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Kierownik Jednostkr Samorządu Terytorialnego (dalej JST)
samorządzie gminnym (Dz.U .200 I . 1 42. 1 59 1 j.t.)
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy
\-,.

-w

rozumieniu ań. 33 ust. 3 Ustawy o

znĄdĄąsię ponizej oraz - w zńączonympliku sygnowanym

-bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalif,rkowanym certyfikatem - stosownie do
dyspozycji Ustawy z dtia 18 września}}Dlr. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz.1450) oraz
przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia2014.09.05) - Data dostarczenia zgodna z dyspozycj ą ań.61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.12l t.t.)
Wnosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje - w mozliwie jak najszerszym
zakresie - Ostatnie skandaliczne wydarzenia - jakie miał miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego
Warszawy - zvvlązanę z aferąreprywatyzacyjną - pokazująjak istotna jest jawnośó i transparentnośćprzy
wykonywaniu biezącychdziŃńprzęz Urzędników i dysponowaniu środkami publicznymi.
W mniemaniu Wnioskodawcy - ważnęjest również ńy wszelkie ewentualne współdziałanie z podmiotami
zewlętrznymi, jeśliw ocenie Urzędnika - moze ono współgrać ze społecznie uzasadnionym interesem pro
publico bono - odbywało się w sposób stricte formalny - po dokonaniu dogłębnej analizy. Temu właśnie
ma sfuzyó niniejsza petycja.

-Osnowa Petycji:
\_/(ozpoczęła się juz III Edycja KoŃursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"
Konkurs - per analogiam - jak w ur. kierujemy do Dyrektorów Szkół.

Ze szczegółami koŃursu ofaz REGULAMINEM
www. wzorowalaz ienka. pl

-

mon,nzapomtać się pod adresem:

Dzięki konkursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej moze uzyskaó wartośó dodaną- bez
angażow ania środków publicznych.
W nviązku znaszyml działantami pro publico bono, składamy na ręce Lokalnych Decydentów
Wójtów/Burmistrzów/Pręzydentów - poniższąpetycję-postulat, wnosząc o podjęcie następującego
działania:

§l)Namocy art.63 KonstytucjiRP w z,łviązklzart2 ust.2pkt 1,2i3 Ustawyzdnia

11 lipca

2014r.o

petycjach (Dz.U .2014.1 195 z dnia 2014.09,05) w nawiązaniu do aft. 241l Kodeksu postępowania
administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o
przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudrysłowem - do wszystkich podlegĘch szkół
podstawowych (równi eż trw . ZespoĘ Szkół).

prywatnych
Fakultatywnie prosimy równiez o przekazartie petycji do szkół
terenu Gminy.

_

miejscowo właściwychdla

\

_ gros
Zapośrednictwęm.JST _ jak wynikazprzęprowadzonej analtzy
§2) Niniejszy wniosek przekantjemy
_
G"*i"v, w dalszym ciągu nie posiada
szkół,nadzorowanyc hprzezodnośne, miejscowo właściwe
rozumięniu art, 16 ustawy o
właściwiedziałEącychelektronicznych skrzynek podawczychw
- a{ exemPlum - jedYnie nieliczne
tnformatyzacjt działalnościpodmio tów realt)Ąących zadaniapubliczne
szkoĘ mająwłaściwiezintegrowany adres e-mail z elektronicznymdziennikiemkoresPondencYjnYm,
Rady Ministrów z dnta 1 8 stYcznia Zo1| r, w
systemem EZD,etc - w rońmieniu Rozporząd zellaPrezęsa
wykazówakt oraz instrukcji w sprawie organizacji
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolit y"hrrć"rowych
IJ, z dnta 20 stY cznia Ż0l I r.)
i zakresu działaniaarchiwów zińadow y ch (Dz.

§3) W przypadku

-

gdy przyzastosowaniu fuŃcjonalności "prześlijdalej]'

-

\

w treŚci Przedmiotowego

z załączonego dokumentu w formacie
wniosku litery diakr fycznesąnieczytetne - wŃimy o skorzystanie
"doc" (in fine wniosku)
_ najprawdopodobniej z powodu tego że systemy rsT nie
1ł
Rzeczony problem możęwystępowaó
"ayrfiozycji
12 kwietnia 2012 r. w
z
Ministrów
orządŻentaRady
Rozp
lnta
właściwiedostosowan" ao

wymagań dla rejestrów PublicznYch i wYmianY
sprawie Krajowych nam tntórópń"vjnos.i, *irri*ulnych
dla systemów teleinformatYcznYch (Dz, U,
informacji w postaci elektronicŻnej orazminimalnych wymagań

L-

2Ot2.526)

orgańzacjt
RozporządzeniaprezesaRadyMinistrów zdnta8 stycznia 2002r-wisPrawie
poz,
y*ania skarg i^wniosków. (Dz.U. zdńa22 stycznaż1O2t, Nr 5,
irzyimo*urriiirorpit
"*rrorl*y
o ,wiotrre potwierdzónie przyjęcia niniejszego wniosku na adres
łą
wzo rowąlazięnka@sąmo rząd, pl
§4)

Wtrybie

§ 7

_
nie wymagamy podantallazw i ilości
Aby nie absorbować czasu pracy Urzędników w potwierdzeniu_
poÓległych Gminie szkó\ do których petycja zostńaprzesŁana,

opublikować w BIp, a
Dla ułatwienia - informujemyrżeodpowiedzi na peĘcje można
odpowiedzi,
wnioskodawcom wystarcry oasyłać linki do opublikowanych
korzYstaĆ z dobrodziejstw
W przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej - moŻna
informacji Publicznej( Dz,U,2015,2058 z
art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 6 września2001 r. o aoŚtępie do
na wnioski, zmniejszy czas
dnia 2015. 12.07)_ uprościto znacznie procedurę odpowiadania
_ w skali makro _ poziom jawności i
Urzędników poświęcony na przygotońnie odpówiedzi i zwięksry

transparentności.

\_

wniosku - wnosimY o
Aby zachować pełną jawnośći transparentność działańw tym obszarze
do dyspozycji ań,4 ust, 3 Ustawy o
opublikowanie przidmióiowej peĘcji rrBlp JST_ stosownie
peĘcjach.

§5)

______Wniosek

szanowna pani
Szanowny Pan
Dyrektor SzkoĘ Podstawowej

do przekazartta Kierownikom Jednostek OŚwiatowYch ------------

\

\
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Preambuła:
Rusza III edycja programu edukacyjno-społecznego ,,WzorowaŁazięŃa" marki Domestos oraz
ogólnopolski koŃurs, w którym szkoĘ podstawowe mogąwygraó - nagrodę w postaci remontu toalety
wartości ok. 30 tys. pln

Dzięki koŃursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma mozliwośó zgodnie z regulaminem
- uzyskać wartośćdodaną -bez angażowania środków publicznych.
W obecnej edycji - dodatkowo - właścicielmarki'Domestos'- Firma Unilever nagrodzi}}} szkółzestawami Domestos.

Już dziśkńdy z nas może przyłączyc się do akcji i pomóc zarrtienic szkolne toalety we wzorowęłazienki
orźv wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.
Rejestracja szkół potrwa do 30 listopada 20|6 r. (program wystartował w tym roku juz 7 czerwca)
\1arka Domestos od wielu lat podejrnuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet w miejsca przyjazne
\1alucłiom,
, Ęfektr nasrych dzialań można ocenić na podstawie zalączonych zdjęć (ŁAZIENKA PRZED/PO) -obrazujących odrestaurowanych lazienek w ramach - poprzednich edycji naszych akcji (3 zalączniki)
L dział \\| prografiIie to równiez mozliwo ścposzerzenia wiedzy dzięci na temat higieny. Po rejestracji.
szko łr otrzymają dostęp do lekcji higieny do pobrania, uaktualnionych 1.września.
Progratn trwa do 30 Listopada 2016r.

Podjęcie iakichkolwiek działań ptzez Dyrektora - powinno być poprzedzone - analiząstanu faktycznęgo
(innr clr petycji tego typu) oraz dokumentacji - tak aby wszystkie ewentualne czynności - bvły prowadzone
z zachcl-uvaniem zasad uczciwei konkurencji oraz postępowania - lege artis.

To celproglamu edukacyjrro-społecznego,,WzorowaŁazięnka", którym jest edukacjadzięciz
najrnłodszych klas szkoĘ podstawowej na temat higieny oraz zmiana standardów szkolnych toalet.
ł atwienia - pro ponuj emy nast ępuj ącą pro cedurę rej estracj i:
Otrł,arcie Strony illI}r, tt lt rr,.\\ ./or()\\ ill;lzi,"ilka.p1, rclcslt,ltt, jlt
\\'1,pełnienie tbrmularza zgłoszeniowego.
3. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomośćz linkiern aktyłvacyjnym* należy go kliknąc i
konto będzie aktyłvne.
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W przypadku nieotrzylnania linku
!\ /(\1,\ll] _

l!1zl91!,1! rjqql9st115,p,!

-

-

prosimy wysłac informację o problemach pod adres
z adresu e-mail podanego przy rejestracji, z prośbąo aktyłvowanie konta.

Juz od 7 częrwca br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą aplikować do konkursu
adresem U RL : \}_1:_}L1} 1i ]-il u q ;1; l 91l 1 p t
]

- szczegół

pod

]

SzkoĘ mogąrownięz wygrać 200 zestawów zapasu produktów marki Domestos, które pozwolązadbac
czystoścszkolnych toalet.
Szkolria toaleta ptzyjazna dzieciom?
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zwłaszczate, które niedawno postawiły w niej swoje pietwsze kroki,
wciąz czująsię nieswojo spędzając całe dnie poza domem. Brakuje znajomych miejsc i rodziców, za to jest
gwaf, tfumy dzieci i przestrzenie, które wciĘ wydają się obce. Nic dziwnego, że Maluchy cziljąsię w nich

niekomfortowo. Podczas gdy w klasie towarryszy im nauczyciel, wyjście §amemu do toaletyjest juz
wyzwaniem, które jak się okazuje dzięci podejmują z oporem. Szaro-bure kafelki, brzydki zapach, brak
przyjemnych w dotyku ręczników i pachnącego mydła, które dzieciznĄąz domu, zniechęcajądo wizyty w
szkolnej toalecie. Co innego, jeśliszkolnałazieŃabyłaby miejscem bardziĄprzyjaznymdziecku, pełnym
kolorów oraz bajkowych ilustracji. Takie właśniełazięŃibĘszcząceprzykładempod względem czystości,
higieny oraz wystĄu pragnie
stworzyó marka Domesto s.
Stan faktyczny mviązany łazięnękw polskich szkołach - możnaocenić zapoznając się z materiałami
publikowanymi pod adresem http://www.wzorowalazienka.pVnaszamisja Czytelnik ma mozliwośó
zapoznaó się m. in. z wynikami przeprowadzonych ptzeznas ankiet, etc

Aby ocenió skalę problemu - prosimy o zwrócenie uwagi na załączone zdjęcia i ocenę - wyglądu łazienek przed remontem.

Kńda ze szkół podstawowych moze dołączyć do programu oraz wziąó udziałw konkursi

e i zamienić
szkolną łazienkęw miejsce przyjazne dla dzieci.
Wystarczy zarejestrowaó szkołę poprzęz stronę wrvw.wzorowałazienka.pl i następnie wykonać zad,anie
konkursowe, które polega na przedstawieniuprzez uczniów graflcznej interpretacji hasła,,'Wzorowa
Łaziętka" . SzkoĘ będą dodawaó prace do przypisanych im galerii, na które następnie bę{ą mogli głosować
internauci. Wygrają szkoły z największą ilościągłosów.

.v

Im szybciej szkoła przyłączy się do konkursu, tym większa szansa na zebranie największej ilościprac i
głosów!
) Jak wynika z powyższego opisu działanie ma charakter non profit - z procedur ązgŁoszenia otaz
dalszych etapów możnazapoznać się pod adręsem URL: http://www.wzorowalazieŃa.pVpomoc
§ 1

Następnie fundujemy zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazielkio wartości 30 000
wyróznionym szkołom roazny zapas produktów Domestos.

z\ a200

Zatem wnosimy o ronvażenie ewentualnego przystąpienia do programu - w naszej ocenie _ §prawa
dotyczy istotnych elementów mtiązanychzĘciem zbiorowym orazkształtowaniem dobrych
nawyków i dbaniem o najmłodszych.

§2) W związhl zbrzmteniem §6 ust. 2 pld 2 zńącznkanr 1 do RozporządzeniaPręzęsa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 20II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczowychwykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizaqi i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. IJ. z dnia20 stycznia20l s,
r.) - wnosimy o podanie numeru zwykazll akt - pod jakim została zarejestrowana - wyżĄptzedłożona
oferta/propozycja przystąpienia do KoŃursu.

§3)Wtrybie§7RozporządzeniaPrezesaRadyMinistrówzdnia8stycznia2002twisprawieorgańzaĄi

przyjmowaniairozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. z dnia2T styczna2002r. Nr 5, poz.
46) wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres
wzorowalaz ien ka@samorzad.

p
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Jak wzmiaŃowaliśmy wcześniejna Wasze

PĄekty

czekamy do 30 listopada 2016 r.

Pozwalamy sobie przypomnieć,że podjęcie jakichkolwiek działań przezDyrektora _ powinno być
poprzedzone - analizą stanu fakĘcznego (innych pe§cji tego typu) oraz dokumentacji _ tak aby
wszystkie ewentualne czynności - były prowadzon e z zachowaniem zasad uczciwej konkurencj i oraz
postępowania - lege artis.
RÓwnięz ewentualne przystępowanie do jakichkolwiek konkursów odbywać się powinno, w sposób
transparentny, z arńiwizacjąwszelkich dokumentów, etc
wnioskodawca:

osoba prawna

Szulc-Efekt sp z o.o.
KRS: 0000059459
rr rr,tt .g;łli:i.l,j-.l \\ \\ u

.s:}ll}i)l4illJ,p1

Kapitał Zakładoir,y,: 222 000.00 pln

{

x Or-sanizatoreln i Fundatorem nagród jest Firma
Unilever - wszystkie dane pod adresem
\\!!\\ .::l l ic,. ci 1l! (ań. 2 ust. 2 pkt, 3 ustawy o petycjach)

lle inforrnacje:
Stosorr nie do ar1. 1 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.lJ.2014.1 195

URL

Do ciat kcl

z dnia2}14,09.05) - osobą

reprc-zentuja.ca podmiot wnoszący petycję - jest prezes zarządu Adam szulc
StO 5o\\ nie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożonaza pomocąśrodków

kolllunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
,,,,.ii.yicr;k..rgs_ltllłtllz;ir_l.;:J
,Ądr.,>ateln Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

D\\-, rr trY'bie § 2 Rozporządzenta Prezesa Rady Ministrów zdnia 8 stycznia 2OO2 r. w sprawie organizacji
J]l-Z\.lil-Io\\-ania i rozPatrywania s, i wniosków - aby zachowac pełnąjawnośći transparentność działań _
,', -:ir-lt.llloŚĆ przesyłarny równolegle pod adresy Jednostęk Administracji
Publiczn ej rwiązanych z obszarem
' :1 ;.i z... ru działańjedno stek administracj i publicznej,
etc

Wnioskodawca - do niniejszego wniosku dołączyłplik sygnowany bezpiecznymkwalifikowanym
podpisem elektronicznym
(w załączeniu stosowny plik) - choó według aktualnego orzęcznictwa brak podpisu elektronicznego nie
Powoduje bezPrzedmiotowoŚci wniosku, stosownie do orzeczęnia: Naczelnego Sądu Administra"}.1rr"go *
Warszawie I OSK 1277l08. Podkreślamy jednocześnie, źprzedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę
usPrawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego
ul,u.riu
"u.pót
Potrzeb ludnoŚci w szczególności dzieci imłodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany
i"rpi""^y^
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treśó, jak t; któta majduje się w
niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania
oProgramowania, które bez ponoszenia opłat, możnauzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z
ustawą świadczących usługi certyfikacyjne.
, To Że wnioskodawca powołuje sie na art.z4lKP{rnie oznacza że niniejszy wniosek
naleĘ

tSrocedować w trybie KPA.

ProsimY abY tryb odpowiedzi (procedowanie) przyjąćw oparciu o interpretacje treści pisma - wg, uznania
(decYzj|) Urzędników - traktując podstawy prawne powołane przęz wnioskodawcę - jako dodatkówe. (tak
ńy uniknąó wzywania do uzupełnienia braków formalnych)
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach _
lub wedfug oceny Urzędników.
RzeczonY art. 24I KPA - mówi jedynie - expressis veńis - o konieczności usprawniania i ulepszania
struktur administracji publicznej - za pomocątrybu wnioskowego.
Niniejszy wniosek moŻebyc rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U,2014.1195 z dnia2014.09.05) - art. 24I KPA- podany jest dodatkowo sdyż""l"* wniosku jest _
sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących mozliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagę, ze Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum mozliwości
Porównywania cen i wyboru różnychopcji rynkowych orazptzeciwdziałac korupcji w Administracji
Publicznej - Że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 zŃącznkarrr 1 do Rozporządzenia PreŻesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia20IIr. wsprawieinstrukcjikancelaryjnej, (...) (Dz.IJ.zdńa20styczniaZOit r.;
- archiwizowanie, równiez wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero pet}cji i wniosków

optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemier nie, przyczyni się z pewnością do większej rozrvagi w
}
wydatkowaniu środków publicznych.
)
Duza ilośćpowoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiążesię z tym, ze chcemy
uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
JężeIi JST nie zgada się z powołanymiprzepisami prawą prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnośó zycia publicznego jest naszym nadrzędnym celern, dlatego staramy się równiez
upowszechniac zaptsy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreśliłi
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organŁacji i
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi ptzez nię zadaniami zleconymt z zal<resu administracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolnośćwyrażania swoich
po glądó w or az po zy skiwania i ro zpowszechniania informacj i. "
Zkolęi w art. 24I I<PA Ustawodawca zachęca do aktywnościobywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą
być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnieniaptaworządności, usprawnienia pracy i
zapobieganianadużyciom, ochrony własności,lepszego zaspokajaniapotrzeb ludności."
Pamiętajmy równleż o przepisachzawartych inter alia: w art.225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być
naraŻony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożeniaskargi lub wniosku a|bo zpowodu
dostarczenia mateńału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli dńałałwgranicach ! .
prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne o.gany V
samorządowę oraz organy orgarizacjt społecznych sąobowięanęprzeciwdziałać hamowaniu krytyki i
in ry* działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do
publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej,Iiczba
skarg złożonychdo WSA, jak równieżIiczbaponvów złożonychdo sądów rejonowycĘ świadcryćmoze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z dragiej strony,
realizacjętego prawa utrudniająpodmioty zobowiryane do pekrej ptzejrzystości swojego działania, poprzez
nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" fProtokół pokontrolny dostęny w sieci Intemet: LBY4101-0912010]. Mamy nadzieję zrilęniópowyższąoceną byó może nasz wniosek choć w niewielkim
stopniu - przyczytti się do zwiększenia tych wskaźników.
OczywiŚcie - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszonęprzez Jednostkę Administracji Publicznej będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania środków publicznych- zlwzględnieniem stosowania zasńuczciwej konkurencji,
przejrzystości i transparentności - zatęmw pekri lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisanybezpiecznymkwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, \klóre bez ponoszenia opłat,możnauzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą
świadczącychusługi certyfikacyjne.

