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Słowo wstępne

Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer naszego czasopisma. Tym 
razem zawiera on głównie cywilistyczne opracowania związane z projektem 
naukowym „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia w dochodzeniu wie-
rzytelności” kierowanym przez prof. Mariusza Załuckiego, a fi nansowanym 
przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy działający przy Krajowej Radzie Ko-
morniczej. Cieszymy się, że praktyka współpracuje z nauką – i że możemy 
być tego częścią. 

W bieżącym numerze „Studiów Prawniczych” znalazły się także i inne pu-
blikacje związane z realizacją projektów naukowych fi nansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, jak np. artykuł prof. Jana Widackiego i Marcina Gołaszew-
skiego czy tekst autorstwa dr Moniki Augustyniak. Zachęcamy do lektury 
i zapraszamy do dalszej współpracy.



Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21) • Studies in Law: Research Papers 2017, No. 2 (21) 
ISSN 1689-8052 • e-ISSN 2451-0807

Zbigniew Maciąg
Prof., Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Mariusz Załucki
Prof., Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Opening comment

Th e next issue of our magazine is delivered to our readers. Th is time 
round, it contains mainly civilian studies related to the scientifi c project New 
legal regulations in order to facilitate the recovery of receivables headed by Prof. 
Mariusz Załucki and fi nanced by the Scientifi c and Training Center oper-
ating at the National Bailiff s Council. We are exhilarated that the practice 
cooperates with science, as well as that we are involved in it. 

Th e current issue of “Studies in Law” also includes other publications 
related to the realization of scientifi c projects fi nanced from external sources, 
such as the publication of Prof. Jan Widacki and Marcin Gołaszewski, or 
a text by Monika Augustyniak, PhD. We invite you to read on and to further 
cooperation.


