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REGULAMIN 
II EDYCJI KONKURSU NA „NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO” 

POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2010 
 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs na najlepszego dzielnicowego 2010 roku, zwany dalej „Konkursem” 

organizuje Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

2. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu łukowskiego i trwał będzie od  

1 czerwca 2010 roku do 30 września 2010 roku. 

 

3. Konkurs obejmuje wszystkich dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji  

w Łukowie, Komisariatu Policji w Adamowie, Komisariatu Policji w Stoczku 

Łukowskim i Posterunku Policji w Trzebieszowie. 

 

4. Głównymi celami konkursu jest:  

• popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności,  

• utrwalenie wśród dzielnicowych przekonania, Ŝe tylko zdecydowane, 

skuteczne i zgodne z prawem a jednocześnie prospołeczne działanie, moŜe 

przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji, 

• głębsza integracja dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu słuŜbowego, 

• systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzielnicowych, 

• przybliŜenie mieszkańcom problematyki bezpieczeństwa i pracy 

dzielnicowych, a tym samym zwiększenie zaufania do dzielnicowego, 

• celem pośrednim Konkursu jest wyłonienie Najlepszego Dzielnicowego 2010 

roku. 

 

5. Konkurs odbędzie się na dwóch płaszczyznach: 

a/ „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Łuków” – pod uwagę brani będą dzielnicowi 

rejonów zlokalizowanych na terenie Miasta Łuków”, 

b/ „Najlepszy Dzielnicowy Pozamiejski” – pod uwagę brani będą: dzielnicowy Miasta 

Stoczek Łukowski oraz dzielnicowi pozostałych Gmin Powiatu Łukowskiego. 

 

6. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie powiatu łukowskiego 

oraz regulamin konkursu zostaną przedstawione na łamach tygodnika lokalnego 

„Wspólnota”, w telewizji kablowej „Master TV”, na stronach internetowych 

Starostwa Łukowskiego, na stronach internetowych poszczególnych miast i gmin 

powiatu łukowskiego oraz na stronie internetowej Organizatora – 

www.lubelska.policja.gov.pl (zakładki: Komendy → KPP w Łukowie → Wydział 

Prewencji). 
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II. KONKURENCJE 

 

1. GŁOSOWANIE NA DZIELNICOWEGO 

 

1. Przeprowadzone zostanie poprzez: 

 

1) głosowanie na łamach tygodnika lokalnego „Wspólnota” w oparciu o drukowane w 

nim oryginalne kupony konkursowe, przez cały okres trwania Konkursu: 

a/ kupon moŜna dostarczyć lub przesłać: 

    -   na adres tygodnika lokalnego „Wspólnota”, 

    - na adres organizatora: Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w 

Łukowie, ul. Międzyrzecka 9, 

 2) wysłanie e-maila na adres internetowy Organizatora: prew-kpp@o2.pl, zawierającego 

imię i nazwisko dzielnicowego oraz imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby 

głosującej: 

  a/ pod uwagę brane będą jedynie e-maile wysłane z indywidualnych kont pocztowych, 

  b/ nie będą brane pod uwagę e-maile wysłane z kont pocztowych tworzonych 

specjalnie w tym celu przez instytucje. 

 

2. Jedna osoba moŜe oddać tylko jeden głos, wybierając dogodną dla siebie formę 

głosowania. 

 

3.   Zasady punktacji: 

 a/ ilość zdobytych głosów (wypełnionych kuponów i przesłanych e-maili ) stanowić 

będzie o miejscu na liście rankingowej, 

 b/  najniŜsza liczba uzyskanych głosów stanowi 0  punktów, 

 c/   kaŜde następne miejsce w rankingu mnoŜone będzie przez 6, 

 d/  ilość punktów moŜliwych do zdobycia w konkurencji zamyka się w przedziale: 

• 0 – 60 dla dzielnicowych Miasta Łuków, 

• 0 – 48 dla dzielnicowych pozamiejskich. 

•  

 

 

2. KULTURA OSOBISTA I  DBANIE O POWIERZONY SPRZĘT. 

 

1. Komisja dwukrotnie dokona kontroli: 

• umundurowania, 

• powierzonego sprzętu i porządku w miejscu pracy. 

2. Zasady punktacji: 

• kaŜda pozytywna ocena po przeprowadzonej kontroli – 4 punkty, 

• kaŜda negatywna ocena po przeprowadzonej kontroli – minus 4 punkty, 

• ilość punktów moŜliwych do zdobycia w konkurencji – od 0 do 16. 
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3. TEST WIEDZY POLICYJNEJ Z ZAKRESU PRACY DZIELNICOWEGO 

 

1. Test obejmował będzie znajomość wybranych zagadnień pracy dzielnicowego oraz 

przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych przepisów słuŜbowych. 

2. Test zawierał będzie 25 pytań. KaŜde pytanie posiada 3 odpowiedzi do wyboru, z których 

tylko jedna jest prawidłowa.  

3. Zasady punktacji: 

• kaŜda poprawna odpowiedź na pytanie stanowi 1 punkt, 

• łączna ilość moŜliwych do uzyskania punktów wynosi 25. 

 

 

 

 

4. STRZELANIE Z BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ 
 

 
Strzelanie nr 1 – statyczne 
 

1. Warunki strzelania: 

 a/ broń  – pistolet będący na indywidualnym wyposaŜeniu dzielnicowego, 

 b/ cel  - tarcza „TS – 2”, 

 c/ odległość  - 25 m, 

 d/ ilość naboi - 6 szt., 

 e/ postawa - stojąca, 

 f/ czas  - 2 minuty. 

 

2. Sposób przeprowadzenia strzelania: 

Strzelający na linii ognia ładuje do magazynka 6 szt. amunicji. Magazynek dopina do 

pistoletu, który wkłada do kabury. Na komendę określoną przez prowadzącego strzelanie 

dobywa broń, przeładowuje i oddaje 6 strzałów do tarczy TS – 2. Po wykonaniu 

strzelania rozładowuje broń do przejrzenia. Czas mierzony jest od momentu podania 

komendy do strzelania do czasu oddania ostatniego strzału. W przypadku niewykonania 

strzelania w czasie 2 minut prowadzący przerywa strzelanie, a strzelający rozładowuje 

broń do przejrzenia. Następuje podliczenie punktów.  

 

3. Przy niezawinionym zacięciu broni moŜliwe jest jednokrotne powtórzenie strzelania. 

Zacięcie zawinione nie wstrzymuje określonego czasu.  

 

4. Zasady punktacji: 

• ilość uzyskanych punktów z przestrzelin daje wynik, którego wysokość stanowi o 

miejscu na liście rankingowej, 

• najniŜsza liczba uzyskanych punktów z przestrzelin stanowi 0  punktów, 

• ilość punktów moŜliwych do zdobycia w konkurencji zamyka się w przedziale: 

0 – 10 dla dzielnicowych Miasta Łuków, 

0 – 8   dla dzielnicowych pozamiejskich. 

 

 

 

 

 



 4 

Strzelanie nr 2 – dynamiczne 
 

1. Warunki strzelania: 

 a/ broń  – pistolet będący na indywidualnym wyposaŜeniu dzielnicowego, 

 b/ cel  - tarcza „TS – 9”, 

   - tracza „TS – 20”, 

 c/ odległość  - tarcza TS – 9     15 metrów, 

   - tarcza TS – 20   20 metrów, 

 d/ dobieg - 100 metrów z torem przeszkód, 

 e/ ilość naboi - 12 szt. (z wymianą magazynka), 

 e/ postawa - stojąca i klęcząca, 

 f/ czas  - 80 sekund. 

 

2. Sposób przeprowadzenia strzelania: 

Strzelający biegnąc w kierunku linii ognia po torze przeszkód, broń w kaburze, pokonuje 

płotek, przebiega po równowaŜni i przeskakuje rów z wodą. Oddaje 6 strzałów do tarczy 

TS – 9, zmienia magazynek w postawie klęczącej i oddaje 6 strzałów do tarczy TS – 20. 

 

3. Przy niezawinionym zacięciu broni moŜliwe jest jednokrotne powtórzenie strzelania. 

Zacięcie zawinione nie wstrzymuje określonego czasu.  

 

4. Zasady punktacji: 

• ilość uzyskanych punktów z przestrzelin daje wynik, którego wysokość stanowi o 

miejscu na liście rankingowej, 

• najniŜsza liczba uzyskanych punktów z przestrzelin stanowi 0  punktów, 

• ilość punktów moŜliwych do zdobycia w konkurencji zamyka się w przedziale: 

0 – 10 dla dzielnicowych Miasta Łuków, 

0 – 8   dla dzielnicowych pozamiejskich. 

 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja w składzie: 

a/ Komendant Powiatowy Policji w Łukowie 

b/ Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie 

c/ Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  

w Łukowie. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie – wszelkie zmiany 

zostaną niezwłocznie opublikowane. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem 

decyzje podejmuje Komisja uwzględniając obowiązujące przepisy prawa. 

 

4. Łączna ilość punktów moŜliwych do uzyskania przez dzielnicowych ze wszystkich 

konkurencji wynosi: 

a/ „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Łuków” od 0 do 121 

b/ „Najlepszy Dzielnicowy Pozamiejski” od 0 do 105 
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O miejscu w klasyfikacji ogólnej stanowić będzie najwyŜsza liczba zdobytych punktów 

przez dzielnicowego.  

 

5. Terminy rozegrania poszczególnych konkurencji: 

a/ „Głosowanie na dzielnicowego” – przez cały okres trwania Konkursu – od 1 czerwca do  

30 września 2010 r. 

b/ „Kultura osobista i dbanie o powierzony sprzęt” - przez cały okres trwania Konkursu – 

od 1 czerwca do 30 września 2010 r. 

c/ „Test wiedzy policyjnej z zakresu pracy dzielnicowego” –  23 września 2010 r. 

d/ „Strzelanie z broni palnej krótkiej” – 23 września 2010 r. 

 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2010 roku. 

 

7. Dla laureatów Konkursu w kategorii „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Łuków” i „Najlepszy 

Dzielnicowy Pozamiejski” oraz sześciu osób głosujących na dzielnicowych przewidziane 

są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystego ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

 

 


