
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

4/2017
15 lutego 2017

MoP

MONITOR PRAWNICZY   4/2017 169

SPIS TREŚCI

MoP

AKTUALNOŚCI ▶
OPINIE ▶

GLOSY ▶

Z sal sądowych  .......................................................................................................  171
Aktualności europejskie  .......................................................................................  180

Prokura łączna po nowelizacji, Jarosław Grykiel  ..............................................  185
Bankowość elektroniczna jako trwały nośnik informacji, 
Jacek Gołaczyński  ...................................................................................................  194
Przedsiębiorstwo (art. 551 KC) wielopodmiotowe – istota i reżim 
prawny (cz. II), Michał Pełczyński  ......................................................................  199
Zdolność do czynności prawnych spółki jawnej, Magdalena Wilejczyk  .....  210

Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej 
przez pośrednika, Katarzyna Wiese ....................................................................  213
Moc wiążąca prawomocnego wyroku zasądzającego solidarnie 
odszkodowanie od pracodawcy i pracownika na rzecz osoby trzeciej 
w sprawie o roszczenia regresowe, Anna Rososzczuk  .....................................  217



TABLE OF CONTENTS

MONITOR PRA WNICZY   4/2017170

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 2017 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: 1200 egz.

NEWS ▶
OPINIONS/ARTICLES ▶

GLOSS ▶

From the courtrooms  ...........................................................................................  171
European News ......................................................................................................  180

Joint proxy aft er the amendments, Jarosław Grykiel  .......................................  185
E-banking as a durable medium, Jacek Gołaczyński  ........................................  194
Multi-stakeholder undertaking (Art. 551 of the Civil code) – nature 
and legal regime (Part II), Michał Pełczyński  ...................................................  199
Legal capacity of a general partnership, Magdalena Wilejczyk  .....................  210

Th e duty to prevent infringements of intellectual property rights by 
an intermediary, Katarzyna Wiese  ......................................................................  213
Th e binding force of a fi nal judgment awarding joint and several 
damages from an employer and an employee for an injured third party 
in a case for recourse, Anna Rososzczuk  ............................................................  217


