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CHCESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIELNICOWYM?
SKORZYSTAJ Z APLIKACJI „MOJA KOMENDA”!
Data publikacji 24.05.2022

Dzięki aplikacji „Moja Komenda” każda osoba może w łatwy sposób skontaktować się ze swoim
dzielnicowym. To mobilne narzędzie daje możliwość poznania rejonów nadzorowanych przez
funkcjonariuszy pierwszego kontaktu oraz zlokalizowania jednostek, w których służą. Aplikacja
dostępna jest na telefony z systemem Android oraz iOS i jest całkowicie bezpłatna.

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” to proste narzędzie komunikacji pomiędzy dzielnicowym, a lokalnym
społeczeństwem. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy wprowadzić kilka podstawowych danych takich jak:
województwo, miejscowość oraz ulica lub włączyć usługę lokalizacyjną w telefonie dzięki temu uzyskasz szczegółowe
informacje w postaci bezpośredniego numeru telefonu, a także adresu e-mail do Twojego dzielnicowego. Dowiesz się
także jakie miejsca są nadzorowane przez funkcjonariuszy pierwszego kontaktu oraz zlokalizujesz jednostkę, w której
służy. Dzielnicowych możesz wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aplikacja „Moja Komenda” dostępna jest na
telefony z Android i iOS. Usługa jest bezpłatna.
Dzielnicowi stanowią ważne ogniwo łączące Policje ze społeczeństwem. Do podstawowych zadań dzielnicowego należy
dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, a także udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców w
podległym im rejonie służbowym. Zadania, które podejmuje dzielnicowy bywają trudne i złożone bowiem wymagają od
funkcjonariusza pełnego zaangażowania, wiedzy merytorycznej a także wrażliwości na problemy innych oraz odporności
na stres czy umiejętność rozwiązywania konﬂiktów. Aby być bliżej ludzi, dzielnicowi zostali wyposażeni w kanały
komunikacji, jak służbowy telefon komórkowy oraz Internet. Każdy mieszkaniec może skorzystać z porady swojego
dzielnicowego - dzwoniąc do niego lub wysyłając maila. Skuteczny kontakty ze społeczeństwem umożliwia także
pozyskiwanie informacji na temat mogących wystąpić zagrożeń i poznawanie oczekiwań w kwestii poprawy
bezpieczeństwa .
Aplikacja „Moja Komenda” ułatwia również lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty
sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej traﬁć.
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