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 Dzielnicowy to gospodarz dający innym przykład, inicjujący, wskazujący drogę, myślący  o 
innych, kontaktujący się z mieszkańcami dzielnicy, tworzący swoistą atmosferę zaufania, 
animator działań edukacyjno-prewencyjnych  (J. Stawnicka: Dzielnicowy bliżej nas”. 
Diagnozy i prognozy realizacji projektu z perspektywy szkoleniowej i naukowo-badawczej) 
 

  

Dolnośląskie -333 

Ksp - 429 

Kujawsko-pomorskie - 286 

Łódzkie - 309 

Lubelskie - 342 

Lubuskie - 168 

Małopolskie - 375 

Mazowieckie - 399 

Opolskie - 156 

Podkarpackie - 225 

Podlaskie - 155 

Pomorskie - 238 

Śląskie - 793 

Świętokrzyskie - 117 

Warmińsko-mazurskie - 190 

Wielkopolskie - 667 

Zachodniopomorskie - 201 



PRESTIŻ FUNKCJI DZIELNICOWEGO 
Czy uważa Pan/i, że dzielnicowy cieszy się prestiżem w 
środowisku lokalnym?  (wybrane województwa) 

 Województwo  TAK i raczej tak Nie Raczej nie Trudno 

powiedzieć 

Mazowieckie 309  (77%) 

   

40 (10,03%) 13 (3,26%) 37 (9,27%) 

Świętokrzyskie 94  (80,34%) 

   

9 (7,69%) 3 (2,56%) 11 (9,40%) 

Podlaskie 119   (76,78%) 

 

20 (12,90%) 11 (7,10%) 5 (3,23%) 

zachodniopomorskie 138  (68,66%) 

  

23 (11,44%) 17 (8,46%) 23 (11,44%) 

KSP 306 (71,33%) 

   

53 (12,35%) 31 (7,23%) 39 (9,09%) 



PRESTIŻ FUNKCJI DZIELNICOWEGO 
Czy uważa Pan/i, że dzielnicowy cieszy się 
prestiżem w środowisku lokalnym?   
 • Ulega w ostatnim czasie poprawie 

• Jest satysfakcjonujący; policjant pierwszego kontaktu 

• Prestiż w społeczeństwie oceniłbym wysoko. Dla społeczeństwa dzielnicowy 
jest tym kimś, do kogo mogą się zwrócić bez obaw. Często mieszkańcy z 
jakiś względów obawiają się dzwonić na numer alarmowy 112. Nie mają 
takich obaw wykonując  telefon do dzielnicowego 

• Społeczeństwo posiada zaufanie do swojego dzielnicowego 

• W społeczeństwie prestiż dzielnicowego zwiększył się, nie jest już 
spostrzegany jak "yeti", a wręcz przeciwnie staje się znany coraz szerszej 
społeczeństwu. 



Jaki jest Pana/i zdaniem prestiż funkcji 
dzielnicowego w środowisku policyjnym? 
 • Nie ma w tej chwili żadnego prestiżu ponieważ dzielnicowy jest 

wykorzystywany w wszystkich zadań tzw. „zapchajdziura”, „policjant 
od wszystkiego” 

• Bardzo niski  

• Niski – dzielnicowy jest od wszystkiego 

• Jest to stanowisko niedoceniane przez przełożonych, wielokrotnie 
angażowany jest do zadań nienależących do funkcji dzielnicowego 

• Dzielnicowy jest osobą pozyskującą informacje na temat środowiska 
przestępczego, wobec powyższego jego prestiż jest wysoki. 

• Dzielnicowy jest postrzegany jako osoba "pierwszego kontaktu", 
znająca środowisko i mieszkańców 

 



MOTYWOWANIE DZIELNICOWEGO 
W jaki sposób jest Pan/i motywowany/a do pełnienia służby 
dzielnicowego? 
(skala odpowiedzi NIE  TAK) 
 

• Nie jestem motywowany 

• Sam się motywuję 

• Zewnętrznie w żaden sposób. Mam silną motywacje wewnętrzną i czuję się 
odpowiedzialny za powierzony mi rejon, mieszkańców i ich sprawy. 

• O pełnienia służby dzielnicowego motywuje mnie pomoc udzielona innemu 
człowiekowi, jak również chęć współpracy z ludźmi, z którymi spotykam się 
będąc w obchodzie.  

• Pochwała od przełożonego o dobrze wykonywanej pracy ; Dzięki pochwałom 
przełożonego i nagrodom 

• Motywuje mnie satysfakcja pomocy innym  ludziom 



Czy ma Pan/i zamiar zmienić stanowisko w najbliższym 
czasie? (wybrane województwa) (właściwi ludzie na 
właściwym miejscu) 
 Województwo  Tak  Nie Trudno powiedzieć 

Mazowieckie 73 (18,30%) 196 (49,12%) 130 (32,58%) 

Kujawsko-pomorskie 67 (23,43%) 133 (46,50%) 86 (30,07%) 

Świętokrzyskie 22 (18,80%) 43 (46,75%) 52 (44,44%) 

wielkopolskie 128 (19,19%) 313 (46,93%) 226 (33,88%) 

Podkarpackie 55 (24,44%) 95 (42,22%) 75 (33,33%) 



Dlaczego chciałby Pan/i zmienić stanowisko  
w najbliższym czasie” 
• Brak możliwości awansu 

• Nadmiar obowiązków; Zbyt wiele stawianych wymagań. Policjant 
pełniący funkcje dzielnicowego jest Policjantem OPI, WRD, 
przyjmującym zawiadomienia o wykroczenia oraz sekretarką  

• Brak możliwości rozwoju, ograniczenie dostępu do szkoleń, brak 
możliwości realizacji zadań wynikających z zajmowanego stanowiska 

• Niska grupa, za niskie dodatki służbowe,  ograniczenie rozwoju  

• Po 18 latach realizacji zadań dzielnicowego mile widziany  awans na 
inne stanowisko   

 

 



Czy wg Pana/i wprowadzenie awansu poziomego w postaci stanowiska 
"starszy dzielnicowy"  (odpowiednik asystenta/detektywa) wpłynie na 
ograniczenie fluktuacji w obrębie komórek dzielnicowych? (wybrane 
województwa) 
 Województwo  Tak 

Raczej tak  

Raczej nie nie Nie mam 

zdania 

Pomorskie 168  (70,59%) 29 (12,18%) 13 (5,46%) 28 (11,76%) 

Wielkopolskie 198  (73,42%)  62 (9,30%) 56 (8,40%) 61 (9,15%) 

Kujawsko-

pomorskie 
215  (75,17%) 30 (10,49%) 19 (6,64%) 22 (7,69%) 

Małopolskie 272  (72,54%) 

  

40 (10,67%) 31 (8,27%) 32 (8,53%) 

Opolskie 106   (67,95%) 

    

18 (11,54%) 12 (7,69%) 20 (12,82%) 

Łódzkie 212 (68,61%) 26 (8,41%) 32 (10,36%) 39 (12,62%) 



Perspektywa szkoleniowa 
Czy odbył Pan szkolenia specjalistyczne dla 
dzielnicowych? (wybrane województwa) 
 Województwo TAK NIE 

Świętokrzyskie 97 (82,91%) 20 (17,09%) 

Podkarpackie 168 (74,67%) 57 (25,33%) 

Mazowieckie 283 (70,93%) 116 (29,07%) 

Kujawsko-pomorskie 201 (70,28%) 85 (29,72%) 

Dolnośląskie 218 (65,47%) 115 (34,53% 



Czy Pana/i zdaniem szkolenia lokalne dla 
dzielnicowych są potrzebne? 
(tak 80-90%) (wybrane województwa) 

Województwo  Tak Nie  

Lubuskie 156 (92,86%) 12 (7,14%) 

Mazowieckie 264 (91,34%) 35 (8,77%) 

zachodniopomorskie 181 (90,05%) 20 (9,95%) 

Opolskie 137 (87,82%) 19 (12,18%)     

Śląskie 693 (87,39%) 100 (12,61%) 

Ksp 374 (87,18%) 55 (12,82%) 

Podkarpackie 188 (83,56%) 37 (16,44%) 



Jak ocenia Pan/i swoje przygotowanie do pełnienia 
funkcji dzielnicowego? (wybrane województwa - w większości 

„dobre” powyżej 50%) 

 Województwo  Bardzo dobre  dobre dostateczne niedostateczne 

Dolnośląskie 101 (30,33% 202 (60,66%) 28 (8,41%) 2 (0,60%) 
KSP 123 (28,67%) 258 (61,14%)    44 (10,26%)  4 (0,93%) 
Kujawsko-pomorskie 76 (26,57%) 193 (67,48%) 17 (5,94%) 0 (0,00%) 
Łódzkie 78 (25,24%) 185 (59,87%) 43 (13,92%) 3 (0,97%) 
Lubelskie 100 (29,24%) 218 (63,74%)    23 (6,73%)   1 (0,29%) 
Podkarpackie 77 (34,22%) 126 (56,00%) 20 (8,89%) 2 (0,89%) 
Podlaskie 52 (33,55%) 88 (56,77%) 14 (9,03%) 1 (0,65%) 
Pomorskie 72 (30,25%) 143 (60.08%) 22 (9,24%) 1 (0,42%) 
Śląskie 225 (28,37%) 510 (64,31%) 51 (6,43%) 7 (0,88%) 
wielkopolskie 160 (23,99%) 441 (66,12%) 60 (9,00%) 6 (0,90%) 



Proszę scharakteryzować misję Policji z Pana/i 
punktu widzenia   

• Słowa-klucze:  

• „służba”, - Służyć i bronić; Służyć i pomagać; Służba ludziom 

• „bezpieczeństwo” - Zapewnienie bezpieczeństwa, zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa ludzi, ochraniać innych;  Dbać o bezpieczeństwo poprzez 
współprace i wzajemne zaufanie, ale także stanowcze reagowanie na 
naruszenia prawa. 

• „edukacja” - Edukacja społeczeństwa, jak bronić się przed zagrożeniami 

• „pomoc” - Pomagamy i chronimy; Pomagać innym; Policjant jest tyle wart 
ile może pomóc drugiemu człowiekowi. 

 

 



Inne zagadnienia ogólnopolskiego badania dzielnicowych 
•    

 
• Rola dzielnicowego w realizacji zadań w zakresie profilaktyki społecznej (Co 

umożliwia, a co utrudnia dzielnicowemu realizacje zadań z zakresu profilaktyki 
społecznej, a co ułatwiłoby realizację tych zadań?) 

•  Ocena dzielnicowego przez mieszkańców (Jak ocenia swoja współpracę ze 
społecznościami lokalnymi; Jak ocenia Pan/i stosunek do siebie mieszkańców, z 
którymi współpracował/a Pan/i w podległym rejonie?) 

•  Jaką część służby spędza Pan/i w środowisku lokalnym w skali miesiąca? 
•  Uczestnictwo dzielnicowego w spotkaniach samorządowych i podmiotów 

pozapolicyjnych, zespołów interdyscyplinarnych, w debatach społecznych, 
zebraniach osiedlowych, spotkaniach organizacji społecznych, spotkaniach z 
młodzieżą 

•  Ocena poziomu zagrożeń bezpieczeństwa w rejonie służby, zjawiska 
patologiczne, z którym spotyka się dzielnicowy 



Inne zagadnienia ogólnopolskiego badania 
dzielnicowych 

• Cechy dzielnicowego 
•  Zarządzenie nr 5/16 KGP  (Ocena wdrażania zarządzenia nr 5/16 KGP z 

jednostkach terenowych) 
•  Ocena narzędzi, w które wyposażony został dzielnicowy (telefon komórkowy, 

Internet, służbowe konta pocztowe) przez pryzmat efektywności realizacji zadań 
służbowych, kontaktu z mieszkańcami) 

• Ocena eliminacji do zawodów „Dzielnicowy Roku” 
• Ocena podejścia przełożonych do realizowanych przez dzielnicowego zadań 
• Ocena aplikacji mobilnej „Moja Komenda” z punktu widzenia ułatwienia 

kontaktu z mieszkańcami 

•  Mocne i słabe strony  dzielnicowych - samoocena 

•  Opis zdarzenia, które przyniosło największą satysfakcję oraz rozczarowanie  
w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
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