
REGULAMIN
cgólnopolskiego konkursu,,Policjant, który. mi pomógl".

Niniejszy Regulamin- 7-\.!any clalej ..Regulanrinem''" tlkleśla tryb. zasady i warrrnki
przepror,vadzania ogólnilpolskiego konkursu ..Policiant" któr;* rni pomógł". zrł,anegcl dalej

,.Konku,sent''.

§ l. Prztdmiot Konkursu.

1, PrzednrioteIn Konkursu.iest wy,rórni.ni. policjantó,,i. którz1,, clratakteryzują się \,y7,orową

postawą. ur:riejętnościami i rł.ysokim ptlzir:menr realizorł,anvch zadąń. a także osobist1,,m

z.u§lgazowanięnr w działania rnającc na celu potllcrc osohom kuvwdzonyn,i.

ż. Ktlnkurs organizowan;, jest pod nazwą ..Policjant. któr1, mi porrilgł"'.

§ 2. Organizator Konkursu.

l. ()rganizatorem Konkumu jest Komendant Ciłórłn1,, Policji z siedzibą
rv Warszawie (02-624), przy ui. Puław,skiej l48/l50- NlP:521_31-72-762, zu,arrl.dalej
..Organizatole m".

2. Organizator:

a) porł,oluje Komisje konkursor.r,ą. zwana daiej ".Konrisją'".
b) przyjmrrje zgłoszenia do Konkursut
c) dokorruj e weryfi kacj i kand_vrlatów, na Laureatów Konkursu.
d) trglasza n,yniki Kolrkursu"

ę) sprarvuje nadzór merytoryczn}, i organizacrny nad organizacją i przebiegienr

Konkursu.
3. Czynności zrviązane z organizacją Konkursu §r imieniu Organizatora realizuje Biuro

Prewenc.ii Konrend1 Głórłnej Poticji.

§ 3. Harmonogrem Konkursu.

1. W edycji Konkut,su brane są pocl urvagę zgłoszenia. które wpłyną do Organizatora do dnia
27 czerrvca 2021 l,

ż. Zgłoszenia. które ll,płyną do Orgarrizalol,a tld dnia 28 czeru,ca ?021 r.. brane będą peld

uw,agę rł kolejncj edycji Konkursu.

3. Powołanie Ktlniisji rrastępr"lje nie pózniej. niż do dnia 3l rnaja 2021 r.

4. Przekazanie 1brmuiarz3, zgłoszeniorł,y,ch członkonr Kł:misji następuje nie później. niz dt:

dnia 30 cz§r\\rca ?0?l r.



5. W1,,łonienie kandydatórł"na Laureatórv KoŃursu następilje nie pózniej. niZ do drria ? lipca
żażl r,

6. Wyłonienie Laureatclrł,Konkursu nastąpi nie póź-niej. niz do dnia l4lipca 202l r.

7 , Ogłoszenie wynikóll., Konkursu nastąpi nie później. niZ dcl dnia l9 lipca 20? l r.

§ 4. Komisja konkursarva.

l. Wyłonienia Laureatórv Krrnkursu dokontr_ie por.1,ołana przez C)rganizatora Komisja.

2. W skład Komisii wchodzi Przervodnicząc!,§raz 15 członków.

3, Przewodniczącym Komisii jest przedstatłiciel Biura Prelvencji Komcndl,Głórł,nej Policji.

4, C]z}orrkami Komisji są Laurcaci ostatnich 3 cdycji kclnkurstr."Połiciant. który mi pomógł''.

5, Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu. który przedkłada do zatrvierdzenia
Organizatorclw,i.

6. Członkorvie Komisji przetr.r,arzają dane osoborł,e lJcz_estnikórł" Konkursu zgodnie
z lłnmogami" o których §to\\ra w,rozporzadzeniu Pariamentu llrrropejskiego i Rady (UE)
ż016167ł z dnia 27 krł,ietnia 2016 r, lv sprarv,le ochron1,,osób {izycznych r,t,związku
z przelwaźaniem dan;*ch osobor,lłch i u. sprar,l,ie srvob<ldnego przepł5.1vu takich dan_vch

oraz uchylenia dyrekt_vwy 95146iWE {ogóIne razparządzenie o ochronie dany,ch) (Dz. Urz.
UĘ. L hlr 1 19. str. l. z późn. zrn,).

7. Za udział rv pracach Komisji nie przy*sługuje rłl,nagrodzenie.

§ 5. Uczestnic1, Konkursu.

l, Uczestnikiem Kclnkursu lnoze być osoba fizyczna" osoha pra\ł,ns. insty,tucja lub
clrganizacja nieposiadająca osoboN,cści prarvnej. która zgłasza kandl,data do Konkursu.

Z. Zgłoszenie kandydata do Korrkursu odbl,wa się na podstar,vie rł,ypełnionego i naciesłanego

dc Organizatora fclrnrularza zgloszenia,

3. Fotmularz zgłtlszerlia i,1,1,;:ełniany jest wrthec intll,wiłluail"lie okleśłonego kirndydata -
policjanta.

4. Każdy,i]czestnik Konkursu moze z.głosić dorvolną liczbę kand3.datólr,.

5. Wzór formularza zgłoszenia stanolvi załacznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępny
jest na stronie internetorł,ę.j Kr:mendy Głorvnej Policii; )!]1.}!t]1]l§iil1r.

6. Fomrularz zgłoszenia zarł,icra lr, szczególności:
a} imię nazwisko lub nazrvę Ljczestnika Konkursu.
b) adres zanrieszkania lub siedziby Uczestnika Konkursu.
c) numer telęlbrru kclntaktorvego oraz rv miarę mozlirvości adres poczt3, elektrorriczrrej

tJczestnika Konkursu.



d) dane kandydata: stopień. inrię. nazwisko. stanrrwisko służbowe, jednostka łrrganizacyjna

Policji.
e) uzasarJnienie zgłoszenia,
l] w nriarę nlozliwości pr:dpis.

g) oświadczenie o rłyrazeniu zgocty na preetrvarzanie ptzęz Organizatora danl-ch

osobowych Uczestrika Konkursu rł, cel u organizaej i Konkursu,

7. Formularz zgłoszenia moze zoslać rł_rpeŁriony:

a) inleraktywnie * na stronie intemetorve_i :r rlrrsllieja,pl,
b) pismern odręcznym lub nraszl,n§\lytl:.

8, Formularz zgłoszenia przes,r,łan1, jest. do Organizatrrfa na adres pocztowe.i skrzyrrki
elektronicznej : po l i cj arlt k tor} nr !p!_Lttl § l r{ pol i c i rr. gar,. p l.

9, Formularz zgłoszenia moze zostać nadesłany do Organizatora w dorł,olnynr czasie.

z zastrzeżeniem § 3 ust" l i 2.

10. Nadęsłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrazenienr zgody na uczestnicttł.o

w Konkursie i akceptacja niniejszego Regulaminu,

l l. Zgłoszeń do Konkursu nie nlogą dokonywać policjanci i pracownic,v jednostek

crganizacyjnych Policii.

l2. Uczęstnictlvo rł,Korrliursie rna charakter dobrowolnv i bezpłatny,

§ 6. Laureaci Konkursu.

l. Laureatem Konkursu tnoze zostać policjarrt *, czynnej słuzbie:

a) reprezełrtujący jedna ze słuzb Policji.
b) zaslrrgujae1, rv trcenie spoleczcństwą na szczególne w_vróznienie.

c) charakteryzując1,, się wyjątkowym proibsjonalizmem. empat_yczną postawą

i unriejętnościami w obszarze indyu,idualnej pomocy osobom krul,wdzonym.
d) reprezentuj ąc1, pCIz_yty\\lle zachowania moralne. etyczne i prawne.

2. Wyłonicrric kandydatór.v na Laurettórv Konkursu następltje na podstarvie szczegółorł.ej

analizy uzi}sadnień zawłrtych rv fonnularzach zgłoszeniowy,ch,

3, Przed w_v,łclnienienr Laureatów Konkursu Organizator dokonuje ich weryfikacji.
§ szczególności poprzez ustalenie przebiegu dotychczasorvej służby" zar.vodowych

osiągnięć i prezent<rwanej postaw1,.

4. Przed rł_vłonieniem Laureatótv Konkursu Kornisja moźe dokonac rvcryfikacji informacji
zawarty,ch !\i 1brmularzach zgłoszeniorł,ych m.in. poprzez nawiązanie kontaktu

z Uczestnikiem Konkursu lub analizę spraąJy związanej ze zgłclszeniem.

5. ?olicjant może zostać Laureatem Konkursu w trakcie pełnionej słuzby tylko jeden raz,



§ 7. §posób wylaniania l,aurcatów Konkursu.

1, Wyłonienie [,atlreatórv Konkursu łastcprrje lv rlrtlclze glosolvanił człnnkórv Kornisii.

2. o wyhorze l-aureata Kankursu clecydrrie liczbł tidrlanych głosow przez członkóru Konrisji.

3, §pośrad nadesłan,vclr zgtoszcń Konris.ił * po zapoznaniu się z otrz}-manymi rrrrularzanli

zgłoszeniolv1,,mi i szczegółorvą analizą ttzasarh:ieti. tlilktutlje rłl'łnrrierlia 1-§ kanclydałtirv

na Laureatórv Konktlrsrr. którz1, rv je,i oeenie zaslrtgr"r!a na rłryróżnienie ,

4. SpośLód l5 kand,vilattlrv na Lartrcalóu, Konkrtrsu Komisja clokonilie wylonienia 5

Laurcatórv.

5. Czlonkorvi Konris.ii przyclzielar:a jest tlcl dl,spozl,c.ii łącr,nłl pula 5 ptrnktów. prz-v cz}'t1-1

wybranenru kandydatorvi nraze przyz,nac oci (} clo 5 punktór,r,.

6. Organizattlr Kcnkur-stl przekaztrie kazri*trrlt czlolrkorł,i Komis.ji rradesłanc tbnrrularze

zgł*szenioll,e"

7, I}rzekazanie ftlnnularz1, zgłoszenitirrl,clr llastęp§.ie za pośrednictrvem poczt,v

elektrcniczlrej.

s, Komisja_ analizując uzasirclnienia zgłtlszcli. hierze rv sr,czsgrilrrości pod uwagę: osobistc

zaangazowenie ptllicjanta \y incl_1,rvirlrralrlii p$llloc trsobom krzyr,t'dzclnyrn. enrpatyczną

posta*,e oraz_ tlnlie_jętnłlści \Ą, t!,tl1 tłl,1szarzc. a takźc prolesionalizm ,uł, podcjnrorvaniu

działań,

9. Na poclslarvie nadesłatr3,clr do Orgalrizattlrx pr7t7. człotrkorv Komisji list kandyclalc!§; na

Lartreattiw Kankursu. Przerv*clniczac1" Konris.ii sporz-ądza rłykaz liandl'datórv lla

Laureatów Ke.xkrtrsu,

10, Po przepror.vadzolrej przez Organizatora rvcrl,tikacii kandydatów na L,aureatów Konkursu.

rq..kaz policjantólv przekazvrva11, jest r:złtilrktrlr: Konrisji. celenr oddania glosu.

l l, Na rvl,kazie kand_vdatórł,na Laureatłllv Konkursu. członek Konrisji przyclziela rvybrancnrtr

kand_vdatarł,i oclpowiedrria liczbę prlnktirrł, i przesyła go na adres prlcztOlvej skrZYnki

e 1 ekł,oni c zne i : po l i_c i 3! t k to l,}, rlr i płlrłl i, § l 11B )_i]_!]:!§!:J'

l2. Przer,l,łdniczący Konrisii ciokonu.ię zsttlttr;rv;rtria liczhy prtŃtorł, przvztlanvch kandyclatonl

na l.aureatólv Kotrkursu i o rr,l"niku infi:rnlLrjr czlttttkórt Komisji,

13, Jeśli rł,rłyniku głosorł,ania nie dojclzie do rl1,1orlienia Laureatów Kcnkursu. czynntlŚci

okreŚlane rv u§t. 8-9 pcl*tarza sie.

§ 8. Nagrody rv Konkrrrsie,

I. Fundatorem nagród rv Konkursie ,iest Ktlnrenrlarlt Gińrvn;, Polic"ii.

3, Nagrodami rv Konkursie dla kazdego z Laurealorl, Krrnkur§u §ą:



1

4.

a} statuetki ckolicznościowc.
lr } nagr tld1,, łrrotvrr,ac}.i ne u, ibrnrie pien ięzlle.i "

c ) list}. gratulacl ine Konrelrdanta Głórvnego Policji"
d) drobne rrporrrinki,

o znlianie rodzaju i ilości nagród dec}.duje kotrrendant Głorvn1, policji.

wręczenie rragród następr:je podczas centlalnych obchtltiów §rvięta lrotic.ii.


