SPIS TREŚCI

22/2021

15 listopada 2021

MoP
AKTUALNOŚCI
OPINIE

GLOSA

MoP

DWUT YGODNIK PR AWA POLSKIEGO

▶
▶

▶

Z sal sądowych ........................................................................................................ 1163
Aktualności europejskie ........................................................................................ 1170
Zastrzeżenie w treści pełnomocnictwa procesowego wygaśnięcia
stosunku podstawowego a orzecznictwo Sądu Najwyższego,
Kamila Brylak-Hudyma, Krystyna Rogala, Błażej Gadek ................................. 1177
Skutki wniesienia odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym
z uchybieniem terminu, Szymon Rożek .............................................................. 1183
Problem „uchylania się” od naprawienia wyrządzonej szkody lub
krzywdy przez sprawcę przestępstwa, Patrycja Bróżek ................................... 1187
Niepoświadczony odpis dokumentu jako dowód w ogólnym
postępowaniu administracyjnym, Tomasz Kęska-Leszyński .......................... 1193
Odwołanie komornika sądowego z zajmowanego stanowiska
w wyniku spowodowania niedoboru finansowego. Postulaty wobec
praktyki, Cezary Paweł Waldziński ...................................................................... 1198
Zakres odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki
kapitałowej w organizacji, Mateusz Baszczyk ................................................... 1202
Problem zastosowania przepisów RODO odnośnie ewidencji żołnierzy
i pracowników cywilnych, Tomasz Świętnicki, Mateusz Jakubik .................... 1207

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 22/2021

1161

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

1162

▶
▶

▶

From the courtrooms ........................................................................................... 1163
European News ...................................................................................................... 1170
Reservation in the power of attorney of its expiration upon termination
of the basic legal relationship, Kamila Brylak-Hudyma, Krystyna Rogala,
Błażej Gadek ............................................................................................................ 1177
The effects of filing a reply to an appeal in civil proceedings after
the deadline, Szymon Rożek ................................................................................. 1183
The problem of „evasion” to redress the damage caused by the perpetrator
of a crime, Patrycja Bróżek .......................................................................................... 1187
An unauthenticated copy of a document as evidence in general
administrative proceedings, Tomasz Kęska-Leszyński ..................................... 1193
Dismissal of a court bailiff from his position as a result of his having
caused a financial shortage. Postulates for practice,
Cezary Paweł Waldziński ....................................................................................... 1198
Liability of persons acting on behalf of a limited company in organization,
Mateusz Baszczyk.......................................................................................................... 1202
The problem of applying the GDPR provisions to military and civilian
staff records, Tomasz Świętnicki, Mateusz Jakubik ............................................ 1207

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 22/2021

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.

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: 800 egz.

