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"MOJA KOMENDA" – UŁATWI KONTAKT Z TWOIM
DZIELNICOWYM
Data publikacji 25.04.2017

Włodawscy dzielnicowi w swojej codziennej służbie realizują zadania wynikające z programu
"Dzielnicowy Bliżej Nas", którego głównym celem jest ułatwienie ich kontaktu ze
społeczeństwem. Dlatego podczas obchodów odwiedzają mieszkańców swoich rejonów, aby
pokazać w jaki sposób korzystać z bezpłatnej aplikacji "Moja Komenda", dzięki której kontakt z
dzielnicowym może być rzeczywiście na wyciągnięcie ręki.
"Dzielnicowy Bliżej Nas" to program, którego głównym celem jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego ze
społeczeństwem. Bezpłatna aplikacja "Moja Komenda" jest jednym z elementów tego programu, dzięki której
znajdziemy bez problemu dane kontaktowe do naszego dzielnicowego.
Włodawscy dzielnicowi podczas obchodów oprócz realizacji codziennych obowiązków służbowych prezentują
mieszkańcom swoich rejonów w jaki sposób korzystać z aplikacji. Policjanci "pierwszego kontaktu" tłumaczą, że
wpisując w nowym narzędziu np. nasz adres aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o ten rejon. W aplikacji
podane są wszystkie niezbędne dane takie jak: numer telefonu czy adres e-mail, które pozwolą nam się skontaktować
z naszym dzielnicowym dosłownie poprzez jedno kliknięcie. Podany adresy mailowy niewątpliwie ułatwi kontakt z
dzielnicowym, ale pamiętajmy, że nie służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji,
wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowi nie pełnią też służby całodobowo, stąd też w sytuacji kiedy dzielnicowy nie odbiera służbowego telefonu
komórkowego, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje do jednostek, w których pełnią oni służbę gdzie można uzyskać
informację dotyczącą dostępności dzielnicowych.
Istotnym jest, że aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie oﬀ-line, jednak jej pełne funkcjonalności są
widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet. "Moja Komenda" to narzędzie, które zapewnia każdemu
użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze
wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.
Należy jednak wiedzieć, że aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w
sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. Dlatego przypominamy, że w nagłych
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
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