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Od dziś zmieniają się policyjne numery
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Od dziś (poniedziałek 24 lutego 2020) zmieniają się numery telefonu do komisariatów policji.
Zmiana obejmuje numery stacjonarne na posterunki, komisariaty i szkoły policyjne. Ze
względu na skalę przedsięwzięcia, przewidziano 6-miesięcny okres adaptacyjny, w którym
działać będą oba numery (dotychczasowy i nowy). Jak dodzwonić się posterunki w powiecie
zgodnie z nowymi wytycznymi?

Fot: KPP w Cieszynie

- Od poniedziałku 24 lutego br. zmienią się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby
dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle
będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie
kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów
resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych
policjantów i pracowników Policji – wyjaśnia Komenda Główna Policji.
Jak więc dzwonić? Przede wszystkim należy pamiętać, że nie będziemy już wybierać numeru w standardowy sposób.
O ile wcześniej na Komendę Powiatową Policji w Cieszynie dzwoniliśmy, wybierając numer: 33 85 16 200, teraz należy
dzwonić na numer: 47 85 16 200. Zmiany wynikają z wprowadzenia jednolitego początku, czyli prefiksu 47 w
przypadku wszystkich komisariatów w Polsce i dwucyfrowego początku numeru, adekwatnego do województwa, w
którym komisariat się znajduje. W przypadku województwa śląskiego numer ten to 85.
W rzeczywistości więc w przypadku komisariatów w powiecie cieszyńskim zmieni się niewiele, gdyż w przypadku

większości numerów, zmiana będzie dotyczyła tylko prefiksu – zamiast 33, wprowadzimy kierunkowy MSWiA, czyli
47. Uważać należy w przypadku numeru do komisariatu w Zebrzydowicach, gdyż tam numer przed zmianą zaczynał
się od liczb 47, które aktualnie zostaną zamienione na 85.
Numery do komisariatów w powiecie:
KPP Cieszyn 47 85 16 200
KP Skoczów 47 85 63 614
KP Strumień 47 85 63 914
KP Ustroń 47 85 63 814
KP Wisła 47 85 49 714
KP Zebrzydowice 47 85 83 934
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