
 

Opracowanie:             Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Informacje o pracy Komendanta Głównego Policji  

Komenda Główna Policji  

to główna jednostka Policji. 

Szefem Komendy Głównej  

jest Komendant Główny Policji.  

Komendantowi pomagają policjanci  

i inni pracownicy Komendy Głównej  

Policji.  

Komendant dba o bezpieczeństwo  

wszystkich ludzi w Polsce. 

Ustala zasady pracy i kieruje wszystkimi  

jednostkami Policji w Polsce.  

Jednostki Policji to komendy, komisariaty,  

posterunki i inne biura Policji. 

Jest szefem wszystkich policjantów. 

Komendant dba, żeby wszyscy policjanci  

dobrze wykonywali swoją pracę. 

Tworzy szkoły policyjne. 

W tych szkołach kobiety i mężczyźni uczą się  

jak być dobrą policjantką i policjantem. 

Komendanta wybiera Premier i Minister Spraw  

Wewnętrznych i Administracji. 

  



 

Opracowanie:             Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Informacje o pracy Komendy Głównej Policji  

Komenda Główna Policji znajduje się przy ulicy Puławskiej 148/150  

w Warszawie. 

Do Komendy Głównej Policji możesz  

wysłać wniosek lub skargę.  

Na przykład skargę na pracę policjantów. 

Wykroczenie to złe zachowywanie się 

w miejscach publicznych.  

Popełniasz wykroczenie kiedy na przykład  

przechodzisz przez ulicę na czerwonym świetle. 

Jeśli widzisz, że ktoś popełnia przestępstwo  

lub wykroczenie idź do najbliższego budynku Policji.  

Możesz tam zgłosić na przykład kradzież  

roweru lub portfela.  

Możesz też zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

Komenda Główna Policji ma wiele zadań:  

 tworzy przepisy prawa i zasady  

dotyczące pracy wszystkich policjantów 

 kontroluje pracę wszystkich  

jednostek Policji w Polsce 

 dba żeby policjanci mieli odpowiednie  

ubranie i broń 

 pomaga policjantom szukać przestępców. 
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Komenda Główna Policji kieruje i sprawdza  

pracę lotnictwa Policji.  

Na przykład określa kiedy policjanci mogą  

użyć helikoptera. 

Sprawdza też czy na polskich drogach  

jest bezpiecznie. 

Informuje o historii i tradycjach w Policji. 

Przygotowuje kampanie społeczne.  

Na przykład filmy o skutkach zbyt szybkiej  

jazdy samochodem.  

Pokazuje co robić kiedy ktoś Cię krzywdzi. 

Ostrzega ludzi przed oszustami. 

Komenda Główna Policji współpracuje  

z policjantami w innych krajach.  

Komenda Główna Policji przygotowuje: 

 gazetę o nazwie Gazeta Policyjna  

 stronę internetową policja.pl 

Można w nich przeczytać o pracy policjantów  

z całej Polski. 

 


