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Przyjazny Dzielnicowy 2019 

Idea Plebiscytu 

Chcąc wyeksponować pracę policjanta dzielnicowego oraz zaprezentować jego 

znaczenie w procesie kształtowania i wpływania na poczucie bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych, powstała idea przeprowadzenia Plebiscytu o tytuł „Przyjaznego 

Dzielnicowego”. 

Plebiscyt będzie realizowany w dwóch etapach. 

Istotą I Etapu Plebiscytu jest promowanie dzielnicowego jako policjanta pierwszego 

kontaktu oraz zwiększenie motywacji dzielnicowych do podejmowania działań na rzecz 

społeczności lokalnych. 

Istotą II Etapu Plebiscytu jest wyłonienie dzielnicowych, którzy w ocenie 

społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i  profesjonalizmem zawodowym, 

co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. 

Laureaci Plebiscytu pod nazwą „Przyjazny Dzielnicowy 2019” będą wzorem do 

naśladowania dla innych, skupiającym w sobie oczekiwane przez społeczeństwo cechy, 

takie jak:  

 rzetelność, bezstronność i profesjonalizm w rozwiązywaniu ludzkich problemów,  

 otwartość, komunikatywność i wrażliwość w trakcie wyjaśniania zaistniałych 

konfliktów i sporów. 

Ich sukces zostanie dostrzeżony i doceniony przez społeczność lokalną oraz przez 

przełożonych i środowisko policyjne. 

Uczestnictwo w Plebiscycie, zapewni nie tylko krzewienie szlachetnej idei 

współzawodnictwa, ale przede wszystkim umocni wizerunek sprawnego, zdecydowanego 

w działaniu i profesjonalnie przygotowanego do służby policjanta-dzielnicowego. 
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Przyjazny Dzielnicowy 2019 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem Plebiscytu o tytuł „Przyjaznego Dzielnicowego 2019” jest Komenda 

Wojewódzka Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki 

przeprowadzenia Plebiscytu o tytuł „Przyjaznego Dzielnicowego 2019”, zwanego dalej 

„Plebiscytem”. 

3. Plebiscyt organizowany jest w terminie od 15.05.2019r. do dnia 15.07.2019r. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji 

Plebiscytu. 

§ 2 

Celem Plebiscytu jest: 

1. wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym 

zaangażowaniem i  profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do 

poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej, 

2. wsparcie dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych 

w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych,  

3. promowanie dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu, 

4. zwiększenie motywacji dzielnicowych do podjęcia działań na rzecz społeczności 

lokalnych. 

§ 3 

1. Zawody dzieli się na dwa etapy: 

a) Etap I – Plebiscyt na szczeblu powiatowym/miejskim, 

b) Etap II – wybór „Przyjaznego Dzielnicowego 2019” na szczeblu wojewódzkim.  

2. W Plebiscycie mogą uczestniczyć dzielnicowi województwa świętokrzyskiego 

mianowani na to stanowisko, którzy wykonują obowiązki dzielnicowego od minimum 

roku, nie byli karani dyscyplinarnie oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie 

dyscyplinarne. 

Rozdział II 

I  ETAP PLEBISCYTU 

§ 4 

1. Komendanci Powiatowi/Miejski Policji spowodują rozpropagowanie, w tym także 

poprzez zamieszczenie w lokalnych mediach (prasie, telewizji) informacji o założeniach 

i celach Plebiscytu oraz sposobie wyłonienia kandydatów do Plebiscytu. 
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Przyjazny Dzielnicowy 2019 

2. Plebiscyt rozgrywany na szczeblu powiatowym/miejskim polega na zebraniu pisemnych 

zgłoszeń przez właściwych miejscowo komendantów powiatowych (Miejskiego) Policji 

garnizonu świętokrzyskiego.  

3. Zgłoszeń do Plebiscytu może dokonać osoba fizyczna, instytucja lub organizacja. 

Zgłoszenie powinno dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę 

w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa świętokrzyskiego.  

4. Zgłoszeń nie mogą dokonywać policjanci oraz pracownicy jednostek Policji.  

5. Zgłoszeń można dokonać: 

a) drogą elektroniczną – przesyłając zgłoszenie na adres e-mail komend powiatowych 

(Miejskiej) Policji wskazanych przez komendantów tych jednostek. 

b) listownie – na adresy komend powiatowych (Miejskiej) Policji wskazanych przez 

komendantów tych jednostek. 

6. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko dzielnicowego, 

b) jednostkę, w której pełni służbę zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość), 

c) imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu 

możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia, 

d) opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego 

lub społeczności lokalnej; 

e) zgłoszenie może być sporządzone na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu, którego treść dostępna będzie na stronie internetowej: 

www.swietokrzyska.policja.gov.pl. 

7. Zgłoszenia do Plebiscytu przyjmowane będą do dnia 14.06.2019 roku, decyduje data 

stempla pocztowego. 

8. Komendanci powiatowi (Miejski) Policji garnizonu świętokrzyskiego po pozytywnej 

weryfikacji zgłoszenia, dołączą kandydaturę do utworzonej listy kandydatów 

podlegających ocenie. 

9. Zamknięcie przez komendantów powiatowych (Miejskiego) Policji garnizonu 

świętokrzyskiego list kandydatów podlegających ocenie nastąpi w dniu 19.06.2019 roku. 

10. Dzielnicowi umieszczeni na listach kandydatów podlegających ocenie: 

a) wypełniają oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,  

b) wypełniają ankietę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, 

c) przygotują w programie PowerPoint prezentację multimedialną, o rozmiarze nie 

przekraczającym 5Mb, przedstawiającą swoją pracę, która to prezentacja powinna 

zawierać m.in. wskazanie działań, które spowodowały zgłoszenie ich kandydatury 

w Plebiscycie. 

11. Komendanci powiatowi (Miejski) Policji garnizonu świętokrzyskiego w terminie do dnia 

24.06.2018 roku do godz. 12
00

 prześlą pocztą elektroniczną na adres poczty LOTUS: 

prewencja@ki.policja.gov.pl listy kandydatów podlegających ocenie wraz ze 

zgromadzonymi zgłoszeniami, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu oraz materiały 

wymienione w § 4 pkt 10 Regulaminu. 

mailto:prewencja@ki.policja.gov.pl
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Rozdział III 

II ETAP PLEBISCYTU 

§ 5 

1. Organizator powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą:                 

a) Przewodnicząca – insp. Marzena Piórkowska – Naczelnik Wydziału Prewencji 

KWP w Kielcach, 

b) Z-ca Przewodniczącego – nadkom. Mariusz Kowalski – specjalista Wydziału 

Prewencji KWP w Kielcach, 

c) Członek – nadkom. Marcin Chrzanowski – specjalista Wydziału Prewencji 

KWP w Kielcach. 

d) Członek – asp. szt. Paweł Sieczkowski – specjalista Wydziału Prewencji 

KWP w Kielcach. 

e) Członek – asp. szt. Paweł Dziopa – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Kielcach,  

f) Członek – Elżbieta Pryciak – specjalista KSC ds. pozyskiwania funduszy 

pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach, 

2. Członkowie komisji konkursowej w terminie do dnia 2.07.2019 roku dokonają oceny 

zgłoszeń kandydatów według następujących kryteriów: 

a) szczegółowa analiza uzasadnień zawartych w zgłoszeniach, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaangażowania i profesjonalizmu dzielnicowego w opisanej sytuacji, 

b) prezentacje multimedialne opracowane przez dzielnicowych, 

c) liczba zgłoszeń dotyczących danego dzielnicowego, jednak kryterium to nie będzie 

stanowić decydującego elementu oceny. 

3. Spośród kandydatów członkowie komisji wytypują finałowych 5-ciu dzielnicowych. 

Każdy z członków komisji typuje pięciu jego zdaniem najlepszych dzielnicowych, 

przyznając od 5 punktów do 1 punktu, przy czym 5 punktów otrzymuje najlepiej 

oceniany dzielnicowy, 4 punkty drugi w kolejności, 3 punkty trzeci w kolejności, 

4 punkty czwarty w kolejności i 1 punkt piąty w kolejności dzielnicowy. Następnie 

punkty są sumowane i na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa, z której 5-ciu 

najwyżej ocenionych dzielnicowych przechodzi do dalszego etapu Plebiscytu. 

4. Wytypowani finaliści w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu, jednak nie 

później niż do dnia 10.07.2019r., przedstawią przygotowane przez siebie prezentacje 

multimedialne. Członkowie komisji konkursowej mogą zadawać w czasie przedstawiania 

prezentacji pytania celem uszczegółowienia prezentowanych treści. 

5. Wyłonienie 3-ch laureatów nastąpi przez wystawienie oceny i przyznanie poszczególnym 

kandydaturom wg kryteriów opisanych w punkcie 3. 

6. Komisja konkursowa przekaże środkom masowego przekazu – za pośrednictwem 

Zespołu Prasowego KWP w Kielcach – wszelkie informacje na temat rozstrzygnięcia 

Plebiscytu.  
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Rozdział IV 

NAGRODY W PLEBISCYCIE 

§ 6 

1. Finaliści Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe oraz finansowe.   

2. Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Policji w lipcu 

2019 roku.  

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176). 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem 

jest organizator, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12.  

2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.). 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Plebiscytu, o czym niezwłocznie 

poinformuje na stronie internetowej.  

4. Wszelkie decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne, od werdyktu 

nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 
Opracował: 

nadkom. M. Kowalski 


