
Szanowna Pani  
Szanowny Pan 
Dyrektor Szko y Podstawowej 
  
Dane Podmiotu wnosz cego petycje znajduj  si  poni ej oraz - w za czonym pliku 
sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z 
dnia 5 wrze nia 2016 r. o us ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycj  art. 61 pkt. 2 
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.). 
  
Preamabu a Petycji:  
  
Dnia 21 sierpnia br. rozpocz a si  IV edycja Programu "Wzorowa azienka”.  Ze 
szczegó ami Programu mo na zapozna  si  pod adresem: www.wzorowalazienka.pl   
  
Przedmiot Petycji:  
  
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi zku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu 
post powania administracyjnego, wnosimypetycj  do Dyrektora Szko y o dokonanie 
analizy przed o onej propozycji oraz rozwa nie przyst pienia do opisanego w 
niniejszej petycji Programu.  
  
Postulat Ustawodawcy,  aby przedmiotem petycji by o podj cie przez Organ dzia ania w 
sprawie aspektów ycia zbiorowego lub warto ci wymagaj cych szczególnej ochrony w imi  
dobra wspólnego, mieszcz cych si  w zakresie zada  i kompetencji adresata petycji, wydaje 
si  idealnie wpisywa  w idee fixe Programu  „Wzorowa azienka”. 
  
Za czamy niezb dne materia y: Regulamin, przyk adowe zdj cia z poprzednich edycji 
konkursu, etc .  
  
Formularz zg oszeniowy online znajduje si  pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl  
  
W przypadku twierdz cej odpowiedzi na nasz  petycj  wystarczy zg osi  udzia  w konkursie 
poprzez wype nienie wzmiankowanego formularza online. 
  
Dzi ki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma mo liwo  zgodnie z 
regulaminem Programu uzyska  warto  dodan  bez anga owania rodków publicznych.  
  
W zwi zku z powy szym oraz w trosce o najm odszych Obywateli Uczniów Szkó  
wnosimy petycj   na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w zwi zku z 
 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego 
(Dz.U.2013.267 j.t) o rozpatrzenie mo liwo ci remontu szkolnej azienki, a tym samym 
przyst pienia do konkursu opisanego powy ej. Remont azienki by by sfinansowany przez 
spó k  Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzib  w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa (www.unilever.pl). 
  
Ka da Szko a Podstawowa mo e przy czy  si  do akcji i pomóc zamieni  szkolne toalety we 
wzorowe azienki oraz wesprze  edukacj  najm odszych na temat zasad higieny. 



  
Program „Wzorowa azienka” rozpocz  si  21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do 
publicznych szkó  podstawowych.  
Te z nich, które poprzez rejestracj  do cz  do Programu, b d  mog y pog bia  edukacj  
uczniów w zakresie w a ciwych nawyków higienicznych oraz otrzymaj  szans  na remont 
szkolnej azienki w wysoko ci 30 000 z . 
  
Osnowa Petycji:  
  
Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udzia  szko y w 
Programie to równie  mo liwo  poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.  
  
Poni ej zamieszczony opis Programu znajduje si  równie  w za czonym odr bnym pliku 
word. 
  
Miejsce, w którym ka dy chce czu  si  komfortowo, do którego powinien mie  swobodny 
dost p i móc z niego korzysta  bez skr powania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, 
przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wygl da  wzorowa azienka. 
Niestety, te znajduj ce si  w polskich szko ach cz sto s  dalekie od idea u.  
  
Dlatego ju  po raz czwarty rozpoczynamy Program „Wzorowa azienka”, którego 
inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w 
szkolnych azienkach oraz edukacja uczniów w zakresie w a ciwego dbania o higien .  
  
Program „Wzorowa azienka” rozpocz  si  21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do 
publicznych szkó  podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestracj  do cz  do Programu, 
b d  mog y pog bia  edukacj  uczniów w zakresie w a ciwych nawyków higienicznych oraz 
otrzymaj  szans  na remont szkolnej azienki w wysoko ci 30 000 z .  
  
Cel i za o enia Programu 
  
Za o enia programu „Wzorowa azienka” s  wynikiem bada  i obserwacji, z których wynika, 
e szkolne azienki postrzegane s  przez uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, 

zaniedbane i niewyposa one w podstawowe rodki higieny. 
Ich stan negatywnie ocenia tak e co trzecie bior ce udzia  w badaniu dziecko. Ponadto a  
39% uczniów zg asza swoim rodzicom problemy zwi zane z korzystaniem ze szkolnych 
toalet ( ród o: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampani  CSR dla marki 
Domestos, Lipiec 2014). 
Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie maj  dost p do edukacji w zakresie higieny. 
  
Program „Wzorowa azienka” ma pomóc zmieni  t  sytuacj . Po pierwsze, wzi cie przez 
szko  udzia u w programie daje szans  pog bienia wiadomo ci uczniów w zakresie 
higieny. Ka da szko a, która przyst pi do programu, otrzyma bowiem dedykowane materia y 
edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji. S  one przygotowane w taki sposób, aby mo na 
by o z nich korzysta  na lekcjach wychowawczych dla dzieci w ka dej klasie szko y 
podstawowej. Po drugie, ka da zarejestrowana szko a we mie udzia  w konkursie, w którym 
nagrod  g ówn  b dzie wsparcie finansowe w wysoko ci 30 000 z  na remont szkolnej 
azienki.  

  



W poprzednich trzech edycjach do programu przyst pi o cznie ponad 2500 szkó  z ca ej 
Polski. W ka dej z nich zwyci skie szko y mia y mo liwo  przeprowadzenia remontu, w 
wyniku którego powsta y nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste azienki. 
Jak wzi  udzia  w Programie i mie  szans  na nagrod ? 
  
Aby szko a mog a otrzyma  materia y edukacyjne oraz stara  si  o nagrod , któr  jest 
sfinansowanie remontu szkolnej azienki, musi zarejestrowa  si  na 
stronie www.wzorowalazienka.pl .  
1200 placówek, które zg osz  si  do programu jako pierwsze, otrzyma specjalne paczki 
powitalne. Rejestracji mo e dokona  dyrektor placówki lub inna osoba doros a za jego zgod , 
w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. G osowanie na zarejestrowane szko y 
b dzie mo liwe od 11 wrze nia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Ka dego dnia mo na odda  1 
g os z jednego adresu e-mail. Szko y b d  mog y zdobywa  tak e dodatkowe punkty, bior c 
udzia  w ró nych aktywno ciach zwi zanych z tematem programu, na przyk ad edukacj  w 
zakresie higieny. Szko y z najwi ksz  liczb  punktów b d  mia y szans  na remont szkolnej 
azienki o warto ci 30 000 z . Dodatkowo 100 kolejnym placówkom zostanie przekazany 

roczny zapas produktów Domestos, które pomog  dba  o czysto  i higien  w szkolnych 
toaletach. 
  
Regulamin programu oraz szczegó owe informacje dotycz ce zasad przyznawania punktów 
znajduj  si  na www.wzorowalazienka.pl .  
  
Dodatkowo Regulamin zosta  równie  do czony do niniejszej Petycji.  
  
Inicjator programu: Domestos 
Organizator programu: Ad Craft 
Opieka PR programu: Yellowcups – www.yellowcups.pl  
  
Notabene pozwalamy sobie przypomnie , e podj cie jakichkolwiek dzia a  przez 
Dyrektora powinno by  poprzedzone analiz  stanu faktycznego (innych petycji tego 
typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynno ci by y prowadzone z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz post powania lege artis.  
  
§2) Wnosimy, aby odpowied  udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowa a si  w tre ci zwrotnej wiadomo ci e-mail, 
wys anej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl  
  
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na 
adres: wzorowalazienka@samorzad.pl  
  
Ponownie podkre lamy, e w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów zwi zanych 
z yciem zbiorowym oraz kszta towaniem dobrych nawyków i dbaniem o najm odszych.  
Jak wynika z powy szego opisu dzia anie ma charakter non profit.  
Z procedur  zg oszenia mo na zapozna  si  równie  za pomoc  za czników do 
niniejszej petycji.  
Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 wrze nia 2016 r. o us ugach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku zosta  do czony 
plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym identyfikuj cy nadawc  
(Wspó wnioskodawc ) lub wspó twórc  niniejszego wniosku, którego To samo  ujawniona 
poni ej oraz w za czonym pliku. 



  
Podmiot Sk adaj cy Petycj : 
Osoba Prawna  
Szulc-Efekt  sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
KRS: 0000059459 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl  
Kapita  Zak adowy: 222 000,00 pln 
  
  
Inicjatorem Programu jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem 
URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach). 
  
Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
 osob  reprezentuj ca Podmiot wnosz cy petycj  jest Prezes Zarz du Adam Szulc.  
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza zosta a z o ona za pomoc  
rodków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej 

jest: wzorowalazienka@samorzad.pl . 
  
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
  
 


