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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
Dotyczy: otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie wśród wszystkich 

pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia 
oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” 

 
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytanie 

dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: 

„Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania 

sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”. 

 

Pytanie 

czy w konkursie „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności 

rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania 

w sytuacjach zagrożenia” pod pojęciem „zagrożenia” należy rozumieć: 

a) wyłącznie zagrożenia związane z wystąpieniem czynników zewnętrznych 
(pożar, powódź, wyciek substancji chemicznej, zatrucie pokarmowe itp.)  

b) zagrożenia wymienione w punkcie „a” oraz zagrożenia takie jak: 

- przemoc fizyczna i psychiczna; 
- dyskryminacja; 
- narkotyki, dopalacze; 
- alkohol; 
- papierosy; 
- otyłość; 
- depresje i próby samobójcze dzieci i młodzieży; 
- ryzyka wynikające z niedostosowania szkół (budynków, procedur, 

przygotowania personelu) do potrzeb  uczniów z niepełnosprawnościami 
i chorobami przewlekłymi ( chodzi o takie ryzyka jak: pogorszenie się stanu 
zdrowia, nie osiąganie pełni możliwości rozwojowych ucznia lub uczennicy, 
kształtowanie nieprawidłowych postaw np.  „wyuczonej bezradności”, 
depresje i próby samobójcze w tej grupie, itp.);? 
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Odpowiedź 

Kwestie związane z działaniami objętymi otwartym konkursem ofert na realizację 

zadania publicznego „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły 

umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia” zostały określone w Rządowym programie 

wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 

„Bezpieczna +”. 

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/zalacznik-nr-1-program.pdf 

Ww. Program odnosi się do zagrożeń fizycznych (sytuacji kryzysowych1) takich jak: 

znalezienie niebezpiecznego przedmiotu, pojawienie się w szkole osoby agresywnej 

lub osoby będącej pod wpływem: alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających 

(ucznia, rodzica, innej obcej osoby), po stanowiące poważne zagrożenie życia i 

zdrowia zdarzenia incydentalne o charakterze losowym (np. klęski żywiołowe, pożary 

itp.) lub spowodowane przez człowieka (np. działania terrorystyczne).  

Stąd też wśród rekomendowanych w Programie działań znajdują się:  

1) przegląd stanu bezpieczeństwa szkoły obejmujący w szczególności drogi 

ewakuacyjne i miejsca zbiórki oraz przygotowanie na podstawie przeglądu 

stanu bezpieczeństwa rekomendacji (dostosowanych do realiów konkretnej 

szkoły) do szkolnych procedur na wypadek sytuacji zagrożenia w szkole; 

2) praktyczne szkolenie pracowników szkoły z zakresu działania  

w sytuacjach kryzysowych. 

 

                                            

1
 Sytuacja kryzysowa, w myśl definicji znajdującej się w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), to sytuacja, która wpływa negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i 
środków. W opracowaniach dotyczących sytuacji kryzysowych w szkołach można znaleźć inne definicje, 
których wspólnym mianownikiem jest stwierdzenie, iż sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń 
zakłócający normalny tryb funkcjonowania społeczności, placówki, państwa lub jednostki,  występujący 
nagle i nieoczekiwanie. 

 

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/zalacznik-nr-1-program.pdf

