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„Pomorski Dzielnicowy 
oczami dziecka” 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.  



Geneza: 
 

8 marca 2016r. Uchwałą nr 23, Rada Ministrów ustanowiła 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016           

i 2017, który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” 

realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie głównego celu 

jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych.  

W budżecie państwa na rok 2016 na realizację Programu 

została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 3 mln. 

złotych. 
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Finanse te zabezpieczone zostały, zgodnie z założeniami Programu, na realizację 

konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje 

pozarządowe w poszczególnych województwach. 

 



W dniu 21 lipca 2016r.  Wojewoda Pomorski ogłosił nabór 

projektów do Programu razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka, w ramach którego samorządy oraz organizacje 

pozarządowe mogły starać się o dofinansowanie przedsięwzięć 

profilaktycznych. 

  

W tegorocznej edycji oceniane były projekty, które dotyczyły 

jednego ze szczegółowych celów programu:  

 

1. Bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów 

bezpieczeństwa,  

 

2. Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci  

 i młodzieży,  

 

3.   Edukacji dla bezpieczeństwa. 
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W ramach celu nr 1 –  „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze 

szczególnych uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów 

bezpieczeństwa”, dodatkowo ustalono 200.000 złotych na 

projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności 

lokalnych z dzielnicowym w ramach programu  pn. „Dzielnicowy 

bliżej nas” – maksymalnie 1 projekt z każdego województwa . 

 

 

Dofinansowanie, jakie można było uzyskać na projekt 

„Dzielnicowy bliżej nas”, to  kwota do 50 tysięcy złotych.  
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 I tak to się zaczęło 

Od samego początku wiedzieliśmy, 

że chcemy, aby projekt, który 

będziemy tworzyć skierowany był 

do dzieci i dotyczył dzielnicowego, 

który jest Policjantem „pierwszego 

kontaktu”. 

 

Wiedzieliśmy, że chcemy pokazać przyjaznego dziecku 

Policjanta, aby nie utożsamiały go tylko i wyłącznie            

z przestępcami, nakładanymi mandatami, a raczej 

postrzegały go jako  osobę  
 

godną zaufania, służącą pomocą,  

dbającą o ich bezpieczeństwo. 



 

Następnie 
 

Po opracowaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji                       

w Gdańsku, wstępnych założeń projektu, nawiązaliśmy 

współpracę ze Starostą Nowodworskim, który z entuzjazmem 

odniósł się do pomysłu w zakresie wspólnego stworzenia 

projektu „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”. 
 

Kolejnym etapem było skierowanie przez  Powiat Nowodworski,  

projektu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 

gdzie został oceniony jako najlepszy w województwie                   

i  przesłany  do  międzyresortowego   Zespołu  działającego        

w 
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w MSWiA, gdzie również pozytywnie go zaopiniowano i przeznaczono 

dofinansowanie w kwocie 47.907.50 złotych. 

 

Informację powyższą otrzymaliśmy 7 września 2016. 



Cele projektu: 
 

Zapoznanie dzieci klas III szkół podstawowych z sylwetką 

dzielnicowego i specyfiką jego służby. 
 

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, tj. szkołach 

podstawowych województwa pomorskiego. 
 

Wzrost zaufania społecznego i budowanie świadomości                   

w młodym człowieku w zakresie istoty budowania lokalnej 

odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. 
 

Dążenie do wychowania młodego pokolenia wolnego               

od zagrożeń i umiejącego się im przeciwstawić. 
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Promowanie wizerunku przyjaznego, służącego pomocą dziecku 

dzielnicowego, powodując zmianę stereotypu uznającego dzielnicowego 

jako represyjnego policjanta. 
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20 października 2016 r. 

 w Zespole Szkół w Sztutowie  

 

  
 

Odbyła się uroczysta  inauguracja wojewódzkiego projektu  
 

„Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”. 
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Spotkania z dzielnicowymi 

Szkoła  Podstawowa Nr 3 w Słupsku 

Szkoła  Podstawowa Nr 2 w Kartuzach 

Szkoła  Podstawowa Nr 5 w Chojnicach 

W trakcie spotkań z dziećmi, dzielnicowi 

opowiadali o sobie, swoich zainteresowaniach   

oraz o codziennej służbie.  
 

Uświadamiali dzieciom jakie ważne jest  

ich bezpieczeństwo i z jaką troską  Policja 

podchodzi do jego zapewnienia. 
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W  trakcie spotkań dzielnicowi rozdawali dzieciom  

materiały profilaktyczne promujące projekt. 
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Konkurs rysunkowy 
Po przeprowadzonych pogadankach, uczniowie wykonali prace rysunkowe  

w których przedstawili swojego dzielnicowego  

w sposób w jaki teraz go postrzegają.  

Na poziomie miejskim /powiatowym wyłoniono 195 najlepszych prac, 

 klasyfikując jako miejsce I, II i III 

 

Szkoła Podstawowa  Nr 5 

w Malborku 
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Wybór prac do kalendarza 
Powołana przez Pana Starostę Nowodworskiego Komisja,  

spośród prac, które na poziomie lokalnym zajęły pierwsze miejsca, 

 wyłoniła 12 najlepszych rysunków .  

To nie było łatwe 
 

 ponieważ wszystkie 

prace były 

rewelacyjne !!! 
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Kalendarz 

Wybrane rysunki zamieszczone zostały 

na kalendarzu na rok 2017,  

który otrzymała w nagrodę  

każda klasa biorąca udział w projekcie. 

  1. Sandra Lell – SP Nr 4 w Pruszczu Gdańskim, 

  2. Eliza Rekowska – SP Nr 6 w Kościerzynie, 

  3. Nicola Szulc – SP Nr 28 w Gdyni, 

  4. Nina Gregorowicz – SP Nr 2 w Kartuzach, 

  5. Oliwia Kielch – SP Nr 1 w Rumi, 

  6. Julia Gasińska – SP w Przechlewie, 

  7. Malwina Tarajkowicz – SP w Korzeniewie, 

  8. Tomasz Stachlewicz – SP Nr 2 w Bytowie, 

  9. Amelia Langowska – SP w Bruku, 

10. Adrianna Nikołajuk – SP w Krynicy Morskiej, 

11. Anna Golicka – SP Nr 12 w Tczewie, 

12. Oliwia Osikowska – SP w Nowej Wsi Lęborskiej. 
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Cel osiągnięty 

Wszystkie nadesłane prace jednoznacznie potwierdziły,  
 

że dzieci postrzegają swojego dzielnicowego  
 

jako osobę: 

  
 

godną zaufania, służącą pomocą  
 

i dbającą o ich bezpieczeństwo. 
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Gala finałowa Projektu – 19.12.2016r.  

W trakcie Gali, 

nagrodami 

indywidualnymi 

nagrodzono 195 

dzieci biorących 

udział w Projekcie. 
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I Zastępca  

Komendanta  Wojewódzkiego Policji 

w Gdańsku 

insp. Krzysztof Kozelan 

 

Dziękuję za uwagę 


