SPIS TREŚCI

1/2022

1 stycznia 2022

MoP
AKTUALNOŚCI
OPINIE

GLOSA

MoP

DWUT YGODNIK PR AWA POLSKIEGO

▶
▶
▶

Z sal sądowych ........................................................................................................
Aktualności europejskie ........................................................................................
Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w trakcie pandemii Covid-19,
Julita Kowalów-Ziułkowska, Maciej Stasiewicz ...................................................
Przedawnienie roszczenia – ochrona czy przeszkoda w poszukiwaniu
przedprocesowego rozwiązania sporu – cz. I, Ireneusz Wolwiak ...................
Zasady składania pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym,
Michał Bieniak .........................................................................................................
O potrzebie rewizji ustawowych przesłanek stosowania nieizolacyjnych
środków zapobiegawczych, Szymon Krystkowiak ............................................
Przewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu nieoprocentowanej pożyczki, Tobiasz Nowakowski ..........................
Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku
po wydziedziczeniu go w testamencie, Adriana Tomczyk, Piotr Zielonka ....

3
14

21
27
35
40

47
51

RADA PROGRAMOWA
prof. Alexander J. Bĕlohlávek, prof. Ludwik Florek, prof. Hanna GronkiewiczWaltz, 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.
MONITOR PRAWNICZY 1/2022

1

TABLE OF CONTENTS
news
oPinions/aRticles

Gloss

▶
▶
▶

REDAKCJA
Redakcja:
Piotr Grabarczyk – redaktor naczelny,
Izabela Politowska
Stali współpracownicy:
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,
Magdalena Abramczyk
Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa

2

From the courtrooms ...........................................................................................
European News ......................................................................................................
Application of the rebus sic stantibus clause during the Covid-19 pandemic,
Julita Kowalów-Ziułkowska, Maciej Stasiewicz.........................................................
Prescription of claims – a protection or an obstacle in looking for
a prejudicial resolution of a dispute – Part I, Ireneusz Wolwiak ....................
Rules for submitting preparatory documents in civil proceedings,
Michał Bieniak .........................................................................................................
The need to review statutory premises for the application
of non-custodial preventive measures, Szymon Krystkowiak .........................
Fiduciary transfer of ownership as a security for claims under
a non-interest-bearing loan, Tobiasz Nowakowski............................................
The form of forgiveness by the testator to the person entitled to a legitim
after having disinherited them in his will, Adriana Tomczyk,
Piotr Zielonka ................................................................................................................

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 prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na Wydawcę.
● Prawem autorskim chronione jest
również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku
i obrazu.
● Niedozwolone jest cytowanie publikacji MoP bez powoływania się na
źródło.
Wersja papierowa jest wersją
pierwotną czasopisma

MONITOR PRAWNICZY 1/2022

PRENUMERATA
Warunki prenumeraty:
wpłaty na prenumeratę przyjmowane
są za pomocą polecenia przelewu bankowego na rachunek:
Wydawnictwo C.H.Beck,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Nr konta: 52 1240 6247 1111 0000
4973 5420
Cena prenumeraty na 2022 rok
wynosi:
● roczna (24 zeszyty):
1599,00 zł (w tym 8% VAT)
● pojedynczy zeszyt:
85,00 zł (w tym 8% VAT)
– w tym koszty przesyłki.
Wypowiedzenie prenumeraty:
Jeżeli na 6 tygodni przed końcem roku prenumerata nie zostanie
pisemnie wypowiedziana, zostanie automatycznie przedłużona na
następny rok.

3
14

21
27
35
40

47

51

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: 700 egz.

