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„MOJA KOMENDA” – MOBILNY PRZEWODNIK PO POLSKICH
JEDNOSTKACH POLICJI
Data publikacji 03.02.2015

Funcjonuje uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych aplikacja „Moja komenda”.
Mobilna usługa ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty
sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej traﬁć.Moja
Komenda” dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App
Store i Google Play. Usługa jest bezpłatna.

„Moja komenda” to aplikacja, która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i
numerach telefonów policyjnych obiektów.
Została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu
lub zdrowiu. Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Została wyposażona
w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub
komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda”
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
Aplikacja to także zbiór wiedzy o realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Programie Standaryzacji
Komend i Komisariatów Policji. W latach 2013-2015 na budowy i remonty komend oraz komisariatów rząd przeznaczył
dodatkowy miliard złotych. Program zakłada polepszenie warunków obsługi obywateli oraz miejsc pracy dla
funkcjonariuszy. Dzięki przygotowanej przez MSW aplikacji można dowiedzieć się, które budynki zostały już
zmodernizowane oraz jakie prace prowadzone są w danej jednostce.
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google Play.
Usługa jest bezpłatna.
"Moja Komenda" w AppStore
"Moja Komenda" w Google Play
Zachęcamy do wspólnego ulepszania naszej aplikacji. Jeśli znajdą Państwo błąd, prosimy o zgłoszenie go na adres:

rzecznik@msw.gov.pl

