Informacje o pracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji to jednostka Policji, która nadzoruje pracę 32
jednostek Policji w województwie śląskim.
Komendą Wojewódzką dowodzi Komendant Wojewódzki Policji.
Komendantowi pomagają jego zastępcy oraz policjanci i pracownicy
Komendy Wojewódzkiej Policji.
Komendant Wojewódzki Policji pracuje
w budynku na ul. Lompy 19
w Katowicach.
Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach od strony wejścia głównego

Czym zajmuje się Komenda Wojewódzka Policji
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji zajmują się ochroną życia i zdrowia
ludzi oraz ochroną ich majątku.

Policjanci dbają o spokój
i bezpieczeństwo w miejscach
publicznych, autobusach tramwajach,
pociągach, na drogach i wodach.

Policjanci ma motocyklach oraz w radiowozie

Policjanci zajmują się sprawami
związanymi z łamaniem prawa.
Zatrzymują przestępców i osoby
poszukiwane przez Prokuraturę i Sądy.

Policjant podczas kontroli drogowej

Policjanci pracują w mundurach podczas
pracy na drogach, w dzielnicy, czy
podczas zabezpieczania imprez
sportowych i kulturalnych. Policjanci
używają pojazdów z napisami POLICJA.
Policjanci podczas patrolu na ulicy

Są też policjanci, którzy nie ubierają
mundurów, aby prowadzić niektóre
sprawy związane z łamaniem prawa, na
przykład przesłuchują świadków zdarzeń,
poszukują przestępców, szukają
zaginionych osób. Wtedy policjanci mogą

Policjant zatrzymuje samochód podczas kontroli

używać pojazdów bez napisów POLICJA.
Kiedy policjanci bez mundurów wykonują
swoją pracę, to muszą pokazać
legitymację.
Wzór legitymacji policjanta:

Policjanci podczas zabezpieczania imprezy

Policjanci dzielnicowi podczas patrolu na osiedlu

Policjanci posiadają różne uprawnienia, na przykład mogą kontrolować
dokumenty osób, zatrzymywać osoby, zatrzymywać i sprawdzać pojazdy,
przeszukiwać pomieszczenia. Stosuj się do poleceń, które wydają policjanci
podczas pracy.

Jeśli ktoś skrzywdził Ciebie lub inną osobę, na przykład ukradł rower, portfel,
bagaż, uderzył Cię, to możesz wezwać policjantów.

Jeżeli słabo znasz język polski, jesteś osobą niesłyszącą lub niemą, to
możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza. Również Osoby głuche
i słabosłyszące mogą kontaktować się z policjantem lub pracownikiem Policji
przez wideotłumacza.

Kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
Możesz zadzwonić na numer alarmowy 112, wysłać SMS na numer
ratunkowy 695 997 997 lub przyjść do budynku Policji.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer Biura
Obsługi Klienta: 47 851 2222
Możesz też wysłać e-mail na adres: kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl
Możesz również wysłać informacje tradycyjną pocztą na adres:
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

