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I~frastruktury W tym obszarze <rOdZinnem!ejsc @	 J . ~morzad'PI> 
Wyslano: 	 plqtek,8 marca 2019 12:31 I • I rl I ' " IYJ II • 

adresat.urzad@samorzad.pl '--- ()~C Z.lJ . ... .. .... O{.pl. ... ....... . ..... .
Do: 
Temat: Oficjalna Wniosek/Petycja - na mocy art. 63 Konstytucji RP - W trybie Ustawy 0 . 

petycjach 
Zalcpczniki: 	 NIVEA PLAC ZABAW0604 1.jpg; Zatqcznik bez tytu~u 00186.html; NIVEA PLAC 

ZABAW0330.jpg; Za~qcznik bez tytufu 00189.html; NIVEA PLAC ZABAW1346.jpg; 
Zafqcznik bez tytufu 00192.html; NIVEA PLAC ZABAW0639.jpg; Zafqcznik bez tytufu 
00195.html; Konspekt edukacyjny.pdf; Zafqcznik bez tytufu 00198.html; 
Inicjatywa Dbajmy 0 Dzieci Mfodziei i Rodzin~ - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.doc; 
Zafqcznik bez tytufu 00201 .html; Inicjatywa Dbajmy 0 Dzieci Mfodziei i 
Rodzin~ - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.doc.xades; Zafqcznik bez tytufu 00204.html 

Kierownik Jednostki Samorz~du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) 

Dyrektor Szkoly Podstawowej* 


Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajduj~ si€( ponizej oraz - w zal~czonym pliku sygnowanym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 uslugach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach 

(Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj~ art. 61 pkt. 2 Ustawy 

Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pozn. zm.). 


§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2014 0 petycjach - wnosimy petycjy do Kierownika Jednostki 

- 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotycz~cej przyst~pienia Gminy/MiastalSzkoly - do konkursu w ramach 

programu "Podworko Talentow NIVEA" - edycja 2019 

- szczeg61y pod - www.podworko.nivea.pl 


Osnowa Wniosku: 

Niniejszym wnosimy 0 rozpatrzenie mozliwosci powi~kszenia maj~tku lokalnej spolecznosci 0 wykonane 

i finansowane przez osob€( trzeci~ (firmy komercyjn~) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podw6rko Talent6w 

NIVEA. 

Warunkiem przyst'lpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowy nie 

mniejszym niz 400 m2. 

Kierownik JST (W6jtlBurmistrzlPrezydentIDyrektor Szkoly) dysponuj~c odpowiednim terenem moze 

zwr6cic siy pomoc organizacyjn~ do lokalnych spolecznosci jak np.: dom kultury, swietlica, grupa rodzic6w 

itp. 


Dodatkowo: 

§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi~zku z art 2 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Ustawy 0 petycjach w nawi~zaniu 


do art. 241 oraz 243 Kodeksu postypowania administracyjnego, wnosimy petycj« do Kierownika JST 

(W6jtalBurmistrzafPrezydenta) przekazanie niniejszego tekstulpetycji - do wszystkich podleglych szk61 

podstawowych (r6wniez tzw. Zespo16w Szk61), kt6re mog'l dysponowac terenem pod zabudowy nie 

mniejszym niz 400 m2. (szczeg61y pod adresem URL https://podworko.nivea.pl ) 


§2b) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podleglych Szk61 

Podstawowych, kt6re mog'l dysponowac wyzej okreslonym terenem. 
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§3) Efektem Gminy/SzkolY Podstawowej do konkursu moze bye sfinansowanie budowy, 
_~..~,...~ z 20 rodzinnych Placow 

Wartosc kaidego z placow zabaw to 250 tys. zl. 
W obecnej edycji, aby wyrownac szans~ mnicjszych gmin/szk61 - Organizator - podzielB: Adresatow na 3 
koszyki: 
1) Lokalizacje 20 mieszkancow; 2) 
powyzej 60 tys. mieszkancow 

od 20 do 60 tys. mieszkancow; 3) J,..,ul'I..CU1L..a"l 

Dodatkowo Szkoly otrzymaj'} 300 zestaw6w do szkolnej swietlicy  pod 

Kazda ze Szkol, ktOra przyst.llpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lekcji 
dla nauczycieli - szczegoly pod www.podworko.nivea.pl 

Uproszczono rowniez znacznie - procedury zgloszenia lokalizacji - do 3 intuicyjnych krok6w - szczeg6ly 
pod~~~~~~~~= 

Przedmiotowy plac zabaw sit; w maj'}tku Gminy/Szkoly oraz przyczyni sit; do 
infrastruktury Gminy zwiqzanej z terenami rekreacyjnymi - szczeg6ly pod www.podworko.nivea.pl 
§4) Mamy nadziejy, ze tak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkanc6w oraz 
lokalnych decydent6w i pomoze wypelniac zadania zwiqzane z zaspokajaniem potrzeb wsp6lnot lokalnych 
w kontekscie art. 7 ust. 1 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
§5) Zalqczamy niezbydne materialy, list przewodni do GminlSzk61, wizualizacje podworek, zdjycia z 
poprzednich edycji, etc. 

do regulaminu 

Formularz zgloszeniowy online znajduje adresem URL: ~-'-'-'-=:.=..:.;=.!..=~~~ 
W twierdz'}cej odpowiedzi na petycjy "")lstarczy zgiosic udzial w konkursie nA""'7~'7 
wypelnienie wzmiankowanego online. 

FakuUatywnie - 1ednostka, zwiykszyc swoje szanse uzyskania jednej z nagr6d g16wnych moze 
zrealizowae kr6tki film (ok. 3 minuty) 0 tematyce zwi'}zanej z Konkursem (poszukujemy 
talent6w) oraz zamiescic za pomocq a Organizatorowi prawa 
autorsldch do - stosownie do przepis6w Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Oz. z 2018 r. poz. 1191 z pozn. zm.) Stosowne klauzule w tej - znajdujq siy w 
rzeczonym formularzu online. 

CZeSe GminlSzk61 otrzymala juz Organizatora Zat>r0l5ze.ma oraz mailingi - co z pewnosci~ 
ulatwi podjycie decyzji i 'U""'UL'~"'_I procedury zgloszenia. 

Panstwa informacji kilka z jednego z wybudowanych Plac6w w 
ramach Konkursu "Podw6rko Nivea" w 2012,201 2016,2017 i 2018 r. 

Reasumuj~c, w scislym kontekscie wczesniejszych pytafl, w trosce 0 pielygnacjy wartosci rodzinnych, 
wnosimy petycjy - na art. Konstytucji RP w zwi'lzku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postypowania administracyjnego - 0 rozpatrzenie moz!iwosci powi<tkszenia majqtku lokalnej 
spo!ecznosci 0 wykonane (finansowane) przez (firmy komercyjn'l) - Rodzinnego Miejsca 
Zabaw Podw6rko Talent6w NIVEA, kt6re po oddaniu do uzytku stalyby wlasnosci'l spoleczenstw 
lokalnych. 
Wspomniana komercyjna wykonalaby takie dzialania non profit w ramach prowadzonych dla dobra 
spolecznego program6w (szczeg61y w zai'lczonych materialach oraz w materialach, kt6re zostaly 
dostarczone do 1ST za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej). 
Budowa "Podw6rka Talent6w" - bylby calkowicie sfinansowana Nivea z 0.0. z siedzibq w 
Poznaniu na obszarach przygotowanych i przez 

2 

http:Zat>r0l5ze.ma
http:www.podworko.nivea.pl
http:www.podworko.nivea.pl


Jeszcze raz zaznaczamy, ze zakup i montaZ jest finansowany przez NIVEA z 0.0. w 
ramach ogloszonego Konkursu ,.Podw6rko Talent6w" - edycja 2019. Notabene, jak Panstwo zapewne 

.......""........ to juz pillta nasza akcja tego typu. 

Zaznaczamy, ze chcemy dzialac w lege artis - zatem bydziemy wdziyczni za 
dotycz/lce finalizacji przedsiywziycia - zgodnie ze stosowanymi przez Urzlld/Szkoly z 
zachowaniem zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezbydnych procedur. 

Obecnie prowadzony Konkurs "Podw6rko Talent6w NIVEA" jest kontynuacjll akcji z ubieglych, 
ogromnll popularnoscill wsr6d spo!ecznosci lokalnych. 

Podsumowujllc idell powyzszego zapytania uwzglydnienie petycji maj/lcej na celu rozpatrzenie 
mozliwosci ewentualnego wsp61nego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw 
"Podw6rko Talent6w - na terenie ca!ej Polski. 

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgloszone lokalizacje zostan/l zarejestrowane/opubHkowane na 
oficjalnej stronie Konkursu ~:!..Y!~~~~~~~ 

Po zakonczeniu procesu rejestracji. na podstawie warunk6w konkursu zostanll JST/Szkofy, w 
kt6rych Nivea z 0.0. wybuduje "Podw6rko Talent6w" (Rodzinne Miejsce Zabaw) 

Oczywiscie zalozeniem programu pelna jawnosc i przejrzystosc dzialan, aby wszystkie czynnosci, 
pocZ/lwszy niniejszego wniosku, skonczywszy na finalizacji projektu (powstaniu 
Talent6w- dla Spo!ecznosci Lokalnej/Szkoly - odbywaly siy z pelnym poszanowaniem prawa, stlld 
szczeg610we warunki konkursu publikowane Sll pod adresem www.podworko.nivea.pl 

W ewentualnych pytan co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia 
organizatora konkursu "Podw6rko Talent6w NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz 
kontaktowy na konkursowej 

Aby zachowac peln~ jawnosc i transparentnosc dzialan - wnosimy 0 opublikowanie trdci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatruj~cego petycj«: tub urz«:du go obslugujllcego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na 
publikacje; wszystkich danych. Chcemy dzialac w pelni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy odpowiedz znajdowala siy w zwrotnej wiadomosci wyslanej e-
mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres 

Na mocy przepis6w Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - do niniejszego wniosku 
zostal dolllczony podpisany kwalifikowanym podpisem eiektronicznym - identyfikujllCY nadawcy 
(Wsp6lwnioskodawc\,?/Petycjodawc\,?*) lub wsp6hw6rcy niniejszego wniosku, kt6rego Tozsamosc 
ujawniona zostala w za1llczonym pliku. 

Komentarz: 
Naszymi dzialaniami - staramy - w miary mozliwosci - w podnoszeniu poziomu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wsp6lnot Lokalnych, poprzez rozw6j odnosnej infrastruktury - w 
szczeg6lnosci przeznaczonej dia M!odziezy, Dzieci i Rodzin. 
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Art. Kodeksu Postypowania Administracyjnego: 
1. Nikt moze bye nara:iony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu skargi lub 

wniosku, dzialal w prawem dozwolonych. 
§ 2. Organy pailstwowe, organy jednostek samorz~du terytorialnego i inne samorz~dowe oraz 
organy SI.} przeciwdziaiac hamowaniu 1 mnym UL,l(UaJ.UV,Ul 

ograniczaj'lcym prawo do skladania i wniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - 0 

znamionach skargi lub wniosku". 

Mamy nadziej~, ze potraktuje Panstwo ..... '."'.I'''~'f petycj~ ~ jako dotycz~c~ rozwoju poziomu zycia 
zbiorowego i wartosci wymagaj~cych ochrony w imi~ dobra wsp61nego. (wklad w rozw6j 
kuJtury fizycznej, rekreacyjnych, etc) 

W zai'lczeniu - stosowne formalne 

W sp6lwnioskodawcalPetycj odawca "': 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Adam Szulc 
KRS: 0000059459 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 1 

Zakladowy: 000,00 

W sp61wnioskodawca: 

Organizator konkursu "Podw6rko Talent6w NIVEA" 


z o. o. Sp. k 
ul. Okryzna 36, 
02-916 Warszawa 

Dodatkowe 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 (Dz.0.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - osob~ 

reprezentuj~ca Podmiot petycj\l - Zarz~du Adam Szulc 

Stosownie art. 4 us!. 2 5 ww. - petycja zostala za pomoc~ 


komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym poczty elektronicznej 


Adresate:m Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
Kierownik Jednostki Samorz'ldu Terytorialnego (dalej JST) w rozumieniu art. ust. 3 Ustawy 0 

samorz~dzie gminnym (Dz.U.2018.994 z 2018.05.24) 
* -niepotrzebne skresHc 
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