Postanowienia ogólne

§1
Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
1. ZPB – projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany na
terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
2. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, zwany dalej Certyfikatem
- to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu ZPB oraz
wykonanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na
jej terenie.
3. Zespół Certyfikujący – policjanci wyznaczeni przez Naczelnika Wydziału
Prewencji KWP w Krakowie, do przeprowadzenia audytu na terenie
placówek oświatowych.
4. Audyt – ocena stopnia realizacji projektu ZPB na terenie szkoły.
5. Wnioskodawca – szkoła ubiegająca się o przyznanie Certyfikatu lub
o przedłużenie jego ważności.
6. Rejestr Certyfikatów – wykaz szkół posiadających certyfikat Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo, który jest prowadzony i aktualizowany przez
Wydział Prewencji KWP w Krakowie.
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Proces realizacji projektu
§2
Szkoła przystępująca do realizacji projektu ZPB, zobowiązana jest złożyć
dokument zwany Formularzem zgłoszenia do udziału w projekcie
„Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Wzór Formularza został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§3
1. Po złożeniu „Formularza...”, szkoła przeprowadza badanie ankietowe,
diagnozujące zagrożenia występujące na podległym jej terenie.
W razie konieczności istnieje możliwość dostosowania kwestionariusza
ankiety do lokalnych uwarunkowań – specyfiki placówki.
2. W pierwszym etapie realizacji projektu ZPB, diagnozie poddawane są dwa
obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne,
nieokreślonego przeznaczenia, które znajdują się w placówce lub w jej
najbliższym otoczeniu.
§4
1. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych poddawane są
analizie wspólnie z partnerami projektu.
Na podstawie analizy, dokonywana jest identyfikacja problemów, dobór
partnerów mających realny wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń
oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działania.
2. Podmioty realizujące projekt przystępują do realizacji zadań wyznaczonych
w „Planie…”.
Wzór „Planu…” został określony, jako Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§5
W przypadku, gdy szkoła, po raz pierwszy przystępuje do realizacji projektu,
funkcjonariusze Policji, wspólnie z osobą koordynującą projekt na terenie
szkoły, przeprowadzają spotkanie informacyjne dotyczące projektu ZPB dla
podmiotów biorących udział w tym projekcie.
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Proces certyfikacji
§6
Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy.
Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób
i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy
stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam
przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych
z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów.
§7
O przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, szkoła może
ubiegać się po okresie, co najmniej 6 miesięcy od przystąpienia przez placówkę
oświatową do realizacji projektu ZPB, po złożeniu Wniosku o przyznanie /
przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Wzór Wniosku został określony w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§8
W przypadku ubiegania się przez szkołę o przyznanie / przedłużenie ważności
Certyfikatu, Wnioskodawca najpóźniej do 15 kwietnia danego roku, w którym
upływa minimalny czas realizacji projektu ZPB, składa stosowny „Wniosek…”
do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
§9
Wnioskodawca przesyła:
1. Pocztą - na adres Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, 31-571 Kraków,
ul. Mogilska 109.
2. Drogą elektroniczną – na adres email prewencja@malopolska.policja.gov.pl
stosowny „Wniosek o nadanie / przedłużenie ważności Certyfikatu Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo”.
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§ 10
1.
2.
3.
4.

Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji na wniosek Zespołu Certyfikującego na okres
dwóch lat od daty jego wręczenia.
Przedłużenie ważności Certyfikatu następuje na wniosek Zespołu, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z ponownego audytu.
Przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
obowiązuje na okres pięciu lat.
Placówki oświatowe posiadające już przedłużenie Certyfikatu na dzień
podpisania niniejszego Regulaminu, zachowują ważność przedłużenia
Certyfikatu na okres pięciu lat od dnia wręczenia.
§ 11

1. Podstawą przyznania / przedłużenia ważności lub cofnięcia Certyfikatu jest
przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez Zespół Certyfikujący.
Zespół dokonuje audytu na podstawie arkusza oceny.
2. Audyt kontrolny przeprowadzany jest za pomocą narzędzia
skonstruowanego dla całego województwa małopolskiego przez Wydział
Prewencji KWP w Krakowie.
§ 12
1. O terminie przeprowadzenia audytu, Wnioskodawca jest informowany
z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Z audytu sporządzany jest Protokół w formie arkusza oceny.
Jest on podpisywany przez członków Zespołu Certyfikującego oraz
upoważnionego przedstawiciela szkoły ubiegającej się o Certyfikat.
§ 13
Po opublikowaniu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie,
zatwierdzonego
przez
Małopolskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie, „Protokołu z posiedzenia zespołu
certyfikującego projektu ZPB”, przyznającego szkole Certyfikat „Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo”, placówka oświatowa może informować o przyznaniu
Certyfikatu we własnych celach promocyjnych.
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§ 14
Certyfikat wpisywany jest do Rejestru Certyfikatów, który prowadzony jest
przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
a informacja o szkole, której on dotyczy, zostaje umieszczona na stronie
internetowej
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w
Krakowie
(www.malopolska.policja.gov.pl).
§ 15
W okresie ważności Certyfikatu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów kontrolnych w placówce
oświatowej.
§ 16
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek Zespołu
Certyfikującego, może cofnąć Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przed
upływem terminu jego ważności m.in. w następstwie:
1. Uniemożliwienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia audytu kontrolnego.
2. Nieuzyskania przez placówkę oświatową wymaganej liczby punktów (próg
punktowy 80%) w trakcie audytu kontrolnego.
3. Z innych ważnych przyczyn, na podstawie wniosku Zespołu Certyfikacyjnego
zatwierdzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
§ 17
W przypadku cofnięcia Certyfikatu albo utraty jego ważności, zostaje on
wykreślony z Rejestru Certyfikatów, a informację o placówce oświatowej do tej
pory go posiadającej, usuwa się ze strony internetowej KWP w Krakowie.
W przypadku cofnięcia Certyfikatu, podmiot traci możliwość wykorzystywania
go do własnych celów promocyjnych.
Logo projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa może być wykorzystane
przez szkołę do własnych celów promocyjnych, jednak zastrzega się możliwość
jego modyfikacji.
§ 18
Placówka oświatowa, która utraciła Certyfikat może ubiegać się o ponowne jego
uzyskanie dopiero po upływie jednego roku.
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Przepisy końcowe
§ 19
W przypadku zmian, związanych z realizacją przez szkołę projektu ZPB,
a odnoszących się do danych wpisanych w Formularzu zgłoszenia, placówka
oświatowa zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałych
zmianach Wydział Prewencji KWP w Krakowie (pocztą, faksem (012 61 54 818)
lub mailem (prewencja@malopolska.policja.gov.pl).
§ 20
W razie nasuwających się wątpliwości, interpretacja wiążąca dla niniejszego
Regulaminu należy do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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