Renata Sutor

,dnia 4 grudnia 2019 roku

Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta RP, KNF, Rzecznik Finansowy
Wszystkie kluby poselskie, Rzecznik Praw Obywatelskich
PETYCJA
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam
niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa:

1. doręczeń korespondencji - poprzez stworzenie takiej ustawy, który nakazywałby każdemu obywatelowi Polski
(w drodze analogi do ustawy meldunkowej) zgłoszenia swojego aktualnego miejsca zamieszkania w Gminie, gdzie
aktualnie obywatel ma stałe ma miejsce zamieszkanie pod rygorem uznania, że korespondencja tam doręczona
jest uznana za doręczoną. Powinien zostać stworzony portal (tak jak baza pesel), gdzie takie adresy byłby zebrane.
Jeśli ktoś chciałby uzyskać dane o miejscu zamieszkania danej osoby, to składałby wniosek w dowolnej Gminie o
udostępnienie takich danych wpłacając opłatę skarbową w wysokości 22 zł (tak jak odpis aktu urodzenia)
składając oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) do czego potrzebne są mu te dane (wykazuje

interes faktyczny, a nie prawny), np. że chce pozwać taką osobę do Sądu. Utworzenie takiej ustawy skończyłby
problem z doręczeniami sądowymi, czy administracyjnymi.

2. kodeks cywilny poprzez wprowadzenie maksymalnego progu zadatku, tj. do 20%, a jeśli ktoś przy zawarciu

umowy wpłacił więcej, to powinno przyjmować się, ze jest to zaliczka, która powinna być zwrotna. Należy w

kodeksie cywilnym zdefiniować instytucję zaliczki. Również należy zmienić przepisy dotyczące kary umownej
poprzez wprowadzenie zasady, że nie może ona przewyższać 50 % całego zarobku zleceniobiorcy, a w razie

wystąpienia zdarzeń losowych, które spowodowały, że zleceniobiorca nie może wykonać swojego zobowiązania,

nie będzie zobowiązany do je zapłacenia. W praktyce gospodarczej zauważyłam, że w umowach zawarte są rażące
kary umowne powodujące w niektórych przypadkach bankructwo zleceniobiorcy, tzn. kwoty kar umownych
przewyższają zarobek zleceniodawcy. Tak nie powinno być.

3. postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu zgodnie z którym jeśli ktoś podpisał ugodę przed
mediatorem lub ugodę sądową, to taka ugoda obowiązuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu

zatwierdzenia jej przez Sąd. Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody zażalenie nie powinno przysługiwać.

Powszechnie przyjmuje się, że ugoda sądowa lub mediacyjna jest lepsza od każdego wyroku sądowego, gdyż
zadawała obydwie strony.

W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych osobowych.
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