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MAŁE MUNUDROWE OPÓŹNIENIE W PSP
"Podtrzymuję termin wprowadzenia zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z
początkiem 2021 roku" - poinformował nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej. Przesunięto jednak termin odszycia pierwowzoru, co związane jest z opóźnieniem w
dostawie tkaniny.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa PSP, termin 31 grudnia br., który określony jest w
umowie na wykonanie dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotów umundurowania
służbowego strażaków PSP, obejmującej również wykonanie wzorcowych przedmiotów
umundurowania, nie jest zagrożony. Nie został jednak dochowany termin odszycia pierwowzoru
umundurowania, ze względu na opóźnienie w dostawie tkaniny w barwie zaakceptowanej przez
kierownictwo Komendy Głównej PSP. Jeszcze w zeszłym miesiącu nadbrygadier Bartkowiak podkreślał,
że powinien być on gotowy do końca sierpnia br. Jak widać, planu tego nie udało się jednak
zrealizować. Nowy termin wyznaczono na koniec września br.

Pragnę zapewnić, że jakość tkaniny jest głównym kryterium nowego
umundurowania, dlatego tak ważnym jest dobór tkaniny,
wyprodukowanej przez rodzimego producenta. Aktualnie wykonawca
deklaruje przedstawienie nowych przedmiotów umundurowania do końca
września 2020 roku.
nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP

O tym, że Państwowa Straż Pożarna zamierza wymienić umundurowanie koszarowe wiadomo już od
jakiegoś czasu. Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak zdradził jeszcze w sierpniu br., że nowe mundury
będą koloru piaskowego, zbliżonego do nowych ubrań specjalnych, z czarnymi plakietkami, na których
będą się znajdowały nazwiska i stopnie służbowe. Czarne będą również buty. Projektowane mundury
zastąpią ubrania służbowe i koszarowe.

Rezygnujemy z dwóch sortów mundurowych, czyli z ubrania
służbowego i z ubrania koszarowego, w całości. Wprowadzamy jeden
obowiązujący wszystkich wzór. Od stażysty, który przychodzi do służby
pierwszego dnia, do komendanta głównego będziemy wyglądali tak samo.
Jedyne różnice to nazwiska i stopnie.
nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP

Projekt jest wzorowany na rozwiązaniach, z których już dziś korzystają policja, straż graniczna oraz
Służba Ochrony Państwa. Mundury SOP są nawet zbliżone kolorystycznie do projektowanego
umundurowania strażaków. "Trzeba powiedzieć, że ubrania koszarowe, te, które nosimy to jest koniec
lat dziewięćdziesiątych. Straż pożarna zasługuje już na nowe rozwiązanie i jeśli wszystko pójdzie po
naszej myśli, będziemy mieli najlepsze ubrania mundurowe" - zaznaczył w sierpniu szef PSP.
Czytaj też: Kielecka ﬁrma dostarczy PSP zbiorniki pod śmigłowiec?
Pierwsze komplety traﬁć mają do strażaków na początku przyszłego roku. Szef formacji zaznaczył
także, że PSP stara się, by do połowy przyszłego roku zakończyła się również wymiana
umundurowania specjalnego, w którym strażacy wyjeżdżają na akcje. Jak podkreślił, wszystko zależy
jednak od budżetu.
Legitymacja do wymiany
Wkrótce, po raz pierwszy od 30 lat, rozpocznie się również wymiana legitymacji służbowych
strażaków. Jak zaznaczył nadbrygadier Bartkowiak, decyzja o wymianie to m.in. efekt jego 20-letniego
doświadczenia w akcjach gaśniczych, gdyż tekturowa legitymacja w starym stylu, po akcji gaśniczej
często nadawała się tylko do wymiany.

Teraz będzie to dokument nowoczesny, plastikowy, z chipem, który
będzie umożliwiał zameldowanie się w pracy, czy otwarcie drzwi. To
bardzo nowoczesne rozwiązanie i jak tylko zostanie zatwierdzone
prawnie, chcemy jak najszybciej rozpocząć wymianę.
nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP

Wizualizacja warstwy graﬁcznej nowej legitymacji służbowej strażaka PSP także ma zostać
zaprezentowana do końca września br. Nowa legitymacja będzie wykonana z tworzywa sztucznego w
formie karty z układem elektronicznym (chipem RFID) w formacie ID-1. W układzie elektronicznym
legitymacji PSP przewiduje możliwość kodowania innych informacji związanych z pełnieniem służby
przez strażaka, jeżeli ze względu na infrastrukturę informatyczną jednostki organizacyjnej PSP,
możliwe będzie wykorzystanie funkcjonalności tego układu elektronicznego do celów służbowych, np.
w ramach systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu służby czy logowania do komputera. Takie
rozszerzenie technicznych możliwości bieżącego wykorzystywania legitymacji służbowej wpłynąć
ma także na jej bezpieczeństwo i przyspieszyć proces reagowania na jej utratę.
Czytaj też: Generalska nominacja w PSP. Zastępca komendanta otrzyma awans na nadbrygadiera
MR

