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InicjatyA/a - Dbajmy o Komfort Najmlodszych - Pomagajmy usprawnia6 dziaTanie Szk6r

Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP W trybie Ustaw]

(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
E)a adresat.urzad@samorzad.pl

Kierownik Jednostld Samorzadu Ter)rforiahaego (dalej JST) - w
dnia 2016.04.04)
Dyrektor Szkely Podstawowej *

Dane Podmiotu wnoszqcego petycje znajduja sis poniZej oraz w zalaczonym
stosownie do dyspozycji Ustarvy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o usfugach zauf:aj
2016.09.29) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustanvy o petycjach
61 pkt. 2 Ustarvy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

o Petycjach

1.9.2017  13..53

ifeES  jthEEJS
w Bri±ivsku ponorskim

FitFirP drfe. a.d... C)9-

lowalifikowanym podpisem elektro
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.201 6. 1 579 dnia
I dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycja art.

Preambuta Petycj i:

Dnia 21 sierpnia rozpoczela sis  IV edycja Programu "Wzorowa Lazienka".
Ze szczeg61ami Programu moZna zapozna6 sis pod adresem URL: vlmV.WZOrOWalazienka.DI
w zwiqzku z povyzszym, kierujqc sis uzasadnionym interesem spolecznym  -  wnosimy o _podj?cie mast?pujqcego dzialania:

Tref6 petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konst)rfucji RP w zwigzku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustanvy z dnia ll 1ipca 2014 I. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
20 14.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postepowania administracyjnego, wnosimy petycje do Kierownika JST o przekazanie IIiniejSZegO
tekstu/petycji do wszystkich podleglych publicznych szk6I podstawolvych (r6wnieZ tzw. ZespoI6w Szk6I).

Efektem przystapienia SZkofy Podstawowej do Programu moZe bye sfinansowanie remontu szkolnej lazienki.

Mamy nadzieje' Ze takjak w poprzednich edycjach, nasza akcja zalctywizuje mieszkahc6w oraz  Dyrektor6w Szk61 i pomoZe w)apeinia6
zadania zwiqzane z zaspokajaniem potrzeb wsp6lnot lokalnych w kontekScie art. 7 ust.  I Ustanvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (Dz.U_2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04).

§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustalvy a petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji
wraz ze wszystkimi zalqcznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszqcego niniejszq Petycje.

Osnowa Petycji:
Program "Wzorowa Lazienka" rozpoczql sic  2 1 sieapnia 201 7 roku i jest skierowany do publicznych szk61 podstawolvych. Te z nick, kt6re
poprzez rejestracje dolacza do Programu, b?da mogly pogI?bia6 edukacj? uczni6w w zakresie wlafcilvych narvyk6w higienicznych oraz
otrzymajq szans? na remont szkolnej lazienki w lvysoko5ci 30 000 z1.

Cze36 Petycji dotyczaca Dyrektora Szkoly  do przekazania do wlaScitvych miejscowo Szk6I:

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoly Podstawowej

Dane Podmiotu wnoszqcego petycje znajdujq sis poniZej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwaliflkowanym podpisem elelrfuonicznym
stosownie do dyspozycji Ustarvy z dllia 5 wrzeSnia 201 6 I. o usfugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.20 1 6. 1 579 dnia
2016.09.29) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustanvy o petycjach (Dz.U.2014. 1 195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycjq art.
61 pkt. 2 Ustanvy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

Preamabula Petycj i..

Dnia 21 sieapnia br. rozpoczela sis IV edycja Programu "Wzorowa Lazienka".  Ze szczeg61ami Programu moina zapozna6 sis pod
adresem : |rmwv. wzorowalazienka. ol

Przedmiot Petycj i :

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiapku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustavy z dnia ll lipca 2014 I. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postepowania adlniniStraCyjnegO, WnOSimy PetyCje dO Dyrektora Szkoly o dokonanie analizy
przedloZonej propozycji oraz rozwaZnie przystqpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.

Postulat Ustawodawcy,  aby przedmiotem petycji bylo podjecie przez Organ dzialania w sprawie aspekt6w Zycia zbiorowego rub wartoSci
vymagajqcych szczeg61nej ochrpny w imi? dobra wsp6lnego, miesZczqcych sis w zakresie zadafi i kompetencji adresata petycji, wydaje si?
idealnie wpisywa6 w idee flxe Programu  "Wzorowa Lazienka".
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Zalqczamy niezbedne materialy: Regulamin, przykladowe zdj?cia z poprzednich edycji konrfursu, etc.

Formularz zgloszeniolvy online znajduje si? pod adresem URL.. vlrmV.WZOrOvi/alaZienka.OI

W prz]xpadfu twierdzqcej odpowiedzi na nasza petycje lvystarczy zglosi6 udzial w konkursie poprzez lvypehaienie wzmiankowanego
fiormularza online.

Dzieki akcjom togo txpu Jednostka Administracji Publicznej ma moZliwo§6 zgodnie z regulaminem Programu uzyska6 warto§6 dodanq bez
angaZowania Srodk6w publicznych. -

W zwiqzhal z povyZszym oraz w trosce a najndodszych Obywateli Uczni6w Szk61 wnosimy petycj?  na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie
Ustalvy o petycjach w zwiqzke z  241 Ustalvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) o
rozpatrzenie moZliwoSci remontu szkolnej lazienki, a tym samym przystapienia do konkursu opisanego polvyZej. Remont lazienki bylby
sfinansowany przez spoke Unilever Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, al. Jerozolimskie 1 34, 02-305 Warszawa (wwv.unilever.pl).

J

KaZda Szkola Podstawowa moZe przylaczy6 sis do akcji i pom6c zamieni6 szkolne toalety we wzorowe lazienki oraz wesprze6 edukacjg
najndodszych na temat zasad higieny.

Program "Wzorowa Lazienka" rozpoczal sis 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szk61 podstawowych.
Te z nick, kt6re poprzez rejestracje dolacza do Programu, b?da mogly pog1?bia6 edukacje uczni6w w zakresie wla§cilvych nanvyk6w
higienicznych oraz otrzymajq szans? na remont szkolnej lazienki w lvysoko5ci 30 000 z1.

Osnowa Petycji:

Marka Domestos od wielu lat podejmuje lvyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udzial szkoly w Programie to r6wnieZ moZliwoS6 poszerzenia
wiedzy dzieci na temat higieny.

PoniZej zamieszczony opis Programu znajduje si? r6wnieZ w zalqczonym odrebnym pliku word.

Miejsce, w kt6rym kaZdy chce czu6 sis komfiortowo, do kt6rego powinien mie6 swobodny dostap i m6c z niego korzysta6 bez skrepowania.
Czysta, funkcjonalna, lvygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna - tak powinna lvyglada6 wzorowa lazienka. Niestety, te
znajdujace sic w polskich szkolach czesto sa dalekie od ideafu.

Dlatego juZ po raz czwzLrty rOZPOCZynamy Program »Wzorowa Lazienka,,, kt6rego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest
poprawa warunk6w sanitarmych w szkolnych lazienkach oraz edukacja uczni6w w zakresie wla5ciwego dbania o higiene.

Program "Wzorowa Lazienka" rozpoczql sis 2 1 sieapnia 2017 rofu i jest skierowany do publicznych szk61 podstawolvych. Te z nich, kt6re
poprzez rejestracje dolqcza do Programu, beda mogly poglebia6 edukacje uczni6w w zakresie wlaScilvych nanvyk6w higienicznych oraz
otrzylnaja szanse na remont szkolnej lazienki w lvysokoSci 30 000 z1.

Gel i zalo2enia Programu

ZaloZenia programu "Wzorowa Lazienka" sq lvynikiem badah i obserwacji, z kt6rych \vynika, 2e szkolne lazienki postrzegane sa przez
uczni6w i rodzic6w jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niervyposaZone w podstawowe 5rodki higieny.
Ich stan negatywnie ocenia takZe co trzecie biorace udzial w badaniu dziecko. Ponadto aZ 39% uczni6w zglasza swoim rodzicom problemy
zwiqzane z korzystaniem ze szkolnych toalet (Zr6dro: GfK 20 14 I Badanie stanu szkolnych toalet przed kampaniq CSR dla marki Domestos,
Lipiec2014).
Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie majq dostep do edukacji w zakresie higieny.

Program "Wzorowa Lazienka" ma pom6c zmieni6 te sytuacjg. Po pierwsze, wzi?cie przez szkolg udziafu w programie daje szans? poglebienia
Swiadomofci uczni6w w zckresie higieny. KaZda szkola, kt6ra przystapi do progralnu, otrzyma bowiem dedykowane materialy edukacyjne
wraz ze scenariuszami lekcji. Sq one przygotowane w taki spos6b, aby mo2na bylo z nich korzysta6 na lekcjach lvychowawczych dla dzieci w
kazdej klasie szkoly podstawowej. Po dmgie, kaZda zarejestrowana szkola weZmie udzial w konkursie, w kt6rym nagrodq g16wna bedzie
wsparcie finausowe w lvysokoSci 30 000 zl na remont szkolnej lazienki.

W poprzednich trzech edycjach do programu przystapilo lqcznie ponad 2500 szk61 z calej Polski. W kaZdej z nich z\vycieskie szkoly miafy
mozliwoS6 przeprowadzenia remontu, w lvyniku kt6rego powstaly nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste lazienki.
Jak wzia6 udzial w Programie i mie6 szanse na nagrod??

Aby szkola mogla otrzyma6 materialy edukacyjne oraz stara6 sic o nagrod?, kt6ra jest sflnansowanie remontu szkolnej lazienki, musi
zarejestrowa6 sis na stronie vlrmV.WZOrOWalaZienka.P1.
1200 plac6wek, kt6re zgloszq sis do programu jako piervsze, otrzyma specjalne paczki powitalne. Rejestracji maze dokona6 dyrektor
plac6wki lub inna osoba dorosla zajego zgoda, w okresie od 21 sieapnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. GIosowanie na zarejestrowane szkoly
b?dzie mo2liwe od 1 1 wrzeSnia 2017 r. do 30 listopada 2017 I. KaZdego dnia lnOina Odda6 1 glos z jednego adresu e-mail. Szkofy beda mogly
zdobywat tckze dodatkowe punkty biorac udzial w r6Znych cktywnoSciach zwiqzanych z tematem programu, na przyklad edukacjq w zakresie
higieny. Szkoly z najwieksza liczba punkt6w beda mialy szanse na remont szkolnej lazienki o wartoSci 30 000 z| Dodatkowo 1 00 kolejnym
plac6wkom zostanie przekazany roczny zapas produkt6w Domestos, kt6re pomogq dba6 o czysto§6 i higien? w szkolnych toaletach.

Regulamin programu oraz szczeg6Iowe inf:ormacje dotyczqce zasad przyznawania pun]ct6w znajdujq si? na ]prvvy.wzorowalazienka.p1.

https://poczta.home.pI/appsuite/v=7.8.2-28.20 1 70606. 1 1 1 91 2/print.html?print_1 504503257526 2/5



4.09.2017          Poczta home_pl _ Petycja na mocy art_ 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz_U_2014   1195 z dnia 2O14_09_05) Wydruk
I_`

Dodatkowo Regulamin zostal r6wnieZ dolaczony do niniejszej Petycji.

Inicj ator programu: Domestos
Organizator programu: Ad Craft
Opieka PR programu: Yellowcups - WVIV.Vellowcups.pl

Notabene pozwalamy sobie prz]pomnie6, Ze podjecie jakichkblwiek dzialah przez Dyrektora powinno bye poprzedzone analiza stanu
faktycznego (innych petycji togo typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynnoSci byly prowadzone z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji oraz postepowania legs artis.

§2) Wnosimy? aby odpowiedZ udzielona w trybie Ustalvy z dnia 1 1 1ipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1 195 z dnia 2014.09.05), znajdowala
si? w treSci zvIOtnej wiadOmOSci e-mail, lvyslanej pod acres e-mail: wzorowalazienka@,samorzad.o1

i3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wnioske na acres: wzorowalazienka@,samorzad.DI

Ponownie podkreSlamy) Ze w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych element6w zwiazanych z dyciem zbiorolvym oraz ksztaltowaniem
dobrych nanvyk6w i dbaniem a najndodszych.
Jak lvynika z powyZszego opisu dzialanie ma charalcter non profit.
Z procedura zgloszenia moZna zapozna6 sis r6wnieZ za pomocq zatacznik6w do niniejszej petycji.
Na mocy przepis6w Ustanvy z dnia 5 wrzeSnia 2016 I. a usfugach zaufinia oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016. 1 579 dnia 201 6.09.29)
do niniej szego luniosku zostal dolaczony plik podpisany kwaliflkowaprm podpisem elelctronicznym identyfikuj qcy nadawce
(Wsp6twnioskodawce) 1ub wsp6Itw6rce niniejszego wniosku, kt6rego ToZsamoS6 ujawniona poniZej oraz w zalaczonym pliku.

Podmiot Skladajqcy Petycj?:
Osoba Prauna
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
u1.Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
WVIV.gmina.Pl    i-rw.samorzad.pl
Kapital Zakladowy: 222 000,00 pin

Inicjatorem Programujest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL -mIV.unileVer.-D1  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).

Dodatkowe informacj e:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt.  1 Ustalvy o petycjach (Dz.U.2014. I 195 z dnia 2014.09.05)  osobq reprezentujqca Podmiot wnoszqcy petycj? jest
Prezes Zarzadu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 i-r. Ustanvy  petycja niniejsza zostala zlo2ona za polnocq Srodk6w komunikacji elelctronicznej? a wskazanym
zwrotnym adresem poczty elektronicznej j est: wzorowalazienka@,samorzad.ol.

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
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I   Regulamin  Domestos_WzorowaLazienka_201 7.pdf (260 KB)
•   wzorowa L-azienka_4.edycja programu_informacja_prasowa.docx (902 KB)
•   lnicjatvya 5 - Dbajmy o Najmfodszych - zapewniajmy Uczniom - komforfowe warunki.doc (310 KB)
I   Inicjatvya 5 - Dbajmy o Najmtodszych - zapewniajmy Uczniom - komfortowe warunki.doc.xades (10 KB)
I   Szkola Podstawowa nr 1  w Losicach.png (1  MB)
I   Szkola Podstawowa im. Bohaterow Akcji V 2 w Sarnakach.png (783 KB)
I   logo_programu_Wzorowa_Lazienka.png (677 KB)
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