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GRANATOWA REWOLUCJA. POLICJA Z NOWYM
MUNDUREM
Funkcjonariusze policji otrzymają nowe wzory ubioru wyjściowego. Zaprezentowane 22 marca br.
umundurowanie kolorystyką nawiązuje do barwy z okresu międzywojennego. Jak podkreśla policja,
kombinacja wybranych kolorów ma odróżniać policyjne wzory wyjściowe od innych służb.
Wprowadzenie nowego nowego umundurowania Polskiej Policji to część obchodów 100. rocznicy
powstania Policji Państwowej. Wzór nawiązuje do tradycji i etosu służby policjantów w okresie 20-lecia
międzywojennego. Mundury przeszły już konsultacje, teraz rozpoczyna się ich testowanie. Nowe
umundurowanie w policji będzie wymieniane stopniowo. "Przewidujemy, że w ciągu 5-6 lat traﬁ do
wszystkich funkcjonariuszy" - stwierdził rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.
Jak podkreśla podkom. Krzysztof Błesznowski, Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki
Kwatermistrzowskiej BLP KGP, nowe umundurowanie wyjściowe ma spełniać dwie zasadnicze funkcje.
Po pierwsze ma być nowoczesne, czyli wykonane z nowoczesnych materiałów i mające współczesny
krój. Po drugie, ma ono w jednoznaczny sposób nawiązywać do tradycji policji przedwojennej. Liczyć
ma się przede wszystkim wygoda i komfort, dlatego np. wykorzystywany w tej wersji materiał jest
lżejszy od noszonego obecnie. "Kluczem do rozpoznawalności", jak podkreśla podkomisarz, są
dodatki, które oparto na tradycjach czy zdjęciach z czasów przedwojennych.
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Obecnie mundury wyjściowe są koloru niebieskiego, a nowe będą koloru granatowego. Wykończone
są chabrowymi lamówkami oraz srebrnymi obszyciami. Ich guziki nawiązują do rytu guzików, które

były przy mundurach policjantów w okresie międzywojennym.
Nowy wygląd zyskało nakrycie głowy, które wykonane zostało z sukna zgodnego z barwą tkaniny
zasadniczej munduru. Wygląd spodni bezpośrednio odnosi się do rozwiązań przedwojennych przy
jednoczesnym unowocześnieniu ich konstrukcji. Kobieca spódnica zyskała bardziej współczesną
formę, sięgającą poniżej linii kolana. Zmianie uległ wygląd oznaczeń w górnej części klap kołnierza,
przybierając formę „palmety” właściwej Policji Państwowej. Elementem nawiązującym do tradycji
przedwojennej są także tzw. kąty w formie naszywek, umieszczone na rękawach, odwzorowujące
hierarchię służbową.
Jak pisała jeszcze dwa lata temu Policja 997, dyskusja o nowych mundurach dla Policji trwa już od
wielu lat. Tak naprawdę rozpoczęła się ona jeszcze w 1990 roku. Najpierw był okres przejściowy,
związany z planem "znoszenia" mundurów leżących w magazynach. Pierwsze zmiany wprowadzono
ostatecznie nie po trzech, a po 9 latach. Do funkcjonariuszy traﬁły wtedy nowe wzory służbowe w
kolorze granatowym, z których korzystają do dzisiaj. Wyposażenie w nowe umundurowanie służbowe
wszystkich policjantów według szacunków MSWiA kosztowało około 370 mln zł. Ministerstwo
nie planowało wtedy jednak zmian wzorów mundurów wyjściowych i galowych.
Także dwa lata temu podkreślano, że nowe wzory mają nawiązywać właśnie do tradycji
przedwojennych. Kolor miał z założenia odróżniać policjantów od innych formacji. Choć prezentowane
wtedy mundury wyjściowe były prototypami, to już wtedy przedstawiciele KGP podkreślali, że dobrze
by było, gdyby wprowadzono je z okazji 100-lecia formacji.
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