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Kierownik 1ednostki Samorzi\.du Terytorialnego (dalej 1ST) - w rozumieniu art . 33 ust . 3 Ustawy 0
samorz'ldzic gminnym (Oz. U.20 16.446 t.j . z dni a 2016.04.04)
Dyrektor Szkoly Podstawowcj*
Dane wnioskodawcy znajduj'l. sil( poniiej oraz - w zal'lczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym
podpi sem elektronicznym - stosowni e do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesni a 20 16 r. 0 uslugach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.20 16.1579 dni a 20 16.09.29) oraz przepis6w art. 4
ust. 5 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2014.1 195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczcnia - zgodna z
dyspozycj~ art. 61 pkt. 2 Us tawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
§ I) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzdnia 2014 0 petycjach (Dz.U.2014. 11 95) - wnosimy
pctycjt: do Kierownika Jednostki - 0 rozpatrzcnic naszej prosby - dotycz~ccj przyst~ pienia
GminylMinsta/Szkoiy - do konkursu w mmach programu "Podworko Tnlcntow NIVEA" cdycja 2017
- szczegOty pod - www.podworko.nivca .pl
Osnowa Wniosku:
Niniej szym wnosimy 0 rozpatrzenie moiJiwosc i powil(kszenia maj'l.tku lokalnej spo1ecznosci 0
wykonane i fin ansowane przez osobtt trzeci 'l. (firml( komercyjnq) - Rodzinne Miej sce ZabawPodw6rko Talent6w NIVEA.
Warunkiem przystcwienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowl(
nie mniejszym ni i 400 m2.
Ki erownik JST (W6jt!B urmi strzlPrezydentlDyrektor Szkoly) dysponujfte odpowiednim terenem
moze zwr6cic sitt pomoe organ izaeyjni\. do lokalnych spo1ecznosc i jak np.: dom kultury, swietii ca,
grupa rodzie6w itp.
Oodatkowo:
§2) Na moey art. 63 Konstytueji RP w zwiftzku z art 2 ust. 2 pkt I, 2 i 3 Ustawy z dnia II lipca 2014
r. 0 petycjach (Dz.U. 2014.11 95 z dnia 2014.09.05 ) w nawiftza niu do art. 241 Kodeksu postt(powania
admini stracyjnego, wnosimy petySt<. do Kierownika 1ST (W6jtalBunnistrlalPrezydenta)
przekazanie niniejszego tckstulpetycji - do wszystki ch podJcglych szk61 podstawowyeh (r6wni ez
tzw. Zespol6w Szk6l), kt6re mogi\. dysponowac terenem pod zabudow(;( nie mniejszym nii. 400 m2.
(szczeg61y pod adresem URL htlps:llpodworko.ni vea.pllo-akeji/dla-gmin-szkol wezl(sci
"Warianty")
Fakultatywni e Prosimy r6wni ei. 0 przekazani e petyeji do Szk61 Podstawowyeh miejscowo
wlaSciwyeh dl a Gminy/Miasta, kt6ryeh organem zalozyeielskim jest FundacjalS towarzyszenie
dysponuj Qec wyiej okrdlonym terenem.
§2b) Wnosimy 0 .zwrotne potw icrdzenie pr.lekazania niniej szego wniosku do wszystkich podl eglych
Szk61 Podstawowych, kt6rc mog'l dysponowac wyiej okreslonym terenem.
§3) Efektem przystcwienia Gminy/Szkoly Podstawowej do konkursu moze bye sfinansowanie
budowy, jednego z 20 rodzi nnych Plac6w Zabaw.
Przedmiotowy plac zabaw znajdzie sil;( w majfttku Gminy/Szko ly oraz przyczyni sil;( do wzbogaeenia
infrastruktury Gminy zwiqzanej z terenami rekreacyjnymi - szczeg61y pod www.podworko. ni vea.pl
§4) Mamy nadziejtt, ze tak jak w poprzednich cdycjach - nasza akcja zaktywizuje mi eszkanc6w oraz
lokalnych deeydent6w i pomoze wypelniac zadania zwiftzane z zaspokajaniem potrzeb wsp61not
lokalnyeh - w kontekscie art . 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzftdzie gminnym
(Dz.U.2016.446I.j . z dnia 2016.04. 04)
§S) Zalftczamy niezbttdne materialy, list przcwodni do Gmin, li st przewodni do Szk61, skr6t
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rcgulaminu, wizual izacje podw6rck, zdjl(cia z poprzednich edycji.
Fonnularl zgloszeniowy online znajduje sil( pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl
W przypadku twierdz,\cej odpowiedzi na nasz,\ petycjt( wystarczy zglosic udzial w konkursie
poprzcz wypelnienie wzmiankowanego fonnularza online.
Warunkiem sine qua non - uczestnictwa w konkursie - jest r6wniei: realizacja kr6tkiego filmu (3
minuty) 0 tematyce zwi'\zancj z naszym Konkurscm (poszukujemy talent6w) oraz zamieszczcnie
filmu za pomoc<\ rzeczonego fonnularza, a taki e przekazanie Organizatorow i praw autorskich do
Filmu - stosownie do przepis6w Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawaeh
pokrewnych (Dz.U.20 16.666 z dnia 2016.05.16) Stosowne kl auzule w tej mierze - znajduj (l sit( w
rzeczonym fonnu larzu online.
CZeSc GminfSzk61 otrlymalajuz od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi - eo z
pewnosei,\ ulatwi podjl(.c ie decyzji i finalizaejt( proeedury zgloszenia.

0111 Panstwa informacji zalftcz my r6wnicz kilka zdj~c z jednego z 180 wybudowanych Placow
Zabaw w ramach edycj i Konkursu " Podw6rko Nivea" w 2012, 2015 i 2016 r.
Reasumuj<\c, w scislym konlekscie wczesniejszych pytan, w trosee 0 pielC(gnacjt( wartosci
rodzinnych, wnosimy pctycjt( - oa mocy art. 63 Konstytucj i RP w zwi(lzku z 241 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks PO S I(~'powania administracyjnego (Dz.U.20 13.267 j.t) - 0 rozpatrzenie
moi liwosci powit(kszenia maj(ltku lokalnej spo lecznosci 0 wykonane (finansowane) przez osob~
trleci1\. (finn/( komercyj nv - Rodzillllego Miej sca Zabaw - Podworko Tal entow N IVEA, kt6re po
oddaniu do uiytku stalyby s i ~ wlasnosci'lspoieczenstw lokalnych.
Wspomniana finna komercyjna wykonalaby takie dziaiania non profit w ramach prowadzonych dla
dobra spolecznego program6w (szczeg61y w zal(lczonych materialaeh oraz w matcrialach, kt6rc
zostaly jui. doslarczone do JST za pomoc,\ srodkow komunikacji elektroni czncj).
Budowa " Podw6rka Talenl6w" - bylby calkowicie sfinansowana przez Finnt,: Nivea sp. z 0.0. na
obszarach przygotowanych i przekazanyeh przez JST.
Jcszezc raz zaznaczamy, ze zakup i montai urz'ldzen jest finansowany przez Finn~ NIVEA sp. z 0.0.
w ramach ogloszonego Konkursu " Podw6rko Talentow" - edycja 2017. Notabene, jak Panstwo
zapewne pamil(.tacie, to jui. czwarta nasza akcja lego typu.
Zaznaczamy, ie chccmy dzialac w pelni lege artis - zatem b~dziemy wdzit(czni za wszclkie uwagi dOlycz1\.ee finali zacji przedsit,:wzit,:cia - zgodnie ze stosowanymi przez Urz(ldlSzko lt,: zasadami, z
zachowaniem zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezb<tdnych procedur.
Obecnie prowadzony Konkurs " Podw6rko Talentow NIVEA" jest kontynuacj& akcji z lat ubieglych ,
ktore cieszyly sit,: ogromn<\. populamosei&. wsr6d spoteeznosei lokalnyeh w latach ubieglyeh.
Podsumowuj(lc ide&. powyzszego zapytania jest uwzglt,:dnieni e pelycji maj1\.cej na celu rozpatrzenie
mozli wosci ewentualnego wsp6lnego slworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw
- "Podworko Talent6w NIVEA" - na terenie calej Polski.
Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgloszone lokalizacje zostan(l zarejestrowanelopublikowane na
oficja lnej stronie Konkursu www.podworko .nivea.pl
Ponownie przypominamy, ze warunkiem sine qua non - uczestnietwa w konkursie - jest r6wniei.
reali zaeja kr6tkiego filmu (3 minuty) 0 tematyce zwi'lzancj z naszym Konkursem (poszukujemy
tal entow - film pokazuj~cy \V yj~tkowe zdolnosci).
Po zakonczeniu procesu rejestracji , na podstawie wynikow glosowania zostan<\. wybrane JST/Szkoly.
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w kt6rych Nivea sp. z 0.0. wybudujc "Podw6rko Talent6w" (Rodzinne Miejsce Zabaw)
Oczywiscie zalozeniem programujest petnajawnosc i przejrzystose dzialari., tak aby wszystkie
czynnosci, pocz<\wszy od niniej szego wniosku, skonczywszy na finalizacji projektu (powstaniu
Podworka Talent6w- dla Spolecznosci Lokalnej/Szkoly - odbywaly si~ z pelnym poszanowaniem
prawa, stqd szczeg610we warunki konkursu publikowane Sq pod adresem www.podworko .nivea.pl
W razic ewcntualnych pytari. co do merytoryki konkursu - wszelkich infonnacji udziela Infol inia
organizatora konkursu "Podw6rko Talent6w - NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66
§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala s i~ w tresci zwrotnej wiadomoSci e-mail , wyslanej pod
adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl
§7 ) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres
rodLinnemiejsca@samorzad.pl

Na moey przepis6w Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikaeji elektronicznej - do niniej szego
wniosku zostal dol<\czony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznymidentyfikuj<\cy nadawef( ( Wspolwnioskodaw c~ lub wspoltworc({ niniejszego wniosku, ktorego
Tozsamose ujawniona zostala w zalqczonym pliku.
Rzeczony plik zostal sygnowanay kwalifikowanym podpisem el ektronicznym - dostttP poprzez
bezplatne oprogramow anie Podmiotu Certyfikujacego - ipso iure przepisow Ustawy z dnia 5
wrzeSnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U .20 16. 1579 dnia
2016.09.29).
Niniejsz<\ wiadomose mozna potraktowac rowniei z zgodnie z Judykatunl- tj . I aSK 1277/08" (... )
Wniosek wszezyna postt(powanie w sprawie, a na tym etapie nie rnaj'ljeszcze zastosowania przepisy
KPA"

Komentarz:
Naszym i dzialaniami - staramy si t( - w miarl{: mozliwosc i - uczestniczye w podnoszeniu poziomu
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspolnot Lokalnych, poprzez rozwoj odnosnej infrastruktury - w
szczeg61nosci przeznaczonej dla Mtodziezy, Dzieci i Rodzin.
Art . 225 Kodeksu Postl{:powania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie moze bye narazony najakikolwiek uszezerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub
wniosku, jezcli dzialat w granicach prawem dozwolonyeh.
§ 2. Organy Pallstwowe, organy jednostek sarnorz'\du terytorialnego i inne organy samorz'ldowe oraz
organy organizacji spolecznych S<\. obowi<\.zane przeciwdziafac hamowaniu krytyki i innym
dzia laniom ograniczaj<\cyrn prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarczania infonnacji - do
publikacji - 0 znamionach skargi lub wniosku".
Mamy nadziej((, ze potraktuje Panstwo niniej sz<\. petycj~ - jako dotycz'lc<\ rozwoju poziornu zycia
zbiorowego i wartosci wymagaj<\.cyeh szczegolnej ochrony w imie{ dobra wspolnego. (wklad w
rozw6j kultury fi zycznej, terenow rekreacyjnych, etc)

W zahtczeniu - stosowne dossier fonnalne
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Wsp6twnioskodawca:
Szulc-Efekl sp zoo
Prezes Zarz'tdu : Adam Szulc
KR S: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapila l Zakladowy: 222 000,00 pin
www.gmina. pl

Wspolwnioskodawca:
Organizator ko nkursu " Podworko Talentow NIVEA"
GPD Agency Sp. z o. o. Sp. k

ul.

Okr~zna

36,

02-9 16 Warszawa
Dodatkowe infonnacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach (Dz .U.20 14.1195 z dnia 20 14.09.05) - osob'l
reprezentuj'tca Podmiot wnoszt\.cy pctycjf( - jest Prezes ZarL'tdu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala ztoi ona za pomoc't srodk6w
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
rodzinn emi e iscaUi. samorzad. p1
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
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