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GRUDNIOWY SPIS TREŚCI 

1. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy -
 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2202) 

2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. 2019 poz. 1694). 

3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., 
sygn. akt III UZP 10/19.  

4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z dnia 19 grudnia 2019 r., sygnatura C-390/18 



PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2202)  

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym wprowadza 
obowiązkową j azdę "na suwak" w okr eś l onych 
okolicznościach, co ma służyć zmniejszeniu zatorów 
drogowych. Podkreśla także konieczność tworzenia 
"korytarza życia" dla służb ratunkowych w celu skrócenia 
czasu ich przejazdu do poszkodowanych.  

Wejście w życie 6.12.2019 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1443241,korytarz-zycia-i-jazda-na-suwak-obowiazkowe-nowe-przepisy-wchodza-w-zycie-od-piatku.html


KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 

poz. 1694). 

Nowelizacja przewiduje zmianę struktury uzasadnień w celu 
ich skrócenia. Zgodnie z nowym przepisem art. 99a k.p.k. 
uzasadnienie musi być sporządzone na formularzu. Zgodnie z 
brzmieniem art. 99a § 1 k.p.k."uzasadnienie wyroku sądu 
pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku 
łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku  
wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania 
sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru". 
Stosownie do art. 99a § 2 k.p.k.  wzór formularzy zostanie 
ustalony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 

Wejście w życie 5.12.2019 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.lex.pl/zmiany-w-uzasadnieniach-sadow-karnych-wejscie-w-zycie-5-grudnia-2019-r-nowelizacja-kpk,3233


UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. akt 
III UZP 10/19.   

Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie trzech sędziów 
stwierdził, że wyznaczenie rozprawy, w czasie kiedy co 
najmniej jeden z sędziów będących w składzie sądu ma 
zaplanowany urlop wypoczynkowy może prowadzić do 
stwierdzenia nieważności postępowania. Zastępowanie 
takiego sędziego może z kolei oznaczać naruszenie zasady 
niezmienności składu sądu.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1443591,urlop-wypoczynkowy-sedziego-moze-prowadzic-do-niewaznosci-postepowania.html



WYROK TSUE  

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 
grudnia 2019 r., sygnatura C-390/18 

Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie 
prejudycjalne złożone w związku ze skargą Stowarzyszenia na 
rzecz zakwaterowania i turystyki zawodowej we Francji 
przeciwko Airbnd Ireland UC stwierdził, że Airbnd to tzw. 
usługa społeczeństwa informacyjnego, którą reguluje 
dyrektywa o handlu elektronicznym i nie stanowi wyłącznie 
działalności w zakresie pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.prawo.pl/prawo/airbnb-nie-jest-posrednikiem-nieruchomosci-wyrok-tsue,496741.html


DO ZOBACZENIA W 
PRZYSZŁYM MIESIĄCU!




