
RADA PROGRAMOWA
prof. Alexander J. Bĕlohlávek, prof. Ludwik Florek, prof. Hanna Gronkiewicz-
Waltz, prof. Roman Hauser, prof. Janusz Jankowski, mec. Andrzej Kalwas,  
prof. Krzysztof Pietrzykowski, prof. Marcus Lutter, prof. Bartosz Makowicz, 
prof. Andrzej Szajkowski, prof. Janusz Szwaja, prof. Marek Wąsowicz.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
r. pr. Marcin Dietrich, adw. Jakub Jacyna, adw. Bartłomiej Jankowski, 
adw. Andrzej Tomaszek. 

DWU T YGODNIK PR AWA POLSKIEGO

17/2016
1 w r ześnia 2016

MoP

MONITOR PRAWNICZY   17/2016 897

SPIS TREŚCI

MoP

AKTUALNOŚCI ▶
OPINIE ▶

GLOSY ▶

Z sal sądowych  .......................................................................................................  899
Aktualności europejskie  .......................................................................................  900

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 1481 KPC  
– uwagi dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego,  
Andrzej Jasiecki  .......................................................................................................  904
Firma spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej,  
Artur Nowacki  ........................................................................................................  918
Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim,  
Michał Rządkowski  ................................................................................................  925
Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji 
farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej  
niż 1% aptek ogólnodostępnych, Bogusław Banaszak  ....................................  932
Leki cyfrowe. Czy konieczna będzie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, 
Zbigniew Więckowski ..............................................................................................  941

Odpowiedzialność za nieumyślne naruszenie zasad  
bezpieczeństwa w ruchu, Kazimierz J. Pawelec  ................................................  950



TABLE OF CONTENTS

MONITOR PRA WNICZY   17/2016898

REDAKCJA 
Redakcja: 
Piotr Grabarczyk – redaktor naczelny, 
Izabela Politowska
Stali współpracownicy: 
Ewa Balcerzak, Olga Trocha, 
Agnieszka Mikos-Sitek, Maciej 
Nałęcz, Michał Snitko-Pleszko, 
Ewa Skibińska
Adres redakcji: 
Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17, 
00-203 Warszawa
tel.: 22 33 77 600 
fax: 22 33 77 602
e-mail: monitorprawniczy@beck.pl
www.czasopisma.beck.pl

Skład i łamanie: 
Aleksander Sawicki,
Lidia Fedorczyk
Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa

ARTYKUŁY 
● Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian redakcyjnych 
w nadesłanych opracowaniach, 
a w szczególności prawo skracania 
tekstów, wprowadzania śródtytułów, 
zmian tytułów, redukowania liczby 
przypisów i wprowadzania poprawek 
stylistycznych. 
● Materiałów niezamówionych
Redakcja nie zwraca. 
● Z chwilą przekazania tekstu 
Redakcji Autor przenosi wyłączne pra-
wo do jego publikacji – prawa autor-
skie i wydawnicze – na Wydawcę. 
● Prawem autorskim chronione jest 
również wprowadzanie treści materia-
łów do banków danych oraz przeno-
szenie tych treści na nośniki dźwięku 
i obrazu. 
● Niedozwolone jest cytowanie pub-
likacji MoP bez powoływania się na 
źródło.
Wersja papierowa jest wersją 
pierwotną czasopisma

PRENUMERA TA 
Warunki prenumeraty: 
wpłaty na prenumeratę przyjmowane 
są za pomocą polecenia przelewu ban-
kowego na rachunek:

Wydawnictwo C.H.Beck, 
ul. Bonifraterska 17, 
00-203 Warszawa

Nr konta: 52 1240 6247 1111 0000 
4973 5420

Cena prenumeraty na 2016 rok
wynosi:
● roczna (24 zeszyty): 
1199,00 zł (w tym 5% VAT)
● pojedynczy zeszyt: 
65,00 zł (w tym 5% VAT)
– w tym koszty przesyłki.

Wypowiedzenie prenumeraty:
Jeżeli na 6 tygodni przed koń-
cem roku prenumerata nie zostanie 
pisemnie wypowiedziana, zosta-
nie automatycznie przedłużona na 
następny rok.

OGŁOSZENIA 
Ceny ogłoszeń:
● Czarno-białe: cała strona – 6000 zł, 
½ strony – 3400 zł
● Kolorowe: 
IV str. okładki – 13 000 zł, 
II lub III str. okładki – 11 000 zł, 
● insert – 0,90 zł sztuka
Powyższe ceny nie zawierają VAT 
i dotyczą reklam gotowych. 
Płatność przelewem po otrzymaniu 
faktury VAT i egzemplarza okazowego. 
Na IV stronę okładki przyjmowane są 
wyłącznie ogłoszenia całostronicowe.
Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych ogłoszeń.

W sprawie ogłoszeń należy 
kontaktować się z Działem 
Reklamy – Kinga Filipowicz, 
tel. 22 33 77 652, fax 22 33 77 601, 
reklama@beck.pl

Nakład: 1300 egz.

NEWS ▶
OPINIONS/ARTICLES ▶

GLOSS ▶

From the courtrooms  ...........................................................................................  899
European News ......................................................................................................  900

Passing an in camera judgment pursuant to Art. 1481 of the Code of Civil 
Procedure – remarks concerning amendment of the Code, 
Andrzej Jasiecki ........................................................................................................  904
Business name of a limited partnership and a partnership limited 
by shares, Artur Nowacki  ......................................................................................  918
Th e notion of a consumer and mixed purpose contracts in Polish law, 
Michał Rządkowski .................................................................................................  925
Digital medicines. Will the amendment of the Pharmaceutical Law be 
necessary?, Zbigniew Więckowski  ........................................................................  932
Controversies concerning the application by pharmaceutical inspection 
authorities of the clause providing for running more than 1% of pharmacies 
open to the general public in a voivodship, Bogusław Banaszak  ..................  941

Liability for unintentional infringement of traffi  c safety regulations, 
Kazimierz J. Pawelec ...............................................................................................  950


