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REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU  

„NAJLEPSZY DZIELNICOWY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2011” 

 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs „Najlepszy Dzielnicowy Powiatu Łukowskiego 2011”, zwany dalej „konkursem” 
organizuje Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, zwany dalej 
„organizatorem”. 

 
2. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu łukowskiego w okresie od 1 sierpnia do 

30 listopada 2011 roku. 
 

3. W konkursie uczestniczą wszyscy dzielnicowi realizujący czynności słuŜbowe na terenie 
powiatu. 
 

4. Sylwetki dzielnicowych prezentowane będą przez cały okres trwania konkursu: 
 

1) na łamach tygodnika ŁUKOWSKA GAZETA LOKALNA, 
2) na łamach tygodnika WSPÓLNOTA ŁUKOWSKA, 
3) na stronie internetowej organizatora: www.kwp.lublin.pl (zakładki: Komendy – 

KPP Łuków – Dzielnicowi), 
4) na stronach internetowych: 

a) www.starostwolukow.pl  - Starostwa Łukowskiego, 
b) www.lukow.pl   - Miasta Łuków, 
c) www.stoczek-lukowski.pl  - Miasta Stoczek Łukowski, 
d) www.adamów.eu   - Gminy Łuków, 
e) www.gminakrzywda.com  - Gminy Krzywda, 
f) www.lukow.ug.gov.pl  - Gminy Łuków, 
g) www.serokomla.asi.pl  - Gminy Serokomla, 
h) www.stanin.pl   - Gminy Stanin, 
i) www.stoczeklukowski.pl  - Gminy Stoczek Łukowski, 
j) www.trzebieszów.gmina.pl - Gminy Trzebieszów, 
k) www.wojcieszkow.pl  - Gminy Wojcieszków, 
l) www.wolamyslowska.com.pl - Gminy Wola Mysłowska. 
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II. KONKURENCJE 

 

1. GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁUKOWSKIEGO NA DZIELNICOWEGO 

 

1) Głosować na poszczególnych dzielnicowych moŜna za pomocą: 
a) oryginalnego kuponu konkursowego drukowanego w „Łukowskiej Gazecie Lokalnej” 

oraz „Wspólnocie Łukowskiej”, który będzie moŜna: 
 - wrzucić do specjalnych skrzynek znajdujących się w siedzibie Starostwa 

Łukowskiego oraz urzędach poszczególnych miast i gmin powiatu łukowskiego, 
 -  przesłać na adres organizatora: Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji, 

21 – 400 Łuków, ul. Międzyrzecka 9, 
b) wysyłając e-maila, z indywidualnego konta pocztowego, na adres internetowy 

organizatora:  prewencja.lukow@kwp.lublin.pl  
 

2) Pod uwagę brane będą tylko kupony i e-maile zawierające: imię i nazwisko dzielnicowego, 
na którego zostaje oddany głos, oraz dodatkowo: imię, nazwisko, adres i nr telefonu 
osoby glosującej. 

 
3) Jedna osoba moŜe oddać tylko jeden głos, wybierając dogodną dla siebie formę 

głosowania. 
 
 
 

2. TEST WIEDZY Z ZAKRESU PRACY DZIELNICOWEGO 

 

1) Test, zawierający 60 pytań, obejmował będzie zagadnienia związane bezpośrednio z 
pracą i czynnościami, jakie wykonują dzielnicowi. 
 

2) Termin przeprowadzenia tej konkurencji wyznaczony zostanie przez Komisję konkursową. 
 
 
 
III.  ZASADY KLASYFIKACJI 

 
1. W trakcie konkursu prowadzona będzie klasyfikacja dla poszczególnych 

dzielnicowych w kaŜdej konkurencji. 
2. Dzielnicowy, który zajmie pierwsze miejsce w konkurencji, otrzymuje liczbę punktów 

równą liczbie dzielnicowych przystępujących do konkursu. 
3. Za zajęcie kolejnych miejsc dzielnicowi otrzymują punkty według następującego 

wzoru: z = (x – y) + 1, gdzie z – oznacza uzyskane punkty, x – liczbę policjantów 
przystępujących do konkurencji, y – miejsce zajęte w konkurencji. 

4. W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc dzielnicowi otrzymują identyczną liczbę 
punktów, liczoną z godnie z powyŜszym wzorem. 

5. Suma punktów uzyskanych przez dzielnicowych w poszczególnych stanowi podstawę 
klasyfikacji generalnej Konkursu o miano NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO 

POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2011. 
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IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja w składzie: 

a) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, 
b) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, 
c) Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. 

 
2. Laureat konkursu wyróŜniony zostanie nagrodą pienięŜną przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Łukowie. 
 
3. Sześć osób – mieszkańców powiatu łukowskiego, biorących udział w głosowaniu na 

„Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Łukowskiego 2011” nagrodzonych zostanie 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Łukowskiego oraz Burmistrza 
Miasta Łukowa. 

 
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2011 roku. 

 
 

 
                         sporządził:  

 
        Naczelnik Wydziału Prewencji 
                  KPP w Łukowie 

 
           kom. mgr Janusz Niedziółka 


