
         Sierpc, dn. 02.01.2018r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin konkursu na 
„Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2017” 

w powiecie sierpeckim 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2017” na terenie 
powiatu sierpeckiego  zwany dalej „Konkursem” organizuje Wydział Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, zwany dalej „Organizatorem”. 
 

2. Głównymi celami Konkursu jest:  

• popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności;  

• zwiększanie zaufania do dzielnicowego;  

• głębsza integracja dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu 
służbowego;  

• wyzwolenie inicjatyw społecznych na rzecz wspólnego rozwiązywania 
problemów danego rejonu, 

• wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego.  
 
Celem pośrednim jest wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego 2017 
roku.  
 

3. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu sierpeckiego.  
 

4. Konkurs będzie trwał od 2 stycznia do 31 stycznia 2018 roku.  
 

5. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie powiatu 
sierpeckiego zostaną przedstawione na łamach: 

• lokalnego tygodnika „Kurier sierpecki”,  

• w telewizji kablowej „Vectra Sierpc”, 

• na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Urzędu Miasta 
Sierpca i poszczególnych  gmin powiatu sierpeckiego – po wyrażeniu 
zgody przez te podmioty, 

• na stronie internetowej Organizatora- www.mazowiecka.policaj.gov.pl/wse. 
 
6. Głosować na poszczególnych dzielnicowych będzie można za pomocą:  

• ankiety konkursowej udostępnionej do wypełnienia w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu, Urzędzie Miasta Sierpca,  Urzędach Gmin powiatu 
sierpeckiego oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu, 

http://www.mazowiecka.policaj.gov.pl/wse


• ankiety konkursowej udostępnionej do wypełnienia w Komendzie 
Powiatowej Policji w Sierpcu, Posterunku Policji w Gozdowie, Rościszewie 
i Zawidzu 

• ankiety pobranej ze strony Organizatora, wypełnionej własnoręcznie i 
przesłanej na adres: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, Wydział 
Prewencji, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, z dopiskiem 
„Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2017”. 

 
7. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos, wybierając dogodną dla siebie 

formę głosowania wypełniając ankietę pismem ręcznym.  
 

8. Powielane wielokrotnie ankiety nie będą uwzględniane podczas 
rozstrzygnięcia konkursu. 
 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 lutego 2018 roku. 
 

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

• Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
st.asp. Jacek Kłosiński  -Przewodniczący Komisji, 

• Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Profilaktyki Społecznej, 
Nieletnich i Patologii KPP w Sierpcu st.asp. Marek Pawłowski, 

• Asystent Jednoosobowego stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych KPP w 
Sierpcu st.asp. Krzysztof Kosiorek 

 
11. Do zadań Komisji należy między innymi:  

• zapewnienie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, 

• obliczenie głosów oddanych na poszczególnych dzielnicowych,  

• sporządzenie protokołu zawierającego wyniki Konkursu, 

• przedstawienie wyników Konkursu.  
 

12.  Po zakończeniu głosowania Komisja konkursowa w terminie do 13 lutego 
2016 roku dokona zliczenia zebranych głosów. Do pomocy w zliczeniu głosów, 
ich weryfikacji oraz potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonego konkursu 
i oddanych głosów zgodnie z regulaminem, zaproszony zostanie 
przedstawiciel podmiotu pozapolicyjnego w osobie przedstawiciela Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu. 
 

13. W terminie do 16 lutego 2018 roku Komisja konkursowa przedłoży wyniki 
plebiscytu Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu lub jego Zastępcy. 

 
II. Przebieg Konkursu 

 
1. Głosowanie na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2017 prowadzone 

będzie poprzez:  
a) wrzucenie wypełnionej ankiety konkursowej do specjalnych skrzynek 

znajdujących się w: 

• Starostwie Powiatowym w Sierpcu,  

• Urzędzie Miasta Sierpca,  

• Urzędzie Gminy w Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Rościszewie, 
Szczutowie lub Zawidzu,  



• Komendzie Powiatowej Policji w  Sierpcu, Posterunku Policji w 
Gozdowie, Rościszewie lub Zawidzu,  

b) przesłanie ankiety pobranej ze strony Organizatora, wypełnionej 
własnoręcznie i przesłanej na adres: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, 
Wydział Prewencji, ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc, z dopiskiem 
„Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2017”. 
 

III. Nagrody 
 

1. Dla laureata Konkursu w kategorii „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2017” 
z terenu powiatu sierpeckiego przewidziana jest nagroda rzeczowa 
ufundowana ze środków finansowych zgromadzonych na ten cel.  

2. Organizator zawiadomi biorących udział w konkursie dzielnicowych oraz ich 
bezpośrednich przełożonych o terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia 
nagród dla zwycięzców.  
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. Opublikowany 
zostanie w prasie oraz na stronie internetowej  Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie – 
wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane.  

3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Komisja 
uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.  

4. Osoba do kontaktu: st.asp. Krzysztof Kosiorek – oficer prasowy KPP w 
Sierpcu. tel. 24 265-82-47 lub 695-889-947.  


