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PETYCIA

w lnteres|epubllc'nym w zakresle zmlany przeplsów prawa mle|scowe8o

IT

i L-/

Działając
w imieniuwłasnym,na zasadziearŁ 2 usL 1 ustawyz dnia 11 l|pca2014 roku o petycjach,składamniniejsząpetycję
publicznymi postuluJęo zm|anęprzepisówprawa:
w |nteres|e
jako parkln8l
1. mlelscowego we wszystkichGminach,PowIatachI WoJewództwachw Polsce,aby mleiscapublicznesłużące
przedwszystkimiKośclolam|,cm€ n tarzaml oraz szp|talam|byłynleodpłatne
oraz posfuluięaby w€ ws,ystldch szDltalach
c€ny

sDrzedawanvch produktów żywnośclowvch nlo prue|aac,ały cen detallenvch

obowIązu|ących w zwvkłvch

5f,l9p3g!"Nie możebyćtak,żecenyw sklepach,które handluJąw szpitalachzarabiały2x wlęceJniżw normalnymsklepie.To
ażpż}Iae jak chore dziecko kupuJeproduktyza taĘ cenę.To samo z płatnymiparkingamiprzed szpitalaml,a wrłasz('a
przed szpitalemdzlecięcyml.To ażserce ściska.
To samo,Jak człoMek chce s|ę pomodllćw Kościele(ul Bandursklegow
Krakowie),to parldnglteżn|epowlnnybyć płattle.Na|eżyw tym mlejscuzadaćsoblepytanle,czy tak ma wyglądaćnaszkra'?
czy takiegokrajuchcemy?
2.

podatkowego poprzez uchylenle posladania obowiązkowe8okonta VAT w firmowych rachunkach bankowych,gdyż
Dosladane na nlm środk|(JrodatekvAT) są tvlko Drzeznac'one do przelewu do lJEędu skarbowego. a tym samym
bloku|ą Drzedslęblorcom rozwó| lch flrmv. choclażbv zakup sprzętu to fl.m!,. c'y nawet bloku|ą lm odłoż€ n le
Dl€ n lędzy na koncle os'c'ędnośclowym(konto vAT lest n|eoDrocentowan€ l . Pragnęzaznaąyć,ż,eobecnieobowiązuJące
przepisy5ą niezgodnez konstytucią,a w szc,ególności
z art 31 usL 1 KonstJ.tucjiRP, który stanowl,iż wolnośćczłowieka
podlegaochronieprawneJ.z8odn|ez arL 31 usr. 3 KonsĘ/tucjlRP ograniczeniaw zakresle korzystaniaz konstJ.tucyjnych
wolnościnie mogą naruszyć |tlQ]E-wolDojlcLhiukle8o-tzloghk&

którym Jest m.|n' dysponowanle |egalnymi zarob|onym|
pieniędzmi.Nieprawdaż.?
posladan|a
vwaź.am,
ż,ezam|ast
obowlązkowego
kontaVAT należywprowadzić(w drodzeanalogt)
obowiązekrozliczeniaVAT z Urzędemskarbowymw przypadkuzarobionychdużychpIenlędzy(powyżeJ
15 tyśzł)w terminie
14 dni od wystawientafaktury/wykonaniausługl,tak Jakto przy podatkuod czynnośc|
cywilno - prawnych- jako wyjąteko
zasady,a w końcowymrozliczeniu(miesięcznym/kwartalnym),
uwzględnićto w osobnejrubryce.

3.

cywllnego poprzezdodaniedo ustawyz dnia 23 kwietnla1964roku - kodek cywilny,dalejkc - art 357 (2) kc i odpowiednio
dodaniestosownegoartykułudo ustawy z dnia 72 maja 20L! roku - o kredycie konsumenckimprzepisu którego treść
miałabybrzmienie:
.

arL 3s7 (2) s 7 kc ,Jeżellz powodu nodzwyczolnelzmlonv stosunków.po powstaniu zobowiozania sDełnienleświadczenlo
.
dla jednej ze stron gfoz|łobvrażacq strotq. a dlo druglą stołob! się rażqclm wzbooacenlem.sqd możeDo rozważenlu.
interesów stron l zgodnle z zdsodaml wspóavch sDotecznegozmniejszvćąIbozwIekszvćwvsokość
świadczeniolub sbosób.
spełnienidśllriadczenia'
sad możezmienićistotne warunki umow! z dniem wcfeśnieisz!,finiździeń w!,tÓczeniaDowództwo.
ieżelido nadzwvczainejzmian! nosunków doszłoieszczeprzed woczeniem powództwa,,.

.

drt 357 [2) 62 kc .'Ieźellśwlodczenierdżqcowzboooconeo którym mowa v, 67 zostołow całościlub w częki spełnione.
Drzepis! o bezpodstawnvmwzbogocentustosuiesięodnowiednio:

Uważam,żelależy utworzyćw kodeksiecywilnym(i odpowiedniodo ustawyo kedycie konsumenckim)przepis,który
regulowałbykwestię wystąpienianadzwyczajnychzmlany stosunków gospodarczych,które powstałypo zawarc|u
jegoskutki (takjak w przypadkuosób,które wzięłykredyty
umowy,np' umowy kredytu,a W szczególności
regulowałby
we fiankach), gdzie jedna strona jest rażącostratna,a druga [zwykle jest to podmiot profesionalny)nadmiernie
wzbogaconaw ten sposób,aby w takichpruypadkachsąd mógłbyzmienićistotnewarunkl umowy (essentialianegotii),a

lub sposób wykonywaniaświadcfenia,
tak aby w
w szczególności
zmniejszyćalbo zwiękzyć należneświadczenie
jest
wyrażonaw art 2
społecznej,która
DemokratycznymPaństwie Prawa obowiązywałazasada sprawiedliwości
aniżelidzień wytoczenia
KonstytucjiRP. Taka osobamogłabyżądaćzmianywarunków umowytakżez daĘ wcześniejszą
powództwa, a zwłaszc1'az daĘ gdy dosfło do nadzwyczajnejzmiany stosunków. Jeślitakie osoby z powodu
(w częścilub całości),
to polskieprawo
rażącowzbogaconeświadczenie
nadzwyczajnejzmiany stosunkówspełniłyby
powinnoim 2agwarantować
możliwość
dochodzeniapĘed sądemzwrofu nadmiemegowzbogacenia.
4.

gospodaree poprzez wprowadzeniezasadetyki kupieckieji zawodowejpoprzezwprowadzenletakiegokodeku, który w
drodze analogibyłby podobnydo kodeku etyki zawodu adwokata.obecnie na rynku polskim zauważyćmożnawalkę o
klientą która niekiedyprzekztałcasięw nieetyczneczyny.To należyzmienići prawnieuregulować.

5.

gospodarcze poprzez wprowadzeniew drodze rozporządzeniana polski r}'nek oznaczeniaprodulftów żywnościowych
t
g. od 1. 5, tak aby konsumentidąc do sklepu wiedziałjakiejjakościprodukt
handlowychw postacigwiazdekjakościowych'
kupuje.obecnie jest to loteria,aby kupić średniejklasy produkL Gwiazdki powinny być nadawanepod kontem zdrowia
człowieka[części
sldadowerównieżpowinnybyć w danejkategońi].l tak produktyekologicznąktóre są wyprodukowane
z
składowych
ekologicznychpowinnyotrzymać5 gwiazdek
róWnież cfęści

6. mediów poprzezwprowadzenie
oraz wykor'ystywan|a psvchologll dzleclęce,w handlu. Dla mnie . jako matki przykre jesl żecórka z powoduoglądania
abym kupiłataką,czy inną zabawkę,która zazwyc,'aj mawysoką cenę,w syfuacji gdy za taĘ cenę
takich reklam ,,w)rmusza,,,
żew handlunie powinnosięwykorrystywaćpsychologidziecięcej.
kupiłabymjeJo wielewiękzą lub innązabawkę.Uważam,

7. postępowanlacywllnego poprzezwprowadzenieprzepisuzgodniez któr}'injeśliktośpodpisaługodęprzed mediatoremlub
ugodęsądową,to taka ugoda obowiązujeod momentuiej podpisaniąa nie od momentuzattMerdzeniajej pPez sqd. Na
postanowienieo zatwierdzeniuugodyzażalenienie powinnoprzysłu8iwać.
Powszechnieprzyjmujesię żeugodasqdowalub
gdyżzadawalaobydwlestrony.
mediacyjnajest lepszaod każdegowyrokusądowego,
8.

zblórek publlcznych w ten sposób, aby utworzyćw Ministerstwlecyfryfacji Jednostkę,Iiitóraodpowiedzialnabyłabyza
utworzenieogólnokrajowegoportalu zbiórek publicznychoraz kontrolowałabytakie zbiórki, tj. jeśliob}'watel/podmlot
chciałbyzrobićzbiórkę to składawniosek do 8min' która w drodzedecyzjiadministracyjneiwyrażana to zgodę,a łv tym
tei zbiórki oraz wprowadzazbiórkę do ogólnokajowegoportalu o zbiórkach publicznych,a ponadto
sprawdzalegalność
w danejmiejscowości).
Uzyskaneśrodkiw
zaznaczaEdziemoi,etaka osobadokonaćzbiórki pozaportalem(przedKośctołem
pieniędzy
podmioL
prowadzi
ktoś
fundacje
lub
stowarzyszenie,
to
całość
otrzymanych
lub rzeczy
całości
otrzymujetaki
Jeśli
ruchomychprzeznaczana celechar}tatywne(zgodn|eze swoimstafutem)i taki podmlotnlepow|nlenczeĘaćz tegokorzyści,
gdyżnie prowadzidziałalności
gospodarczejtylko działalność
charytatywną,
a tym samymnie powinienbraćżadnejprowizji
z otrz}Tanych środków.

9.

cyrł'ilnegopoprzezdodaniedo ustawyz dnia 23 kwietnia1964roku - kodek cywilnyi ustawyz dnia 12 maja2011roku-o
kredycie konsumenckim przepisu kórego treśćmiałabybrzmienie:
biorącego połekę

przypcdku pnedtermlnoweJ splaa kredytu pnez
"w
(kedytoblorcę), .toJącypożyekę (t<reąltodąwca)zobowlqzany lest w tetmlnle 30 dnL llczqc od dąv

spłątycałeJpożyczkl do proporcJonątnego zwroar blorqcemu pożyekę 0<re.lytoblorcy)kosztów kredw przypgdoJqLych
z1 pozostoły okres obowlqrywąnlą umowy", Powlnno to obowlq4/wąć w obrocle proJesJonalnym,low i konsumencldm.
w tym miejscuwyrażamzgodęna ujawnieniena stronieintemetowejmoichdanychosobowych.
adw.RenataSutor

