Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0
Oz. U. z 2020 r. poz. 713,1378)
W
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podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 ustugach
ania oraz id~~\~aCji
elektronicznej Ustawy 0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j . Oz. U. z 2021 r. poz.
1173, 2320) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach (tj . Oz.U. 2018 poz. 870) - Data
dostarczenia - zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz.
1740,2320)

§ 1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2014 0 petycjach - wnosimy petycj~ do Kierownika
Jednostki - 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotyczqcej przystqpienia Gminy/Miasta/Szkoly - do
konkursu w ramach programu "Podw6rko NIVEA" - edycja 2021
- szczegOty pod - https:llpodworko.nivea.pl
Preambula Wniosku:
W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartosci zwiqzanych z zyciem zbiorowym.
Mamy nadziejf1, ze tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkanc6w oraz
lokalnych decydent6w i pomoze wypeJniac zadania zwi"zane z zaspokajaniem potrzeb
wsp61not lokalnych - w kontekscie art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0
samorz"dzie gminnym.
Osnowa Petycji:
Niniejszym, wnosimy 0 rozpatrzenie mozliwosci powi~kszenia majqtku lokalnej spotecznosci 0
wykonane i finansowane przez osob~ trzeciq (firm~ komercyjnq) - Rodzinne Miejsce Zabaw 
Podw6rko NIVEA.
Warunkiem przystqpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudow~
nie mniejszym niz 400 m2 .
Kierownik JST (W6jtlBurmistrzlPrezydentlOyrektor Szkolyl Osoby zarzqdzajqce*) dysponujqc
odpowiednim terenem moze zwr6cie si~ pomoc organizacyjnq do lokalnych spolecznosci jak np. : dom
kultury, swietlica, grupa rodzic6w itp.

Oodatkowo:
§ 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 0 petycjach w
nawiqzaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu post~powania administracyjnego, wnosimy petycj~ do
Kierownika JST (W6jta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji - do
wszystkich podlegtych szkOt podstawowych (r6wniez tzw. Zespot6w SzkOt) , kt6re mogq dysponowae
terenem pod zabudow~ nie mniejszym nit 400 m2 . (szczeg6ly pod adresem URL
https:/lpodworko.nivea.pl )
Fakultatywnie - jako podstawa przekazania petycji do Dyrektor6w Szk6t I Osrodk6w Kultury i
Sportu - miejscowo wtasciwych dla terenu gminy - moze r6wniez stuzyc art. 65 §1 KPA.

§ 3) Efektem przystqpienia Gminy/Szkoly Podstawowej/Osrodka Kultury i Sportu/Oomu Kultury

do
konkursu moze bye sfinansowanie przez podmiot komercyjny budowy, jednego z 20 rodzinnych
Plac6w Zabaw.
Wartose kazdego z plac6w zabaw to az 250 tys . zl. brutto wartosci rynkowej .
Podobnie - jak w latach ubieglych - aby wyr6wnae szans~ mniejszych miejscowosci - Organizator 
podzielil Adresat6w na 3 koszyki:
1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkanc6w;
2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkanc6w;
3) Lokalizacje powyzej 60 tys. mieszkanc6w.
Kazdy zarejestrowany Podmiot, kt6ry przystqpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty
edukacyjne - szczeg6ty pod https:/lpodworko.nivea.pl
Uproszczono r6wniez znacznie - procedurf1 zgtoszenia lokalizacji - w 3 intuicyjnych krokach 
szczeg6ty pod https:/lpodworko.nivea.pl

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie si~ w majqtku Gminy/Szkrny oraz przyczyni si~ do wzbogacenia
infrastruktury Gminy zwiqzanej z terenami rekreacyjnymi - szczeg~y pod https://podworko.nivea.pl
§4) Zatqczamy niezb~dne materiaty, list przewodni, Regulamin Konkursu Podw6rko NIVEA,
wizualizacje podw6rka.
Formularz zgtoszeniowy online znajduje

si~

pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl

W przypadku twierdzqcej odpowiedzi na naszq petycj~ wystarczy zgtosi6 udziat w konkursie poprzez
wypetnienie wzmiankowanego formularza online.
Fakultatywnie - Jednostka, aby zwi~kszyc swoje szanse uzyskania jednej z nagr6d gt6wnych - moze
zrealizowa6 kr6tki film (ok. 3 minuty) 0 tematyce zwiqzanej z naszym Konkursem oraz zamiescic film
za pomocq rzeczonego formularza, a takze przekazac Organizatorowi prawa autorskie do Filmu 
stosownie do przepis6w Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Stosowne klauzule w tej mierze - znajdujq si~ w rzeczonym formularzu online.
Dla Par'lstwa informacji zatqczamy r6wniez kilka zdj~c z jednego z ponad 250 wybudowanych Plac6w
Zabaw w ramach edycji Konkursu "Podw6rko Nivea" w 2012, 2015, 2016, 2017 2018 2019, 2020 r.
Reasumujqc, w scistym kontekscie wczesniejszych pytar'l , w trosce 0 piel~gnacj~ wartosci rodzinnych,
wnosimy petycj~ - na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiqzku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post~powania administracyjnego - 0 rozpatrzenie mozliwosci powi~kszenia majqtku lokalnej
sprnecznosci 0 wykonane (finansowane) przez osob~ trzeciq (firm~ komercyjnq) - Rodzinnego Miejsca
Zabaw - Podw6rko NIVEA, kt6re po oddaniu do uzytku statyby si~ wtasnosciq sprneczer'istw lokalnych.
Wspomniana firma komercyjna wykonataby takie dziatania non profit w ramach prowadzonych dla
dobra spotecznego program6w (szczeg~y w zatqczonych materiatach oraz w materiatach, kt6re
zostaty juz dostarczone do JST za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej).
Budowa "Podw6rka NIVEN - bytby calkowicie sfinansowana przez Firm~ Nivea sp. z 0.0. z siedzibq
w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.
Jeszcze raz zaznaczamy, ze zakup i montaz urzqdzer'l jest finansowany przez Firm~ NIVEA sp. z 0.0.
w ramach ogtoszonego Konkursu "Podw6rko NIVEA" - edycja 2021. Jest to juz si6dma nasza akcja
tego typu.
Zaznaczamy, ze chcemy dziatac w pelni lege artis - zatem b~dziemy wdzi~czni za wszelkie uwagi 
dotyczqce finalizacji przedsi~wzi~cia - zgodnie ze stosowanymi przez Urzqd/Szkol~/OSiR/Dom
Kultury zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezb~dnych procedur.
Obecnie prowadzony Konkurs "Podw6rko NIVEN jest kontynuacjq akcji z lat ubiegtych, kt6re cieszyty
si~ ogromnq popularnosciq wsr6d spolecznosci lokalnych .
Podsumowujqc ideq powyzszego zapytania jest uwzgl~dnienie petycji majqcej na celu rozpatrzenie
mozliwosci ewentualnego wsp61nego stworzenia, nowych , bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw 
"Podw6rko NIVEA" - na terenie catej Polski.
Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgtoszone lokalizacje zostanq zarejestrowane/opublikowane na
oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl
Po zakor'iczeniu procesu rejestracji, na podstawie warunk6w konkursu zostanq wybrane
JST/Szkrny/OSiR/Domy Kultury, w kt6rych Nivea sp. z 0 .0. wybuduje "Podw6rko NIVEA" (Rodzinne
Miejsce Zabaw)
Oczywiscie zatozeniem programu jest petna jawnosc i przejrzystosc dziatar'i , tak aby wszystkie
czynnosci, POCZqwszy od niniejszego wniosku, skonczywszy na finalizacji projektu (powstaniu
Podw6rka NIVEA - dla Sprnecznosci Lokalnej/Szkoty - odbywaty si~ z petnym poszanowaniem prawa,
stqd szczeg6towe warunki konkursu publikowane Sq pod adresem https://podworkonivea.pl
W razie ewentualnych pytar'l co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia
Organizatora Konkursu "Podw6rko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy
na stronie konkursowej

Aby zachowac petnq jawnosc i transparentnosc dziatan - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na
stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go obstugujqcego (Adresata) - na
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na
publikacj~ wszystkich danych . Chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie .
§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowata
e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad .pl

si~

w tresci zwrotnej wiadomosci e-mail, wystanej pod adres

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres
rodzinnemiejsca@samorzad .pl
Na mocy przepis6w Ustawy 0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - do niniejszego
wniosku zostat dotqczony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujqcy
nadawc~ (Wsprnwnioskodawc~) lub wsprntw6rc~ niniejszego wniosku, kt6rego Tozsamosc ujawniona
zostata w zatqczonym pliku.
Komentarz:
Naszymi dziataniami - staramy si~ - w miar~ mozliwosci - uczestniczyc w podnoszeniu poziomu
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wsp61not Lokalnych, poprzez rozw6j odnosnej infrastruktury - w
szczeg61nosci przeznaczonej dla Mtodzieiy, Ozieci i Rodzin.
Art. 225 Kodeksu Postqpowania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikorwiek uszczerbek rub zarzut z powodu ztozenia
skargi rub wniosku, jezeri dziatat w granicach prawem dozworonych.
§ 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz
organy organizacji spotecznych Sq obowiqzane przeciwdziatac hamowaniu krytyki i innym dziataniom
ograniczajqcym prawo do sktadania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - 0
znamionach skargi lub wniosku" .

Mamy nadziej~ , ie potraktuje Paristwo niniejszq petycj~ - jako dotyczqcq rozwoju poziomu zycia
zbiorowego i wartosci wymagajqcych szczeg61nej ochrony w irni~ dobra wsp6lnego. (wktad w rozw6j
kultury fizycznej , teren6w rekreacyjnych , etc)

W zalqczeniu - stosowne dossier formalne
Wspotwnioskodawca:
Organizator konkursu "Podw6rko NIVEA"
Xs - Events Sp . z o. o. Sp. k
ul. Morszynska 55
02-916 Warszawa

Wsprnwn ioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarzqdu : Adam Szulc
KRS:0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitat Zaktadowy: 222 000,00 pin
www.gmina.pl

Oodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach ( tj. Oz. U. 2018 poz. 870) - osobq
reprezentujqca Podmiot wnoszqcy petycj~ - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata zloiona za pomocq srodk6w
komun ikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
rodzinnemiejsca@samorzad.pl
Adresatem Petycj i - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0
samorzqdzie gminnym ( tj. Oz.U. 2018 poz. 870)

