
 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuje,  
że przedłużony został termin składania ofert w konkursach ogłoszonych w dniu 
13 kwietnia 2017 r. w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 
(Dz. U. poz. 1492), w zakresie: 

 

Cel operacyjny: 1 – Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 
społeczeństwa, w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne,  

Zadanie: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania 
aktywności fizycznej wśród służb mundurowych 

oraz 
Cel operacyjny: 3 – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 
psychicznego społeczeństwa, w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego,  

Zadanie: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży –  
w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych 

 
Oferty w ramach ww. konkursów można składać do 11 maja 2017 r.  na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Zdrowia  

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie:  

Konkurs NPZ, zadanie: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania 
aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, NPZ.CO1_1.2_6_2017  

lub  

Konkurs NPZ, zadanie: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 
wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 



zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w 
szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, NPZ.CO3_1_1.3_2017. 

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu 
Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8.15 do 16.15. 

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane. 

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy oferent złożył już ofertę, istnieje 
możliwość jej wycofania i ponownego złożenia w terminie do dnia 11 maja 2017 r. 

 


