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PETYCJA 

interesie pUblicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa miejscowego 

Dzialajqc w imie 'u wlasnym, na zasadzie art 2 ust 1 ustawy z dnia 11 Jipca 2014 roku 0 

1/ 'B il'l' r; 12 :2rJ/::JII, 

oitM 
,~ 

Rabka-Zdroj, dnia 28listopada2i119 roku 

Wszystkie Rady Gmin, Powiat6w i WojewOdztw 

petycjach, skladam 

niniejszq petycj~ w intere 'e publicznym i postuluj~ 0 zmian~ przepisow prawa: 

:I.. miejscowego we szystkich Gminach, Powiatach i Wojew6dztwach w Polsce, aby miejsca publiczne sluzqce jako 

!!b1ill~m1il'Jill1L;M~~lWill1uJ!lli1:Jma.Qh!l.. Nie moze bye tal<. ze ceny w skJepach, ktore handluj'l w szpitalach 

zarabialy 2x wi~c j niz w normalnym sklepie. To az przykre jak chore dziecko kupuje produkty za takq cen~. To 

arkingami przed szpitalami, a zwlaszcza przed szpitalem dzieci~cymi. To az serce sciska. To 

chce si~ pomodJie w Kosciele (ul Bandurskiego w Krakowie), to parkingi tez nie powinny bye 

platne. Nalezy w m miejscu zadac sobie pytanie, czy tak rna wyglqdac nasz kraj? czy takiego kraju chcemy? 

2. rzez uchylenie posiadania obowiqzkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych. 

1 

6ry stanowi, iz wolnosc czlowieka podlega ochronie prawnej. Zgodnie z art 31 usr. 3 

o raniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci nie mogq naruszye ~ 

m!!n~:!li;aZ:~~gjlml~WL kt6rym jest m.in. dysponowanie legalnymi zarobionymi pieni~dzmi. Nieprawdaz? 

t posiadania obowiqzkowego konta VAT nalezy wprowadzic (w drodze analogi) obowiqzek 

rozliczenia VAT z Urz~dem Skarbowym w przypadku zarobionych duzych pieni~dzy (powyZej 15 tys zl) w 

terminie 14 dni 0 wystawienia faktury/wykonania uslugi, tak jak to przy podatku od czynnosci cywilno 

prawnych - jako jqtek 0 zasady, a w kOllcowym rozliczeniu (miesi~cznym/kwartalnym), uwzgl~dnie to w 

dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny, dalej kc - art 357 (2) kc i 

odpowiednio doda ie stosownego artykulu do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku - 0 kredycie konsumenckim 
3.\ 

osobnej rubryce. 

• kc "leZeli z "oWQdu nadzwyczajnej zmiany stosunk6w. ,,0 "owstaniu zobowigzania weinienie . 



• 

alezy utworzye w kodeksie cywilnym (i odpowiednio do ustawy 0 kredycie konsumenckim) 

regulowalby kwestit: wysblpienia nadzwyczajnych zmiany stosunkow gospodarczych, ktore 

powstaly po awarciu umowy, np. umowy kredytu, a w szczegolnosci regulowalby jego skutki (tak jak w 

przypadku os b, ktore wzit:ly kredyty we frankach), gdzie jedna strona jest raz<!co stratna, a druga (zwykle 

jest to podmi t profesjonalny) nadmiernie wzbogacona w ten sposob, aby w takich przypadkach S<!d moglby 

e warunki umowy (essentiatia negotii), a w szczeg61nosci zmniejszye alba zwit:kszye nalezne 

swiadczenie ub sposob wykonywania swiadczenia, tak aby w Demokratycznym Paiistwie Prawa 

zasada sprawiedliwosci spolecznej, ktora jest wyrazona w art 2 Konstytucji RP. Taka osoba 

zmiany warunkow umowy takZe z dabl wczesniejsz<! anizeli dzien wytoczenia powodztwa, a 

zwlaszcza z d bl gdy doszlo do nadzwyczajnej zmiany stosunkow. Jesti takie osoby z powodu nadzwyczajnej 

zmiany stosu kow spelnilyby raz<!co wzbogacone swiadczenie (w czt:sci lub calosci), to polskie prawo 

powinno im z gwarantowae mozliwose dochodzenia przed S<!dem zwrotu nadmiernego wzbogacenia. 
I 

4; gospodarcze po ez wprowadzenie zasad etyki kupieckiej i zawodowej poprzez wprowadzenie takiego 

kodeksu, ktory w rodze analogi bylby podobny do kodeksu etyki zawodu adwokata. Obecnie na rynku polskim 

zauwazye mozna alkt: 0 k1ienta, ktora niekiedy przeksztaica sit: w nieetyczne czyny. To nalezy zmienie i prawnie 

uregulowac. 

5., gospodarcze pop ez wprowadzenie w drodze rozporz<!dzenia na polski rynek oznaczenia produkt6w 

i Zywnosciowych i andlowych w postaci gwiazdek jakosciowych, tj. od 1- 5, tak aby konsument id<!c do Sklepu 

wiedzial jakiej ja sci produkt kupuje. Obecnie jest to loteria, aby kupie sredniej k1asy produkt. Gwiazdki 

powinny bye nad wane pod kontem zdrowia czlowieka (czt:sci skladowe rowniez powinny bye w danej 

kategorii). [ tak P odukty ekologiczne, kt6re sCI wyprodukowane r6wniez z czt:sci skladowych ekologicznych 

6. medi6w poprzez rowadzenie zakazu reklarn zabawek dla dzieci w okresje listopad i Krudzieii oraz rna; i 

7.! postE:powania c 

gj~W!um~~;m:~ID':~lDiiU!m~U9JIdi..dz~WJ:l.llwrniUlJllblLc..Dla mnie - jako matki przykre jest, ze corka 

takich reklam "wymusza", abym kupila tak<!, czy inn<! zabawkt:, kt6ra zazwyczaj rna wysok<! 

cent:, w sytuacji g za tak<! cent: kupilabym jej 0 wiele wit:ksz<! lub inn<! zabawkt:. Uwazam, ze w handlu nie 

ystywac psychologi dziecit:cej. 

'Inego poprzez wprowadzenie przepisu zgodnie z ktorym jesli ktos podpisal ugodt: przed 

mediatorem lub u od~ s<!dow<!, to taka ugoda obowi<!zuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu 

zatwierdzenia jej rzez S<!d. Na postanowienie 0 zatwierdzeniu ugody zaza[enie nie powinno przyslugiwae. 

Powszechnie przyj uje si~. ze ugoda s<!dowa lub mediacyjna jest lepsza od kazdego wyroku s<!dowego, gdyi jest 

korzystna dla dwoc 

8. 	 zbi6rek publiczny h w ten sposob, aby utworzyc w Ministerstwie Cyfryzacji jednostkt:, ktora odpowiedzialna 

bylaby za utworze ie og61nokrajowego portalu zbiorek publicznych oraz kontrolowalaby takie zbi6rki, tj. jesli 

obywatelJpodmiot hciatby zrobic zbi6rk~. to sklada wniosek do gminy, kt6ra w drodze decyzji administracyjnej 

wyraza na to zgodt:, a w tym sprawdza legalnosc tej zbi6rki oraz wprowadza zbi6rk~ do og6lnokrajowego portalu 

o zbi6rkach publi nych, a ponadto zaznacza gdzie moze taka osoba dokonae zbi6rki poza portalem (przed 

Kosciolem w danej miejscowosci). Uzyskane srodki w calosci otrzymuje taki podmiot. Jesli ktos prowadzi 

fundacje lub stow szenie, to calosc otrzymanych pienit:dzy lub rzeczy ruchomych przeznacza na cele 

charytatywne (zgo nie ze swoim statutem) i taki podmiot nie powinien czerpac z tego korzysci, gdyi nie 



prowadzi dziaial osci gospodarczej tylko dzialalnose charytatywnq, a tym samym nie powinien brae zadnej 

prowizji z omy anych srodkow. 

9. 	 cywilnego poprz z dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja 

2011 roku - kredycie konsumenckim przepisu ktorego trese mialaby brzmienie: IIW przypadku 

przedterminowe splaty kredytu przez biorqcego poiyczkt: (kredytobiorct;), dajqcy poiyczkt; 

(kredytodawca) zobowlqzany jest w termlnie 30 dnl, liczqc od daty splaty calej poiyczkl do 

proporcjonalneg zwrotu biorqcemu poiyczkt: (kredyrobiorcy) koszt6w kredytu przypadajqcych za 

pozosmly okres obowiqzywania umowy", Powinno to obowiqzywac w obrode projesjonalnym, jaki i 

konsumenckim. 

10. cywilnego poprz z zmian~ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten spos6b, ze w prawie 

spadkowym dzie ziczenie powinno bye rzeczowe (w testamencie) alba ustawowe, tzn. jesli ktos sporzqdzi 

testament, a w nim rozporzqdzi poszczeg6Inymi skladnikami majqtkowymi (samochodem, domem), to 

spadkobierca/y d razu nabywa poszczegolne skladniki majqtkowe bez dokonywania dzia16w spadku. 

NajwaZniejsza po inna bye wola spadkodawcy, a spadkobiercy winni to zaakceptowae. Natomiast, jesli nie zostal 

sporzqdzony testa ent, to stosujemy przepisy dotychczasowe. Nalezy tez zmienie spos6b dokonywania dzialu 

spadku, tzn. jezeli mamy dziedziczenie ustawowe, a tym samym kolizj~ bliskiej rodziny spadkodawcy z dalszq 

rodzinq spadkoda cy, to nabyty sktadnik majqtkowy powinna otrzymae osoba bliska, a osoba dalsza splat~. W 

drodze analogi na ezy wprowadzie zmiany przepisow przy podziale majqtku dorobkowego malzonk6w w ten 

sposob, ze jezeli je en z rodzicow malzonk6w darowal obydwom malzonkq nieruchomosc, to danq nieruchomose 

powinien otrzyma corka/syn tego rodzica, co przekazal przedmiotowq nieruchomose, a drugiemu malZonkowi 

Sqd powinien zas dzie stosownq splat~. Jezeli malzonkowie dorobili si~ majqtku wspolnie (samodzielnie), to 

stosujemy przepis dotychczasowe. Uwazam, ze takie przepisy doprowadzq do unikni~cia wielu sporow w 

rodzinach. 

q. cywilnego poprze zmian~ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny w ten sposob, ze w przepisach 

umowy dOZywocia prowadzie nowq instytucj~, tj. zamiany umowy dOZywocia na jednorazowe wynagrodzenie 

(w drodze analogi nalezy zastosowae przepisy 0 sluzebnosci drogi koniecznej) z uwzgl~dnieniem przy tym 

wynagrodzeniu ju wypelnionych swiadczeii na rzecz dozywotnik6w (zwyczajowo przyj~tych). Natomiast 

zamiana na rent~ p winna miee miejsce w wyjqtkowych sytuacjach. Z doswiadczenia zyciowego zauwazylam, ze 

rodzina przekazuj malzonkom swoje nieruchomosci zawiera z nimi umow~ dozywocia. Po jakims czasie 

malZonkowie si~ r zwodzq. Nast~puje to z roznych przyczyn. Z mojej praktyki jest to naduzywanie alkoholu i 

I przemoc. Taka oso a, ktora jest ofiarq przemocy lub naduzywania alkoholu wyprowadza si~ i tym samym nie 

I moze spelniac swi dczenia z umowy dozywocia na rzecz swoich tesciow. Obecne prawo daje mozliwose 

I rozwiqzania umo dozywocia lub zamiany na rent~. Uwazam, ze powinno dae si~ mozliwose wprowadzenia 

rzez wprowadzenie mozliwosci zamiany umowy dozywocia na jednorazowe wynagrodzenie 

wg wartosci nieruc omosci z chwili dokonania zamiany z uwzgl~dnieniem swiadczeii (zwyczajowo przyj~tych) 

osoby, kt6ra opieko la si~ tesciami. Uwazam, ze jest to sprawiedliwe dla dw6ch stron. 

W tym miejscu wyra am zgod~ na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych. 

adw. Renata Sutor 


