
Nowe numery telefonów do policji 

W związku z pracami prowadzonymi przez Komendę Główną Policji polegającymi na modernizacji 

systemu resortowej łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów 

służb podległych MSWiA.  

Już teraz, aby dodzwonić się do jednostek policji województwa dolnośląskiego, zamiast dotychczas 

używanych dwucyfrowych stref numeracyjnych (na Dolnym Śląsku funkcjonują: strefa wrocławska 

- 71, strefa wałbrzyska – 74, strefa jeleniogórska 75, strefa legnicka – 76, strefa leszczyńska – 65 

(powiat górowski), strefa kaliska - 62 (gmina Syców), należy wybrać prefiks sieci MSWiA – 47 i 

numer wewnętrzny danej jednostki policji, który był używany do tej pory jedynie w wewnętrznej 

sieci resortowej.  

 

UWAGA! Nie ulegają zmianie numery alarmowe 112 i 997 obsługiwane przez Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego. 

 

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu  

o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, doszło do kompleksowej zmiany sposobu 

wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym policji. 

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego 

kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych 

geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku województwa dolnośląskiego: 71, 74, 75, 

76, 65 i 62. Zmianie uległy numery telefoniczne do poszczególnych komend przy połączeniach 

wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. Są one teraz 

identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. 

Do tej pory, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw. 

prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. Dla KWP we 

Wrocławiu prefiks miejski to „71 340”. Aby wykonać połączenie do centrali KWP we Wrocławiu 

należało więc z sieci miejskiej wybrać np. numer 71 340 3600, zaś z wewnętrznej sieci resortowej: 

871 3600. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie 

tymi dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 47 871 3600. 

Taki też numer (w zależności od operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), 

będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy 

z numerów resortowych.  

WAŻNE! Prosimy pamiętać, że numer strefy numeracyjnej 47, dotychczas nieznany w sieciach 

telefonicznych, jest obecnie prefiksem, jakim będą posługiwać się docelowo wszystkie służby 

podległe MSWiA, w tym policja. Nie obawiaj się odbierania takich połączeń. 

 

DOTYCHCZAS UŻYWANA NUMERACJA TELEFONÓW BĘDZIE CZASOWO 

FUNKCJONOWAŁA RÓWNOLEGLE, NASTĘPNIE  ZOSTANIE ONA WYŁĄCZONA.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela numerów kierunkowych dla komend miejskich i powiatowych z woj. dolnośląskiego: 

 

L.p. Jednostka policji Nowa numeracja 

1 KWP/KMP Wrocław 47 871 xxxx 

2 KMP Jelenia Góra 47 873 xxxx 

3 KMP Legnica 47 874 xxxx 

4 KMP Wałbrzych 47 875 xxxx 

5 KPP Bolesławiec 47 8733 xxx 

6 KPP Dzierżoniów 47 8754 xxx 

7 KPP Głogów 47 8742 xxx 

8 KPP Góra 47 8728 xxx 

9 KPP Jawor 47 8745 xxx 

10 KPP Kamienna Góra 47 8736 xxx 

11 KPP Kłodzko 47 8752 xxx 

12 KPP Lubań 47 8734 xxx 

13 KPP Lubin 47 8743 xxx 

14 KPP Lwówek Śląski 47 8735 xxx 

15 KPP Milicz 47 8721 xxx 

16 KPP Oleśnica 47 8726 xxx 

17 KPP Oława 47 8727 xxx 

18 KPP Polkowice 47 8747 xxx 

19 KPP Strzelin 47 8723 xxx 

20 KPP Środa Śląska 47 8722 xxx 

21 KPP Świdnica 47 8755 xxx 

22 KPP Trzebnica 47 8724 xxx 

23 KPP Wołów 47 8725 xxx 

24 KPP Ząbkowice Śląskie 47 8756 xxx 

25 KPP Zgorzelec 47 8732 xxx 

26 KPP Złotoryja 47 8744 xxx 

 

 

 

 



 

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy do KWP we Wrocławiu  

z sieci publicznych: 

Dotychczasowy 

sposób wybierania 

numeru resortowego 

przez abonentów z 

sieci publicznych 

krajowych 

Nowy sposób 

wybierania 

numeru 

resortowego z 

sieci publicznych 

krajowych 

Dotychczasowy sposób 

wybierania numeru 

resortowego przez 

abonentów z sieci 

publicznych 

międzynarodowych 

Nowy sposób wybierania 

numeru resortowego z 

sieci publicznych 

międzynarodowych 

71 340 36 00 47 871 36 00 +48 71 340 36 00 +48 47 871 36 00 

 

 

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy do KPP w Dzierżoniowie  

z sieci publicznych: 

Dotychczasowy 

sposób wybierania 

numeru resortowego 

przez abonentów z 

sieci publicznych 

krajowych 

Nowy sposób 

wybierania 

numeru 

resortowego z 

sieci publicznych 

krajowych 

Dotychczasowy sposób 

wybierania numeru 

resortowego przez 

abonentów z sieci 

publicznych 

międzynarodowych 

Nowy sposób wybierania 

numeru resortowego z 

sieci publicznych 

międzynarodowych 

sekretariat 

74 832 22 08 

 

47 8754 208 

 

+48 74 832 22 08 

 

+48 47 8754 208 

dyżurka 

74 832 22 22 

 

47 8754 222 

 

+48 74 832 22 22 

 

+48 47 8754 222 

faks 

74 832 22 10 

 

47 8754 210 

 

+48 74 832 22 10 

 

+48 47 8754 210 

 


