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p.h,

mieiscoweqo lye Wsżystkich Gnrinach, Powiat!ch i Województwaćh lv Pol§.e, aby niejść.p b]i.żó€ służące iako

prż.dvszysrkimi Kościo}ami, cfuentnrzami ólaż sżpitalami by]yni€odpłatne ó.aź pośtulljęaby
cenv.D.zedawanvch oródlktów
sklepneL Nie ńoże ]ryć tak, że c€nywsklepach,

którc handlu]ą wszpitalach żirabja]y 2t Wiqccjniż Wnormahrynr skLePje Tó

aż pżykre jak chorc dzied<o kupuje produkty za taką cenę, To samo z piatnyni parkni8ani p.ued sżpjta]anri, a zwłaśzcza

p.zed szpitaLem dzi€cięcymi,

To aż śe..e ś.iska, Tó sano, jak ćz}owi€k chce 5ię ponodlić W Kośćiele[u] Bandurekjego s'

K.akowie], to Parkingi też nje polvjnny być ptatne Należy !v

ĘB ni€F.u

zadać §obie pytanie, .ży tak ma ilyglądać nasz

kaj?

cżytakje8o kralu chcemy?
ż-

Podatkowe8o pop.zez uchy]enie posiadania obo}viązkowego kóDta vAT w nrmowydr.achuikaćh b6nkoivych, gdyż

Dosiadalc !a

liŁśrodki (Dodatek

vAT] sa wlko

blokuia Drzedsiębiorcom rozwói ich f].mv, chociażbv żakUD §Drzetu to firnry. czv nawet blokuia im od}ożenie
Dieniedzv.a ko.cie oszczednościoWvm tkonto vATiest nieoDrocentowane], Pra8nę zażnaczyć, że obecIie óboWiąż!ją.e
pżepEy są nlezgodne z konsryfucją, a iv sżczególnościz a.t 31 usL 1 Kolsq.lucji RP, któly stanowi, iż Wollrośćlz}ót!ieka
podlega ochronie prawnej,zgodnie ż art,31 usr.3 Kons§tucjj RP ograniczenia W żakresi€ korzystania z konstytucyjn],ćh

Wołrościnje mogą naruszyć istotv WolnoŚci_\dŁ!9ga,lzto]iłicŁą

krórynr jest m,in, dysponowanie legalnymi z.robionylri

pieniędżnri Niep.aWdaż? Uważanr, że żani!st posiadania oboWiążkoł,egokonta V^T należy ivp.osadżić [W drodze ana1o8i]

oboWiązekrożli.ż€ńi. VAT

Urżęden SkarbosymW p.zypadku ża.obiony.h duży.h pieniędZy {poWyżej15 tyśzl] Wtermjt]e
14 dni od Wystailienia laktury/Wykonania usługr, takjak to plzy podalku od cżynnościc}nvilno - prawnych - jako lĘątek ó
Zasady,
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końco$fm rozlicżeniu {rniesięcznym/kwartalnym], u!rz3lędnić to

c},wilhego PopĘez dodanie do ustawyz dnia 23 kwletnia 1964

dodanie stosowne8o artykułu do ustalvy u

'

róku

W

osobncjrubryce,

kodeks cywiiny,

dalejkc

ań, 357 {2] kć i odpowi€d.]o

dlia 12 maia 2011 roku - o kredycie konsunenckim przepisu którcgo t.eść

ań.357 |2) § ! kc,.Ieżeliz rawódu nadzwftzainej zhliah| łóśunków, Do Dowłąnfu zabowiazania sDeinienia świ1L]cżenid
d]ą ied\ei ze stron grazilabt, rażąc.l strata, a dlą druaiej nąlobv się rażq.|ń w2bogd.enien sqd lnoże D!

ixeresów_rltlL] zsaó!ś z
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§Pą!śśz!Eg!]]!lEjsz!ć albo Niękśzyć

sDełniehil świaLleennt. sąI]mjżcz jenić inohle warunkiunvwv 7.Inlenl wc2eśhie[z!]l ]1]2l!ziś]i |!!Ę!ze!i!1
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art 357 (2) §2 kc ..Ieże]i świdllćzenietżąCo Wzbaaacóne o któOm mól|a || §1 zółałó \ł ćałości|ub w ćżęś.isDełnione
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L]rvażan,

błDadstąwnvm wz

że al€ży

!tu,orz],ć w kódeksie c}viln],nr [i odpolviednio do uŃawy o krćdycie konsuncnd{imJ przep]s, któl]

leg!lowalby k!v.stię wysiąpienia nadzwycżajnych zniany stósunków gospodarczych, któle Powstały po zawal.j!
ufrowy, nP, unrovy kredyt!, a w s7czegó

ln

ościregu]owatby jego skutki (takjak w pźypadku o§ćb, kLó.e wżię}y kr€dyty

We franka.h), gdzie jedna strona jest Eżąco stl,atna, a druga iż{ykle jest to !ódfijót profeśjónalny] nadmiernie
wżbo8acóna w ten sposób, abywtakich p.zypadkach Sąd nó8łbyżnienić istotne warunkiumowy (essenliaiia ne8otji], a

W szczególności Znniejsżyć albo zwiększyć należne §viadczenie lub spo§ób lvykon)vania śWia{lczenia, tak aby w

Defuokratyćżnyh Państlvie Prawa obowiązylvała żasada sp.awiedhvości spolecżnej, która jest lvylażóna w art

2

Konstytucji RP Tlka osoba lnóglaby żądać zmiany Warunkó\, UmorvytakZe z datą wcżenrjeFZą aliżeli dz]e]i lvytoczenia

ąadr(ycżajncj Zńiany stóśunkó!/ ]eśli takje osob! ż powod!
nłdzwycżejńej Zfoiany stosunków 5pdn]tyby fużą.o wzbogacon. n!iad.zenie {iv częścj lub c!łoś.i],Lo polskic Pnwo

p.wództwa, a zwłdsżćżaz datą gdy dos7b
trownrno nn
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qo§podarćż€
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zagyial.nl.wać!rożljWoŚć d..hodzeńiJ Plżćd Sądc!r 21vrot! !adnri.rnćgo \rzbogaceniJ

póprżeż Wprowadzenie ?asad etyki klpi€ckiej

i żawodowcj popMeż Wprolvadzenie iakiego kod.ksu, który s'

dlodze analógi byJby podobny do kodeksu etyki Zawodu adllokata, obecnie na rynku polskiń żauważyćmożna walkę o
kIienta, kiór. Dickj.dy prżekształca sięlv nieetycznc czyny. To naleźyzn]jetić ipra!,ni€ u.egtrlo$ać,
5,

8osPodarcże pop[€z

wprowedżćnie W drodże rożPóżądzcnia na poLski rynek oznaczetia PloduklóW żłrnościowy.hi

haDdlolvyćh rv pośtaći glriażdek jakościowych, tj. od

kuPuje obecni€

1

5, tak aby

kon$lncnt idąc do sll]elu wiedział jakiej iakościprodukt

jcst to ]ote a, aby kuPić śledniejklasy p.odukt, Clviazdki powinny być nadawane pod kolten zdrówia

ćZłówiek! Gzęści sk}adowc również DoWinhy być w danej katcgorii], ] tak produkty ckologiczne, klóre są ltryprodukowane
lódnież żczęścisldadolvych ekologjc7nych powinny otrżynać 5 $!iażdćk,
6,

mediói{ p.prżeż Wprowadzeni€ zakazu reklab zabaryek dl. dżieei W_o!re§!c

!!§t9padigludzici
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tll'iee

oraz rwkorzystvwania psvcho]oEii dżiecięcei w handlu, Dla nnie - jako hatki plzykre jest, żc córka z |owo.iu oglądania
takich reklam ,,Wynusza", abyń

kupiłabym jei
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v,ie]e lvlększą lub

postęPowania crvitn€go

piła taĘ, czy inną zabawkę, któla za^yycżaj na \tTsoką cenę, w sytuacji gdy 2a taką ceDę

in ną

żab6wkę Uważan, że w ha! d]u .i€

powinno się iykorżys§Nać psyclroloBi dziecjęcej.

poprzez WFróWadżenie prżepisu z8odnie z którymjeśli ktoś podpisaługodę

pIed mediatoren lub

ugodę sądo$,ą, to taka ugoda obówiążuje od ńonentu jej podplsania, a nio od óonrentu ża§vie.dzenia iej prż€z sąd, Na

pośtanowienie o zalwi€rdu€niu

ugodyzażalenje nje Powinno przyślu8nvać, Pou,szechni€

przyjffUj€

się, że ugoda sądowa Lub

mcdiacyj!a jcst 1ćpsża odkażde8o Wyroku sądówe8ó, Bdyżżadawala óbydWje śtrony,

8,

zbiórek publicżnych w t€n śposób, aby ut!\,orżyć W Mtnislerstlvje cyfryżacji jednostkę, która odpowiedzialna byłaby za
urwo.zeDje ogó]nok.ajorvego port.lu zbiór€k

publicżnych oraż kontrolowałaby takie żbiórki, tj. ieśliobylvatel/podniot

dŃja}by żrobić zbiólkę, to sklada wniosek do g]njny, która W drodze decyżji adninistracyjDej wyraża

!a to zgodę,

a !v

tyn

sp.awdz! ]egalność tej żbiórki oraz wprol.adza zbió.kę do o8Ólnok.aiowego portalu o żbjó.ka.h publicżny.h, a ponadto
zaznacza gdzie nożc taka osoba dokonać zbiÓ.ki Poża pDrtalen {przed i(ościołem W danej miejscowoŚ.i],

Uzyskane Ś.odki !v

calośo otrzymuje taki podmiot,Ieśli ktoś p.ou,adzi fundacje iub stowarżysżenje, to caIośćótżyhanych pieniędzy ]ub żeczy
.uchoDrychprzezDaczana cel€ charytatywne iż8odni€ z€ swoimstatutem]i taki podhiotniepowinie! czerpaćztego korżyŚci,
gdyż nie Frowadzi dzia}alności 8ospodarczej rylko dzia]ałrośćchar]taBvną, a tym sam)m nie powinien bmć żadnei prolviż]j
z otżynranych Środków,

9,

cywilnego poprzez dodalie do ustaivy z dnia 23 kwietnia 1964róku kodeks cywilny iuśtawyżdlia 12 naja

2011roku

ó

kredycie konsumenckinr prżepisu kró.ego treśćjnjahby bżńienie: ,,\ł przypadku prżedteminowej spłaty kreclytu przez
biorącego pożyczkę (kredytobioreę), .ldjqcy pożyćzkę (kTedytodowća) zobclwiąza n! jest w terminie 30.!ni,lieqc od doty

spłot, cdłej Pożyćzki do Própórąónolnego

zwrotu biorącemu pozyczkę (kredytóbiorcr) kósztów kredytu przr?a.Iającyth

za pozośtałyokres obowiqzlwania umowy". Powinno to obowiqzywać w lbrocie pro|.śjonalnyń, jakź i konsunenckim,
W tynr mielscu wyrażamżgodę na ujaivnienie nastronie

internetowejnoićh danyćh osobowyćh,

