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Wszystkie Rady Gmin, Powiat6w i Woiew6dztw

PETYC'A

w irrteresie publicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa miejscowego

DzialajEc w imieniu wlasn5rm, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, skladam niniejsz4 petycie

w interesie publicznynr i postrrlrrjq o zmiang przepis6w prawa:

1. mieiscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Wojew6dztwach w Polsce, aby miejsca publiczne stu24ce jako parkingi

przed wszysti<imi Ko6ciolami, cmentarzami oraz szpitalami byly nieodplatne oraz postulujg aby we wszystklch szpitalach

cenY sPEedawanych produkt6w iywno5ciowych nie przekraczaly cen detalicznych obowiqzui4cych w zr,yykhrch

sklepach. Nie mo2e byd tah 2e ceny w sklepach, kt6re handlujq w szpitalach zarabialy 2x wiqcej nii w normalnym sklepie. To

a2 przykre jak chore dziecko kupuje produkty za tak4 cenq, To samo z platnymi parkingami przed szpitalami,azwlaszcza
przed szpitalem dziecigcymi. To a2 serce Sciska, To samo, jak czlowiek chce sig pomodliC w Kojciele (ul Bandurskiego w
Krakowie), to parkingi te2 nie powinny by6 platne. Nale2y w tym miejscu zada6 sobie plrtanie, czy tak ma wyglqdad nasz kraj?

czy takiego kraju chcerriy?

2, podatkowego poprzez uchylenie posiadania obowiqzkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych, gdyi

Posiadane na rriru 6r'odki (podatek VAT) sq tylko przeznaczone do przelewu do Urzedu Skarbowego. a tlm samym.

blokuj4 Przedsiqtriorcom rozw6i iclr firmy. chocia2by zakup sprzqtu to firmy. czv nawet blokui4 im odlozenie
pieniqdzy na koncit: oszczQdno3ciowy-rrr (konto VAT jest nieoprocentowane). Pragnq zaznaczyt, ie obecnie obowiqzuj4ce

przepisy sq niezgodue z konstytuci4, a w szczeg6lnosci z art 31 ust, 1 Konstytucii RP, kt6ry stanowi, i2 wolno66 cztowieka

podlega ochronie pr;rwnej. Zgodnie z art. 3l usr. 3 KonsBrtucji Rp ograniczenia w zakresie korzystania z konstyturyjnych

wolnoSci nie mogq Itrrruszy6 istoty wolrroSci kaidego czlowieka. kt6rym jest m.in. dysponowanie legalnymi zarobionymi
pieniqdzmi. Nicprawda2? Uwa2am, 2e zamiast posiadania obowiqzkowego konta VAT naleiy wprowadzi6 (w drodze analogil

obowi4zek rozliczcttia VAT z Urzqdem Skarbowym w przypadku zarobionych du2ych pieniqdzy fpowy2ei 15 ty6 zt) w terminie
14' dni od wysta\vicrriir iaktury/wykonania uslugi, tak jal< to przy podatku od czynno6ci cywilno - prawnych - jako wyj4tek o

zasady, a w kotico,,r'"'r,r rozliczcniu [mir:sir;cznym/kwartalnym), uwzglqdni6 to w osobnej rubryce.

3. cywilnego pol)r'zrrz rlr,rlatrie do ustawy t. tInia23 kwietnia 1"964 roku - kodeks cywilny, dalej kc - art.357 (2J kc i odpowiednio
, dodanie stosowltego artykulu do ustawy z dnia 72 maja 2011 roku - o kredycie konsumenckim przepisu kt6rego tre$d

mialaby brzmienic:

' art. 357 (2) !:1 l:c,leieli z powodtt trodzwczajnej zmiany stosunk6w. po powstaniu zobowiqzania spelnienie iwiadczenia.

dls-Ednei-ze-strrtLglgzilob)l-rgiqe.Q-strat4. a dla drugiei stalob! si(. ra2qcym wzbogaceniem. Sqd moie po rozwaieniu _

interes6w strQ.t!.i ztl9dni.e-zzssg-dgJni wspfilrycia spolecznego zmniejsryC albo zwiQksry( Wsokofit {wiadczenia lub spos6b.

tpglnktg ".twindczq.nia. Sqd moie z_LttieniC istotne warun

iezsliJ!-o--nsi.zrli).t /uing)-zurcuy ita$t.rk-dyjpsztsjss-z-cze przed tuytoczenie

' ort 357 (Z)-li lic ,Jei*liiwa-dezetrie raiQco wzbogacone o ktdrym mowa w 6L zostalo w calo{ci lub w czgsci spelnione _

WZepLsy_o b e z trytl $ s wU m_wzbpg@t: t t i u sto s uj e s i Q o d o owi e d ni o :

llwa2am, 2c nalt':;,v utworzyi w kodcl<sie cywilnym (i odpowiednio do ustawy o kredycie konsumenckim) przepis, kt6ry
regulowal[.ly lll,'stig wystEpienia nadzwyczainych zmiany stosunk6w gospodarczych, kt6re powsta]y po zawarciu

umowy, nl). r.rrrr,, ! 'v kredytu, a w s'z r'zeg6lnoSci regulowalby jego skutki (tak jak w przypadku os6b, kt6re wziqty kredyty
we frankaclrJ, 11';rie iedna strona ir:st ra2qco stratna, a druga (zwykle jest to podmiot profesjonalnyJ nadmiernie

wzbogircotta rv l, ,; spos6b, aby rv Lrrkich przypadl<ach sqd m6glby zmieni6 istotne warunki umowy (essentialia negotii), a
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w szczeg6lno6ci zmniejszy6 albo zwiqkszyi nale2ne Swiadczenie lrrb spos6b wykon.,rr';rnia jwiadczenia, tak aby w
Demokratycznym Paristwie Prawa obowi4zywala zasada sprawietliirvoici spolecznej, lit6ra jest w5na2ona w art 2

Konstytucji RP. Taka osoba moglaby iqdat zmiany warunk6w umor,r,y tak2e z datq wcze!,riejszq ani2eli dzieri wytoczenia

pow6dztwa, a zwlaszcza z datq gdy doszlo do narlzwyczajne: ',rrniauy stosunkirr..,. tlli takie osoby z powodu

nadzwyczajnej zmiany stosunl<6w spelnifuby raiEco rvzbogacone ririiirrlczenie [w czqSlr irrlr r:alnSciJ, to polskie prawo

powinno im zagwarantowaf mo2liwo3d dochodzenia przed S4dern zr ,'rotLr nadmiernego u, .r:rclga conia.

gospodarcze poprzez wprowadzenie zasad etyki kupieckiej i zawodo',r,i. I poprzez wprowarlzenie takiego kodeksu, kt6ry w
drodze analogi bylby podobny do kodeksu etyki zawodu adwokata. olrccuie na rynku polsl<irn zaowaityi, mo2na walkq o

klienta, kt6ra niekiedyprzeksztalca sig w nieetyczne czyny,To nale2yzmir:nii i prawnie uregrrlorvai.

gospodarcze poprzez wprowadzenie w drodze rozporzqdzenia na pr:rlsl<i rynek oznaczeni:r proclukt6w 2ywno3ciowych i

handlowych w postaci gwiazdek jako6ciowych, tj, od 1- 5, tak aby konsrrnrcnt idqc do skleprr n,icrlzial jakiej jakoSci produkt
kupuje. Obecnie jest to loteria, aby kupi6 Sredniej klasy produkl Gwi;rzrll<i powinny byi n:ril;rrvirrre pod kontem zdrowia
czlowieka iczq6ci skladowe r6wnie2 powinny byd w danej kategoriiJ. I tak produkty ekologiczrrc, kt6re s4 wyprodukowane
r6wnie2 z czqSci sktadowych ekologicznych powinny otrzymaC 5 gwiazdck.

medi6w poptzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek dla dzieci u:,..r,!ircEie-!istgpa_d__Lgr.udz.ieri oraz mai i czerwiec

oraz wykorzystlwania psychologii dzieciecej w handlu. Dla mnie - jako matki przykre jesr, 2e c6rka z powodu oglqdania

takich reklam ,wymusza", abym kupila fakq, czy inn4 zabawkg, l<t6ra zazwyczaj ma wysok4 ccnQ, w sytuacji gdy za takq cenq

kupitabym jej o wiele wiqksz4 lub innq zabawkq. Uwailam,2e w handlu nic powinno siq wykorzystywai psychologi dzieciqcej.

postQpowania cywilnego popruez wprowadzenie przepisu zgodnie z ktrirym je6li kto5 podpisai ugodg przed mediatorem lub

ugodq s4dowq, to taka ugoda obowi4zuje od momentu jei podpisania, a nie od momentu z:rtwierdzenia jejprzez S4d, Na

postanowienie o zatwierdzeniu ugody za2alenie nie powinno przyslugi',r,ai. Powszechnie przyjrnu je siq, 2e ugoda sqdowa lub

mediaryjna jest lepsza od ka2dego wyroku s4dowego, gdyi zadawala obyrhvie strony.

zbi6rek publicznych w ten spos6b, aby utworzyd w Ministerstwie Cyfryzacji jednostkq, kt6ra odpowiedzialna bytaby za

utworzenie og6lnokraiowego portalu zbi6rek publicznych oraz kontrolowalaby takie zbi6rl<i, t1. le6li obywatel/podmiot
chcialby zrobi6 zbi6rkg, to sklada wniosek do gminy, kt6ra w drodze decyzii administracyjnej wyra2a na to zgodg, a w tym
sprawdza legalno6d tej zbi6rki oraz wprowadza zbi6rkq do og6lnokrajowego portalu o zbir'rrkach publicznych, a ponadto

zaznacza gdzie mo2e taka osoba dokonai zbi6rki poza portalem (przed l(o5ciolem w danej micjscowo6ci), Uzyskane 6rodki w
calo6ci otrzymuje taki podmiot. Je6li kto6 prowadzi fundacje lub stowarzyszenie, to calo56 otrzymanych pieniqdzy lub rzeczy

ruchomych przeznacza na cele charytatywne (zgodnie ze swoim statutem] i taki podmiot nie powinien czerpatz tego korzy$ci,

gdyz nie prowadzi dzialalno6ci gospodarczej tylko dzialalno3i charytatyrvnE, a tym samym nie powinien bra6 2adnej prowizji

z otrzymanych 6rodk6w.

cywilnego poptzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 72 maja 2071roku - o

kredycie konsumenckim przepisu kt6rego tre66 mialaby brzmienie: ,w przypadku przedtenninowej sptaty kredytu przez

biorqcego poiyczkq (kredytobiorcq), dajqcy poiyczkg Q<redytodawca) zobowiqzany jestw terminie 30 dni, liczqc od datlt
splaty calei poiyczki do proporcjonalnego zwrofit biorqcemu poiyczkq (kredytobiorcy) koszt6w kredyta przypadajqcych

zo pozostobt okres obowiqqrvania umowy", Powinno to obowiqzywai w obrocie profesjonalnym, jaki i konsumenckim.

W tym miejscu wyraiam zgodq na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.

adw. Renata Sutor

9.


