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REGULAMIN 

ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb, zasady i warunki 

przeprowadzania ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 

 

§ 1. Przedmiot Konkursu. 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy charakteryzują się wzorową 

postawą, umiejętnościami i wysokim poziomem realizowanych zadań, a także osobistym 

zaangażowaniem w działania mające na celu pomoc osobom krzywdzonym. 

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. 

 

§ 2. Organizator Konkursu. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Komendant Główny Policji z siedzibą  

w Warszawie (02-624), przy ul. Puławskiej 148/150, NIP: 521-31-72-762, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

2. Organizator: 

a) powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, 

b) przyjmuje zgłoszenia do Konkursu,  

c) dokonuje weryfikacji kandydatów na Laureatów Konkursu, 

d) ogłasza wyniki Konkursu,  

e) sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem 

Konkursu. 

3. Czynności związane z organizacją Konkursu w imieniu Organizatora realizuje Biuro 

Prewencji Komendy Głównej Policji.  

 

§ 3. Harmonogram Konkursu. 

 

1. W edycji Konkursu brane są pod uwagę zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do dnia 

27 czerwca 2021 r. 

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora od dnia 28 czerwca 2021 r., brane będą pod 

uwagę w kolejnej edycji Konkursu. 

3. Powołanie Komisji następuje nie później, niż do dnia 31 maja 2021 r.  

4. Przekazanie formularzy zgłoszeniowych członkom Komisji następuje nie później, niż do 

dnia 30 czerwca 2021 r.  
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5. Wyłonienie kandydatów na Laureatów Konkursu następuje nie później, niż do dnia 2 lipca 

2021 r.  

6. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi nie później, niż do dnia 14 lipca 2021 r.  

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później, niż do dnia 19 lipca 2021 r. 

 

§ 4.  Komisja konkursowa. 

 

1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokonuje powołana przez Organizatora Komisja. 

2. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz 15 członków. 

3. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. 

4. Członkami Komisji są Laureaci ostatnich 3 edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 

5. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu, który przedkłada do zatwierdzenia 

Organizatorowi.  

6. Członkowie Komisji przetwarzają dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie  

z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1, z późn. zm.). 

7. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 5. Uczestnicy Konkursu. 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja lub 

organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłasza kandydata do Konkursu.  

2. Zgłoszenie kandydata do Konkursu odbywa się na podstawie wypełnionego i nadesłanego 

do Organizatora formularza zgłoszenia. 

3. Formularz zgłoszenia wypełniany jest wobec indywidualnie określonego kandydata – 

policjanta.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.  

5. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępny 

jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl. 

6. Formularz zgłoszenia zawiera w szczególności: 

a) imię nazwisko lub nazwę Uczestnika Konkursu, 

b) adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika Konkursu, 

c) numer telefonu kontaktowego oraz w miarę możliwości adres poczty elektronicznej 

Uczestnika Konkursu, 

http://www.policja.pl/
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d) dane kandydata: stopień, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, jednostka organizacyjna 

Policji, 

e) uzasadnienie zgłoszenia,  

f) w miarę możliwości podpis, 

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika Konkursu w celu organizacji Konkursu. 

7. Formularz zgłoszenia może zostać wypełniony: 

a) interaktywnie – na stronie internetowej www.policja.pl,  

b) pismem odręcznym lub maszynowym.   

8. Formularz zgłoszenia przesyłany jest do Organizatora na adres pocztowej skrzynki 

elektronicznej: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl. 

9. Formularz zgłoszenia może zostać nadesłany do Organizatora w dowolnym czasie,  

z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2. 

10. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo  

w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

11. Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać policjanci i pracownicy jednostek 

organizacyjnych Policji. 

12. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 6. Laureaci Konkursu. 

 

1. Laureatem Konkursu może zostać policjant w czynnej służbie: 

a) reprezentujący jedną ze służb Policji,  

b) zasługujący w ocenie społeczeństwa na szczególne wyróżnienie, 

c) charakteryzujący się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą  

i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, 

d) reprezentujący pozytywne zachowania moralne, etyczne i prawne. 

2. Wyłonienie kandydatów na Laureatów Konkursu następuje na podstawie szczegółowej 

analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. 

3. Przed wyłonieniem Laureatów Konkursu Organizator dokonuje ich weryfikacji,  

w szczególności poprzez ustalenie przebiegu dotychczasowej służby, zawodowych 

osiągnięć i prezentowanej postawy.  

4. Przed wyłonieniem Laureatów Konkursu Komisja może dokonać weryfikacji informacji 

zawartych w formularzach zgłoszeniowych m.in. poprzez nawiązanie kontaktu  

z Uczestnikiem Konkursu lub analizę sprawy związanej ze zgłoszeniem. 

5. Policjant może zostać Laureatem Konkursu w trakcie pełnionej służby tylko jeden raz. 

 

 

http://www.policja.pl/
mailto:policjantktorymipomogl@policja.gov.pl
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§ 7. Sposób wyłaniania Laureatów Konkursu. 

 

 

1. Wyłonienie Laureatów Konkursu następuje w drodze głosowania członków Komisji. 

2. O wyborze Laureata Konkursu decyduje liczba oddanych głosów przez członków Komisji. 

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja – po zapoznaniu się z otrzymanymi formularzami 

zgłoszeniowymi i szczegółową analizą uzasadnień, dokonuje wyłonienia 15 kandydatów 

na Laureatów Konkursu, którzy w jej ocenie zasługują na wyróżnienie.  

4. Spośród 15 kandydatów na Laureatów Konkursu Komisja dokonuje wyłonienia 5 

Laureatów. 

5. Członkowi Komisji przydzielana jest do dyspozycji łączna pula 5 punktów, przy czym 

wybranemu kandydatowi może przyznać od 0 do 5 punktów.  

6. Organizator Konkursu przekazuje każdemu członkowi Komisji nadesłane formularze 

zgłoszeniowe. 

7. Przekazanie formularzy zgłoszeniowych następuje za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

8. Komisja, analizując uzasadnienia zgłoszeń, bierze w szczególności pod uwagę: osobiste 

zaangażowanie policjanta w indywidualną pomoc osobom krzywdzonym, empatyczną 

postawę oraz umiejętności w tym obszarze, a także profesjonalizm w podejmowaniu 

działań. 

9. Na podstawie nadesłanych do Organizatora przez członków Komisji list kandydatów na 

Laureatów Konkursu, Przewodniczący Komisji sporządza wykaz kandydatów na 

Laureatów Konkursu. 

10. Po przeprowadzonej przez Organizatora weryfikacji kandydatów na Laureatów Konkursu, 

wykaz policjantów przekazywany jest członkom Komisji, celem oddania głosu. 

11. Na wykazie kandydatów na Laureatów Konkursu, członek Komisji przydziela wybranemu 

kandydatowi odpowiednią liczbę punktów i przesyła go na adres pocztowej skrzynki 

elektronicznej: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl. 

12. Przewodniczący Komisji dokonuje zsumowania liczby punktów przyznanych kandydatom 

na Laureatów Konkursu i o wyniku informuje członków Komisji. 

13. Jeśli w wyniku głosowania nie dojdzie do wyłonienia Laureatów Konkursu, czynności 

określone w ust. 8-9 powtarza się. 

 

 

§ 8. Nagrody w Konkursie. 

 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Komendant Główny Policji.  

2. Nagrodami w Konkursie dla każdego z Laureatów Konkursu są: 

mailto:policjantktorymipomogl@policja.gov.pl
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a) statuetki okolicznościowe, 

b) nagrody motywacyjne w formie pieniężnej, 

c) listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji, 

d) drobne upominki. 

3. O zmianie rodzaju i ilości nagród decyduje Komendant Główny Policji. 

4. Wręczenie nagród następuje podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. 

 

 

 

 

 

 

 

     

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
…………………………………………….. 

zatwierdził 


