
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

6/2022
15 marca 2022

MoP

MONITOR PRAWNICZY   6/2022 275

SPIS TREŚCI

MoP

AKTUALNOŚCI ▶
OPINIE ▶

GLOSA ▶

Z sal sądowych  .......................................................................................................  277
Aktualności europejskie  .......................................................................................  284

Pismo zaporowe w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia  
roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego, Jarosław R. Antoniuk  ....  292
Decyzja administracyjna wydana w formie dokumentu elektronicznego  
jako podstawa wpisu do księgi wieczystej, Przemysław Wołowski  ...............  297
Jedność czynu w odniesieniu do przestępstwa niealimentacji, Jan Kluza  ...  303
Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych  
ustaw – uwagi krytyczne, Jarosław Świeczkowski  .............................................  309
Kontrola zgodności z prawem uchwał organów samorządu  
komorniczego, Cezary Paweł Waldziński  ..........................................................  315

Miarkowanie zryczałtowanego świadczenia gwarancyjnego,  
Paweł Mazur  ...........................................................................................................  321



TABLE OF CONTENTS

MONITOR PRA WNICZY   6/2022276

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: 
Magdalena Abramczyk,
Anna Skibicka
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 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 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: 700 egz.

NEWS ▶
OPINIONS/ARTICLES ▶

GLOSS ▶

From the courtrooms ............................................................................................  277
European News ......................................................................................................  284

Prohibitive motions in proceedings for securing a claim and securing 
evidence, Jarosław R. Antoniuk ....................................................................................  292
An administrative decision issued in the form of an electronic document 
as a basis for an entry into the land and mortgage register, 
Przemysław Wołowski ......................................................................................................  297
Sameness of the act with regard to the off ense of nonpayment 
of maintenance, Jan Kluza ............................................................................................  303
Draft  amendment to the Family and Guardianship Code and other acts 
– critical remarks, Jarosław Świeczkowski .................................................................  309
Control of lawfulness of resolutions of bailiff s’ selfgovernment bodies, 
Cezary Paweł Waldziński ................................................................................................  315

Moderation of a fl atrate warranty payment, Paweł Mazur ...............................  321


