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MAJOWY SPIS TREŚCI 

1. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). 

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r.,  
sygn. akt I ACa 400/19 

3. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 maja 
2020 r. w sprawie Kovesi vs. Rumunia 



USTAWA O ZAKRESIE DZIAŁAŃ 
OSŁONOWYCH W ZWIĄZKU Z SARS-CoV-2 

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 
zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). 

Ustawa wprowadziła zmiany m.in. w zakresie świadczeń postojowych 
dla przedsiębiorców czy wysokości kwoty wynagrodzenia wolnej 
od  egzekucji. Ponadto doszło do zmian w zakresie terminów 
procesowych, które zgodnie z art. 68. ww. ustawy zaczęły biec 7 dni 
od wejścia w życie ustawy (od 24 maja 2020). 

Ustawa weszła w życie 16 maja 2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/05/tax-alert-ustawa-o-tzw-tarczy-antykryzysowej-3-0-weszla-w-zycie.html


WYROK SĄDU APELACYJNEGO 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r.,  
sygn. akt I ACa 400/19 

W wyżej przedstawionym rzedmiotowym wyroku Sąd wskazał, 
że w sprawach, w których przedmiotem sporu jest odszkodowanie od 
Skarbu Państwa, w przypadku trudności z ustaleniem wysokości 
szkody odsetki powinny być liczone od daty wydania opinii przez 
biegłego, w której zostanie określona wysokość rzeczonej szkody.  

Wyrok z dnia 21 maja 2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1479728,naliczanie-ustawowych-odsetek-wysokosc-szkody.html


WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU 
PRAW CZŁOWIEKA 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 maja 
2020 r. w sprawie Kovesi vs. Rumunia 

Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że usunięcie 
prokuratora ze stanowiska ze względu na to, że publicznie nie zgadzał 
się z władzą jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie wolności 
słowa. Trybunał podkreśla, że naruszone zostało także prawo 
do rzetelnego procesu sądowego.  

Wyrok z dnia 5 maja 2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1474657,wyrok-etpc-o-usunieciu-prokuratora.html


DO ZOBACZENIA W 
PRZYSZŁYM MIESIĄCU! 




