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DZIELNICOWY – MOŻESZ NA NIM POLEGAĆ
Bycie dzielnicowym to duże wyzwanie a zarazem ogromna odpowiedzialność. To służba
wymagająca od policjanta nieprzeciętnej empatii a zarazem gotowości do natychmiastowego
działania i podejmowania ,,kroków”, które bezpośrednio i znacząco mogą wpłynąć na poprawę
życia osób pokrzywdzonych. Praca jaką wykonuje dzielnicowy przynosi osobom pokrzywdzonym,
w szczególności oﬁarom przemocy poczucie sprawiedliwości. W zainteresowaniu dzielnicowych
jest wszystko to co może wskazywać, że na podległym im terenie powoduje naruszenia ładu i
porządku publicznego oraz ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych. W samej Komendzie
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego swoją służbę pełni trzech dzielnicowych, zaś w
całym powiecie jest ich łącznie dwunastu.

Przyjazny, otwarty, komunikatywny, dostępny, aktywny, efektywny i wykształcony – to cechy dobrego
dzielnicowego. Nowa forma pracy dzielnicowego ukierunkowana jest w głównej mierze na identyﬁkację
problemów społeczności lokalnych, rozwiązywanie ich i eliminację zagrożeń.
Formuła funkcjonowania służby dzielnicowych wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas” wraz z
funkcjonującą od września 2016 roku Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa co stanowi spójny
system zbliżający Policję do społeczeństwa. W tym właśnie systemie szczególną rolę odgrywają
dzielnicowi. Ich obecność w przydzielonych rejonach służbowych jest znacznym ułatwieniem w
kontaktach z mieszkańcami małych lub większych społeczności. Służba ta realizuje również prewencję
kryminalną i procedurę dotyczącą „Niebieskiej karty”. Dzielnicowi są obecni w zespołach
interdyscyplinarnych w gminach jak również współpracują z innymi jednostkami policji oraz
instytucjami, samorządami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Cechuje ich odpowiedzialność i
doświadczenie poparte licznymi szkoleniami i zdobytą wiedzą w tym zakresie.

Rewir dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
to 3 rejony służbowych gdzie w codziennej służbie dzielnicowi realizują swoje zadania. Ponadto 9
dzielnicowych pełni swoją służbę w Komisariatach w Tuszynie i Rzgowie oraz na Posterunku w
Andrespolu. To właśnie dzielnicowi pełnią dyżury w punktach przyjęć interesantów w gm. Nowosolna i
Brójce.
Dzielnicowi są zawsze i wszędzie - po prostu na wyciągnięcie ręki. Aplikacja „Moja Komenda”
umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny
adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz
pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub
nazwisku. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie oﬄine. Użytkownik nie musi mieć dostępu do
Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z
Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.

U W A G A ! ! !
Chcesz wiedzieć jak wygląda Twój Dzielnicowy ? - wejdź na stronę internetową
Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
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