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LISTOPADOWY SPIS TREŚCI 

1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od  towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 
1751). 

2. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo 
własności przemysłowej (Dz.U. 2019 poz. 2309). 

3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.1469). 

4. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751). 

5. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 
poz. 2128). 

6. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
5 listopada 2019r. (C-192/18). 

7. Wyrok ETPC z dnia 12 listopada 2019 r., 37735/09 (A. przeciwko 
Rosji). 

8. 2006/697/WE: Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca 
zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii 
i  Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób 
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią 
i Norwegią.



USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW 
I USŁUG 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 

poz. 1751)  

Od dnia 01.11.2019 r. wszedł w życie obowiązkowy split 
payment dla określonych branż, towarów czy usług, 
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1751). Mechanizm 
podzielonej płatności funkcjonuje od 01.07.2018 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/3050937,Obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-r.html


PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo 
własności przemysłowej (Dz.U. 2019 poz. 2309) 

Dnia 05.11.2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą 
Prawo własności przemysłowej. Wprowadza ona m.in. prawo 
do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń 
patentowych, dostosowuje przesłanki uzyskania ochrony 
patentowej na wynalazek do przepisów zawar tych 
w  Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. 
Przewidziano także usprawnienie postępowania przed 
Urzędem Patentowym RP. Zmiany wejdą w życie w ciągu 
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1438322,prawo-wlasnosci-przemyslowej-postepowanie-przed-urzedem-patentowym-duda.html


KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2019 poz.1469)  

Od dnia 07.11.2019 r. zaczynają obowiązywać przepisy 
dotyczące zasad odrębnego postępowania, mające 
zastosowanie w sprawach cywilnych między przedsiębiorcami 
w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Nowe przepisy przeżywają powrót po tym jak zrezygnowano 
z  nich w marcu 2012 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą 
przede wszystkim dodatkowych rygorów, którymi obciążono 
podmioty w postępowaniach między dotyczących 
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorców obciążono przede wszystkim dodatkowymi 
ograniczeniami w zakresie prekluzji dowodowej, tzn. będą oni 
od teraz zobowiązani do złożenia wszystkich dowodów 
i  twierdzeń mających znaczenie dla sprawy nie później niż 
w  pozwie oraz w odpowiedzi na pozew pod rygorem ich 
pominięcia. Zmiany zakładają przyspieszenie postępowań, 
które dotychczas zalegały w sądach. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1438733,nowelizacja-kpc-odrebne-postepowanie-gospodarcze.html


USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW 
I USŁUG  

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 

poz. 1751) 

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi 
podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek 
podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią 
ochronę. IS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, 
dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo 
usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli 
również korzystać inni podatnicy (na zasadach określonych 
w  ustawie o VAT). WIS będzie zawierać opis towaru albo 
usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się 
na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej 
klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT. Podatnicy będą 
mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji 
Stawkowej już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS będzie 
dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero 
od 1 kwietnia 2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.gov.pl/web/finanse/wiazaca-informacja-stawkowa-wis


KODEKS KARNY ORAZ KODEKS 
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. 2019 poz. 2128) 

Po dokonanej nowelizacji zostały dodane przepisy głoszące, 
że taka sama kara, czyli od trzech miesięcy do pięciu lat 
więzienia, grozi osobie, która, mając władzę rodzicielską nad 
dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną 
osobę "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu 
o przysposobienie" albo w ogóle "z pominięciem 
postępowania o przysposobienie". Taka sama kara grozi 
również osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez 
siebie na takich warunkach. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/3564663,Kary-za-nielegalne-adopcje-wchodza-w-zycie-nowe-przepisy.html


WYROK TSUE 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
5 listopada 2019r. (C-192/18) 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnił 
skargę Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczpospolitej 
Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Sprawa dotyczyła ustawy z dnia 12 lipca 
2017  r., na podstawie której obniżono wiek przejścia w stan 
spoczynku sędziów sądów powszechnych i prokuratorów oraz 
wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego 
do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. 
Ponadto ustawa miała przyznać ministrowi sprawiedliwości 
kompetencję do przedłużenia okresu czynnej służby sędziów. 
Nowelizacja została wycofana jeszcze przed wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał orzekł, że kryteria, 
na podstawie których następuje wydawanie decyzji przez 
ministra sprawiedliwości są niejasne i nie mogą podlegać 
weryfikacji. Ponadto, zdaniem składu sędziowskiego, 
zmianyn różnicujące wiek przejścia kobiet i mężczyzn w stan 
spoczynku nie mogą uchodzić za środek pozytywnej 
dyskryminacji. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1438127,tsue-o-wieku-emerytalnym-sedziow-przejscie-w-stan-spoczynku.html


WYROK ETPC 

Wyrok ETPC z dnia 12 listopada 2019 r., 37735/09  
(A. przeciwko Rosji) 

Zatrzymanie z użyciem środków przymusu mężczyzny 
na  oczach jego 9-letniej córki stanowiło naruszenie zakazu 
nieludzkiego i poniżającego traktowania dziecka - stwierdził 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 listopada 
2019 roku. Zdaniem Trybunału rosyjskie służby nie wzięły 
pod uwagę skutków swoich działań.   

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.prawo.pl/prawo/srodki-przymusu-wobec-ojca-w-obecnosci-dziecka-wyrok-etpc,495940.html


DECYZJA RADY UE 

2006/697/WE 
Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca zawarcia 

Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii 
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób 
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią 

i Norwegią 

1 listopada weszła w życie umowa o przekazywaniu osób 
pomiędzy państwami UE a Islandią i Norwegią. Umowa 
z  2006 r. między Unią Europejską a Republiką Islandii 
i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania 
osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
a  Islandią i Norwegią (dalej umowa o przekazywaniu osób), 
która właśnie weszła w życie, odzwierciedla zasadniczo 
przepisy decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania 
osób między Państwami Członkowskimi. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.lex.pl/wejscie-w-zycie-umowy-ue-z-norwegia-i-islandia-ws-europejskiego-nakazu-aresztowania-1-listopada-2019-r-skutki-dla-polski,2313


DO ZOBACZENIA W 
PRZYSZŁYM MIESIĄCU!


