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Szanowni Panstwo
w zalqczeniu przedkladam petycje. Bardzo prosze o jej udostepnienie na stronie Urzedu oraz przekazanie
Radzie Miasta/Powiatu, a jegli w jakiej§ cze§ci petycja jest skierowana do podmiotu niewlakiwego,
prosze o przekazanie w tej cze§ci podmiotowi wlagciwemu (zgodnie z ustawq o petycjach), tj. do Sejmu,
Senatu i Kancelarii Prezydenta RP.
Z powazaniem
adw. Renata Sutor
Tel. 575 364 664

02.12.2019

Rabka-Zdr6j, dnia 28 listopada 2019 roku

Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdroj
e-mail: adwokatsutor(igmail.com
TEL: 575 364 664

Wszystkie Rady Gmin, Powiatow i Wojewodztw

PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisow prawa miejscowego

Dzialajqc w imieniu wiasnym, na zasadzie art 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, skladam
niniejsza petycje w interesie publicznym i postulujg o zmianc przepisow prawa:
1. miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Wojewodztwach w Polsce, aby miejsca publiczne slulace jako
parkingi przed wszystkimi Kogciolami, cmentarzami oraz szpitalami byly nieodplatne oraz postuluje aby we
wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktow zywnosciowych nie przekraczaly cen detalicznych
obowigzujgcych w zwyklych sklepach. Nie mote bye tak, ze ceny w sklepach, ktore handlujq w szpitalach
zarabialy 2x wiccej ni2 w normalnym sklepie. To a2 przykre jak chore dziecko kupuje produkty za takq cene. To
samo z platnymi parkingami przed szpitalami, a zwlaszcza przed szpitalem dzieciecymi. To a2 serce sciska. To
samo, jak czlowiek chce sie pomodlie w Kokiele (ul Bandurskiego w Krakowie), to parkingi te2 nie powinny bye
platne. NaleZy w tym miejscu zadae sobie pytanie, czy tak ma wygladae nasz kraj? czy takiego kraju chcemy?
2. podatkowego poprzez uchylenie posiadania obowiazkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych,
gdyZ nosiadane na nim grodki fuodatek VAT) sq tylko przeznaczone do przelewu do Urzcdu Skarbowego.
a tym samym blokujg przedsiebiorcom rozweij ich firmy. chociazby zakup sprzgtu to firmy, czy nawet
blokukim odlo2enie pieniqdzy na koncie oszczcdnogciowym (konto VAT jest nieoprocentowane). Pragne
zaznaczye, ze obecnie obowiqzujace przepisy sq niezgodne z konstytucja, a w szczegOlnoki z art 31 ust. 1
Konstytucji RP, ktOry stanowi, iZ wolnok czlowieka podlega ochronie prawnej. Zgodnie z art. 31 usr. 3
Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoki nie mon naruszye istoty
wolnosci kazdego czlowieka, ktorym jest m.in. dysponowanie legalnymi zarobionymi pieniedzmi. NieprawdaZ?
UwaZam, ze zamiast posiadania obowiazkowego konta VAT naleZy wprowadzie (w drodze analogi) obowiazek
rozliczenia VAT z Urzcdem Skarbowym w przypadku zarobionych duZych pieniedzy (powyZej 15 tyg z1) w
terminie 14 dni od wystawienia faktury/wykonania uslugi, tak jak to przy podatku od czynnoki cywilno prawnych - jako wyjatek o zasady, a w koncowym rozliczeniu (miesiecznym/kwartalnym), uwzglOnie to w
osobnej rubryce.
3.

cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny, dalej kc - art. 357 (2) kc i
odpowiednio dodanie stosownego artykulu do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku - o kredycie konsumenckim
przepisu ktorego trek mialaby brzmienie:
•

art. 357 (2) § 1 kc „JeZell z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow, po powstaniu zobowiqzania spelnienie
s'wiadczenia dla jednej ze stron groziloby rcthicq stratq, a dla drugiej staloby sig rabicym wzbogaceniem, Sqd
mo±e po rozwaieniu interesow stron i zgodnie z zasadami wspotiycia spoiecznego zmniejszye albo zwickszye
wysokok swiadczenia lub sposob speinienia s'wiadczenia. Sqd mo2e zmienie istotne warunki umowy z dniem
wczegniejszym ni2 dzieri wytoczenia powociztwa, jean do nadzwyczajnej zmiany stosunkow doszlo jeszcze
przed wytoczeniem powodztwa".

•

art 357 (2) (S2 kc ,je2eli §wiadczenie ra2qco wzbogacone o ktorym mowa w '1 zostalo w calaci lub w czcs'ci
speinione przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu stosuje sic odpowiednio:
UwaZam, ze naleZy utworzye w kodeksie cywilnym (i odpowiednio do ustawy o kredycie konsumenckim)
przepis, ktory regulowalby kwestic wystapienia nadzwyczajnych zmiany stosunkow gospodarczych, ktore
powstaly po zawarciu umowy, np. umowy kredytu, a w szczegolnoki regulowalby jego skutki (tak jak w
przypadku osob, ktore wzigly kredyty we frankach), gdzie jedna strona jest raZaco stratna, a druga (zwykle
jest to podmiot profesjonalny) nadmiernie wzbogacona w ten sposob, aby w takich przypadkach Sad mogiby
zmienie istotne warunki umowy (essentialia negotii), a w szczegolnoki zmniejszye albo zwickszye naleZne
wiadczenie lub sposob wykonywania swiadczenia, tak aby w Demokratycznym Panstwie Prawa
obowiazywala zasada sprawiedliwoki spolecznej, ktora jest wyraZona w art 2 Konstytucji RP. Taka osoba
moglaby ±aclae zmiany warunkow umowy takie z data wczegniejsza anizeli dzien wytoczenia powOdztwa, a
zwlaszcza z data gdy doszlo do nadzwyczajnej zmiany stosunkow. J8.1i takie osoby z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunkow spelnilyby raZaco wzbogacone swiadczenie (w czcki lub cakAci), to polskie prawo
powinno im zagwarantowae moZliwoe dochodzenia przed Sadem zwrotu nadmiernego wzbogacenia.

4. gospodarcze poprzez wprowadzenie zasad etyki kupieckiej i zawodowej poprzez wprowadzenie takiego
kodeksu, ktory w drodze analogi bylby podobny do kodeksu etyki zawodu adwokata. Obecnie na rynku polskim
zauwaZye moZna walkg o klienta, ktora niekiedy przeksztalca sig w nieetyczne czyny. To naleZy zmienie i prawnie
uregulowae.
5. gospodarcze poprzez wprowadzenie w drodze rozporzadzenia na polski rynek oznaczenia produktow
2ywnokiowych i handlowych w postaci gwiazdek jakokiowych, tj. od 1- 5, tak aby konsument idac do sklepu
wiedzial jakiej jakoki produkt kupuje. Obecnie jest to loteria, aby kupie §redniej klasy produkt. Gwiazdki
powinny bye nadawane pod kontem zdrowia czlowieka (czcki skiadowe rownieZ powinny bye w danej
kategorii). I tak produkty ekologiczne, ktore sa wyprodukowane rowniei z czeki skladowych ekologicznych
powinny otrzymae 5 gwiazdek.
6. medielw poprzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad i grudzieri oraz maj i
czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dzieciccej w handlu. Dla mnie - jako matki przykre jest, ze corka
z powodu ogladania takich reklam „wymusza", abym kupila taka, czy inna zabawkg, ktora zazwyczaj ma wysoka
cenc, w sytuacji gdy za taka ceng kupilabym jej o wiele wigksza lub inna zabawkg. UwaZam, ±e w handlu nie
powinno sic wykorzystywae psychologi dzieciccej.
7. postepowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu zgodnie z ktorym je§li kaA podpisal ugodc przed
mediatorem lub ugodg sadowa, to taka ugoda obowiazuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu
zatwierdzenia jej przez Sad. Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody zaZalenie nie powinno przysiugiwae.
Powszechnie przyjmuje sig, ze ugoda sadowa lub mediacyjna jest lepsza od kaZdego wyroku sadowego, gdy jest
korzystna dla dwoch stron.
8. zbiorek publicznych w ten sposob, aby utworzye w Ministerstwie Cyfryzacji jednostke, ktora odpowiedzialna
bylaby za utworzenie ogolnokrajowego portalu zbiorek publicznych oraz kontrolowalaby takie zbiorki, tj. jegli
obywatel/podmiot chcialby zrobie zbiorke, to sklada wniosek do gminy, ktora w drodze decyzji administracyjnej
wyraZa na to zgodc, a w tym sprawdza legalnok tej zbiorki oraz wprowadza zbiorkc do ogolnokrajowego portalu
o zbiorkach publicznych, a ponadto zaznacza gdzie mote taka osoba dokonae zbiorki poza portalem (przed
Kokiolem w danej miejscowoki). Uzyskane srodki w caloki otrzymuje taki podmiot. jeMi kto§ prowadzi
fundacje lub stowarzyszenie, to calok otrzymanych pienigdzy lub rzeczy ruchomych przeznacza na cele
charytatywne (zgodnie ze swoim statutem) i taki podmiot nie powinien czerpae z tego korzyki, gdyZ nie

prowadzi dziaialnoki gospodarczej tylko dzialalnok charytatywn4, a tym samym nie powinien brat zadnej
prowizji z otrzymanych grodkOw.
9. cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja
2011 roku - o kredycie konsumenckim przepisu ktorego trek mialaby brzmienie: „w przypadku
przedterminowej splaty kredytu przez biorcirego poiyczkc (kredytobiorcc), dajqcy poiyczkc
(kredytodawca) zobowiqzany jest w terminie 30 dni, liczqc od daty splaty cute] poiyczki do
proporcjonalnego zwrotu biorcicemu pokyczkc (kredytobiorcy) kosztow kredytu przypadajqcych za
pozostaly okres obowiqzywania umowy". Powinno to obowiqzywae w obrocie profesjonalnym, jaki i
konsumenckim.
10. cywilnego poprzez zmianc ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten sposob, ze w prawie
spadkowym dziedziczenie powinno bye rzeczowe (w testamencie) albo ustawowe, tzn. jegli ktog sporzadzi
testament, a w nim rozporzadzi poszczegolnymi skiadnikami majatkowymi (samochodem, domem), to
spadkobierca/y od razu nabywa poszczegolne skladniki majqtkowe bez dokonywania dzialOw spadku.
Najwazniejsza powinna bye wola spadkodawcy, a spadkobiercy winni to zaakceptowae. Natomiast, jeSli nie zostal
sporzqdzony testament, to stosujemy przepisy dotychczasowe. Naletr tez zmienie sposob dokonywania dzialu
spadku, tzn. jeZeli mamy dziedziczenie ustawowe, a tym samym kolizjg bliskiej rodziny spadkodawcy z dalszq
rodzina spadkodawcy, to nabyty skladnik majatkowy powinna otrzymae osoba bliska, a osoba dalsza splatc. W
drodze analogi naletr wprowadzie zmiany przepisow przy podziale majgtku dorobkowego maIZonkow w ten
sposob, ze jeZeli jeden z rodzicow malZonkow darowal obydwom malZonka nieruchomok, to dana nieruchomok
powinien otrzymae cOrka/syn tego rodzica, co przekazal przedmiotowq nieruchomok, a drugiemu mal2onkowi
Sid powinien zasqdzie stosowna splatc. Jezeli maiZonkowie dorobili sic majatku wspolnie (samodzielnie), to
stosujemy przepisy dotychczasowe. UwaZam, ze takie przepisy doprowadzq do unikniccia wielu sporOw w
rodzinach.
11. cywilnego poprzez zmianc ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten sposob, ze w przepisach
umowy dotrwocia wprowadzie nowq instytuck, tj. zamiany umowy doZywocia na jednorazowe wynagrodzenie
(w drodze analogi naletr zastosowae przepisy o sluZebnoki drogi koniecznej) z uwzglednieniem przy tym
wynagrodzeniu ju2 wypelnionych gwiadczen na rzecz doZywotnikow (zwyczajowo przyjetych). Natomiast
zamiana na rentg powinna miee miejsce w wyjqtkowych sytuacjach. Z dowiadczenia iyciowego zauwazylam, ze
rodzina przekazujac malZonkom swoje nieruchomoki zawiera z nimi umowe dozywocia. Po jakims czasie
mal2onkowie sic rozwodza. Nastcpuje to z roZnych przyczyn. Z mojej praktyki jest to nadutrwanie alkoholu i
przemoc. Taka osoba, ktora jest ofiarq przemocy lub naduZywania alkoholu wyprowadza sic i tym samym nie
mote speiniae gwiadczenia z umowy doZywocia na rzecz swoich tekiow. Obecne prawo daje moZliwok
rozwiazania umowy dotrwocia lub zamiany na rents. Uwaiam, ze powinno clae sic monwok wprowadzenia
nowej instytucji poprzez wprowadzenie mo2liwoki zamiany umowy dotrwocia na jednorazowe wynagrodzenie
wg wartoki nieruchomoki z chwili dokonania zamiany z uwzglcdnieniem gwiadczen (zwyczajowo przyktych)
osoby, ktora opiekowala sic tekiami. UwaZam, ze jest to sprawiedliwe dla dwoch stron.

W tym miejscu wyraZam zgodc na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.

adw. Renata Sutor

