikacjl' omawiaj;'l'l' 
w wyczerpuj;,cy sposoh okreslone inslytucje czy zagadnienia prawne. Adre
sujemy j;, przede wszystkim do prawnikow poszukuj;,cych wnikliwego ujl;cia 
temalll , t,cz;,cego teorii; (poglady doktryny, element y prawnoporownawcze) 
i praktykI,: (hoga!y wyhor orzecznictwa). A tego - ze wzgłt;du na hrak miejsca 
- nic znajdziemy nawet w komentarzach . 

Ksi ;,żka stanowi pierwsz;, tl'go typu monografit; dotycz;'G' firmy jako ozna
czenia przl'llsit;hiorc}' w kontekscic prawnoporownawczym, prawa europej
skiego, konwencji mit;dzynarodowych, przepisIiw europejskiego i krajowego 
prawa prywatnl'go mit;dzynarodowego. Opracowanie napisane zostalo na pod
stawie bogatej mit;dzynarodowej literatury i orzecznictwa. 
Autor przedstawia kolejno jak wygl;,daj;, regulacje firmowe w roznych pan
stwach europejskich, jakie unormowania dotycz;,ce firmy można dzis znalezc 
w pra\'vie l :nii Europejskiej oraz prohuje odpowiedzieć , dlaczego brak jest do
t;,d ogtllnych jednolitych regulacji w omawianym zakresie . Dalej omowione 
zostaj;, istniej;,ce regulacje konwencji mit;dzynarodowych oraz ich wply\\' na 
odpowiedz, które prawo wlasciwe jest dla firmy i jej ochrony. Ponadto Autor 
przedstawia pogh,dy doktryny prawa \\' rożnych panst\vach dotycz;!ce firmy 
w prawie prywatnym mit;dzynarodowym. Ostatni rozdzial poswit;cony jest ro\\'
nież zagadnieniu ochrony firmy w kontekście regulacji rozporz;,dzenia Rzym II . 
\\! puhlikacji poruszonych zostaje szereg kwestii interesuj;,cych dla prawniko\\' 
zajl11llj;,cych sit; mit;dzynarodowym obrotem handlowym , takich jak regulacje 
konwencji dotycz;,cych \vlasnosci przemysiowej, prawa wlasciwego dla społek. 
prawa \\"lasciwego dla czy no\\' niedozwolonych wynikaj;'l'ych z naruszenia wla
snosci intelektualnej i prawa konkurencji . 

Dr Grzegorz Żmij - ukonczyl studia magisterskie na l iniwersytecie St,skim 
i podyplomowe studia magisterskie ( LL\I . ) na l lniwersytecie w Trewirze ( ;'Ii iem
cy). l izyskal stopil'n doktora nauk prawnych na lIniwersytecie St,skim \\' Kato
wicach.Jest autorem i wspolautorem szeregu puhlikacji krajowych i mil;dzynaro
dowych poswit;conych pn,hkmatyn: prawa pl")\\'atlll'go mi~'dz\llan'I"'\\'ego , 

mi~'dzynarodO\n'go prawa halllllowl'go, mi~'dzynarodowego pLlwa waluto\\"\' 
go, prawa l-y\\ilnego i arhil rażu oraz animatorem mi~'dzynarodo\n' j wspolpracy 
naukowej . "ran; naukow;, Lwzy z doswiadczeniem radq prawnego i arhitra. 
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