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PRAWO CYWILNE

marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy
pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą, albo koszty o podobnym
charakterze;
opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej
nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze;
koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń,
koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty
pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku
gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy

oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji powinno zawierać
określenie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się
egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść,         
a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo
oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania;

Częściowe wejście w życie przepisów mających na celu zapobieganie
udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu
przeciwdziałania lichwie 
(Dz.U. 2022 poz. 2339)

Wejście w życie: 18 grudnia 2022 r. (art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 pkt
1, 3-7, 10 i 11)

Wprowadzona ustawa zmienia m.in. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337), gdzie dodano art. 7201 -7205
określający:

1) Pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki, przez
które rozumie się:

z wyłączeniem opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które
strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy.

2) Wzór na maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów w umowie
pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i niezwiązanej bezpośrednio
z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby - nie mogą być one
wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki.
3) Szczegółowe warunki udzielenia zabezpieczenia pożyczek.
4) Obowiązki informacyjne, jakie wobec pożyczkobiorcy ma pożyczkodawca.

Zmianie ulega także art. 777 ustawy dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002339
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002339
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO CYWILNE
jeśli oświadczenie, składa się w celu zabezpieczenia roszczeń
wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną umowy pożyczki
niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
prowadzoną przez tę osobę albo z zawarcia przez tę osobę innej umowy,
do której przepisy o pożyczce stosuje się odpowiednio, to wysokość
sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji - nie może
przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek.
Mowa tutaj o odsetkach maksymalnych obliczonych bezpośrednio od
tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka, wysokości
odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za
okres do 6 miesięcy oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych
kosztów.
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PRAWO GOSPODARCZE I
HANDLOWE

wydłużenie terminu składania sprawozdań do 30 kwietnia roku
następującego;
wyłączenia przedmiotowe – w odniesieniu do świadczeń przedawnionych
oraz transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
wyłączenia podmiotowe – w stosunku do transakcji zawieranych przez
podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;
wykazywanie wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych lub
spełnionych w terminie określonym w umowie (gdy termin umowny będzie
niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu
ustawowego), nie zaś jak dotychczas – w określonych terminach
liczonych od dnia wystawienia faktury;

Zmiana tzw. ustawy antyzatorowej – obowiązek dużych przedsiębiorców
do składania oświadczeń o posiadanym statusie

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy           
o finansach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2414) 

Wejście w życie: częściowe 8 grudnia 2022 r.

Główne obszary, wokół których skoncentrowała się nowelizacja ustawy         
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych         
z dnia 4 listopada 2022 r., stanowią doprecyzowanie przepisów
i uproszczenie tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie
efektywności postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze
spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Jednym z praktycznych aspektów uchwalonej zmiany jest wiążący od         
8 grudnia 2022 r. – obowiązek składania drugiej stronie transakcji
handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu
dużego przedsiębiorcy, spoczywający zarówno na dłużniku, jak i wierzycielu.
Omawiana nowelizacja rozszerzyła katalog podmiotów zobowiązanych do
składania oświadczeń, który dotychczas obejmował wyłącznie dłużników. 

Inne rozwiązania wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy         
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

1) Zakaz naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz od
dnia ogłoszenia upadłości.
2) Zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego o stosowanych
terminach zapłaty w transakcjach handlowych:
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PRAWO GOSPODARCZE I
HANDLOWE

obowiązek złożenia sprawozdania ciąży bezpośrednio na podmiocie,
natomiast odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot
spoczywa na kierowniku tego podmiotu;
doprecyzowanie pojęcia kierownika podmiotu;
modyfikacja procedury w sprawie ustalenia wysokości administracyjnej
kary pieniężnej oraz zasad obniżania tej kary.
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PRAWO PRACY
Podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz.U. 2022 poz. 2302)

Wejście w życie: 29 listopada 2022 r. w zakresie diet za podróże
zagraniczne;  1 stycznia 2023 r. w zakresie diet za podróże krajowe 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej         
z 14.11.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od 29
listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet za dobę zagranicznej podróży
służbowej. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu
krajowej podróży służbowej do wysokości 45 zł. 

Obowiązek utworzenia profilu przez płatnika na PUE ZUS

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2021 poz. 1621)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy         
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw płatnicy
składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS obowiązani są do założenia tego profilu         
w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.
W przypadku niewykonania tego obowiązku, ZUS sam założy profil
nieposiadającym go płatnikom. 
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od 1 stycznia 2023 r. – 3490 zł 
od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł

od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł 
od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł

Minimalne wynagrodzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2023 r.
(Dz.U. 2022 poz. 1952)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.         
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) w 2023 r. nastąpią
dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej. 

Wynagrodzenie za pracę:

Minimalna stawka godzinowa: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001952
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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