DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r.
Poz. 1876
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Wzory:
1)	munduru wyjściowego leśnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)	munduru codziennego leśnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)	munduru terenowego leśnika określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Wzory oznak służbowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Mundury leśnika i oznaki, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 marca
2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. Nr 51, poz. 342), mogą
być noszone przez osoby uprawnione do ich noszenia do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak
dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. Nr 51, poz. 342).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Minister Środowiska: M.H. Grabowski

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
Środowiska
z dnia
….……………..…
z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1876)
(poz. …………..)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA

WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA

Kurtka mundurowa w kolorze
oliwkowozielonym, spódnica w kolorze
oliwkowozielonym

Kurtka mundurowa w kolorze
oliwkowozielonym, spodnie męskie w kolorze
oliwkowozielonym
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Koszula damska z krótkim rękawem w kolorze
białym z oznakami służbowymi, spodnie damskie
w kolorze oliwkowozielonym

Poz. 1876

Koszula męska z krótkim rękawem w kolorze
białym z oznakami służbowymi
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Koszula damska z długim rękawem w kolorze
białym

Koszula męska z długim rękawem w kolorze
białym

Płaszcz w kolorze ciemnooliwkowym

Płaszcz w kolorze ciemnooliwkowym
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Czapka typu maciejówka w kolorach: oliwkowozielonym, ciemnozielonym, brązowym

Kapelusz w kolorze ciemnozielonym
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Kurtka zimowa w kolorze ciemnooliwkowym

Kurtka zimowa w kolorze ciemnooliwkowym

Rękawice skórzane w kolorze brązowym

Szalik w kolorze oliwkowym
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Skarpety letnie termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Poz. 1876

Skarpety przejściowe termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

Krawat w kolorze ciemnozielonym

Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy
w kolorze brązowym
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Czółenka damskie w kolorze brązowym
Czółenka damskie w kolorze brązowym

Półbuty męskie w kolorze brązowym
Półbuty męskie w kolorze brązowym

Kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym
Kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym

Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym
Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym

Uwagi:
Uwagi:
Guziki zewnętrzne do munduru wyjściowego są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze według
Guziki zewnętrzne do munduru wyjściowego są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze według
wzornika:
wzornika:
1) do płaszcza (zapięcie)
1) do płaszcza (zapięcie)

2) do kurtki mundurowej (zapięcie)
2) do kurtki mundurowej (zapięcie)

7
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3) do płaszcza i kurtki mundurowej (mankiety) oraz do spodni (zapięcie)

PANTON 19-0617 TPX − rant guzika

PANTON 19-1314 TPX − środek guzika
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 2
WZORY MUNDURU CODZIENNEGO LEŚNIKA

WZORY MUNDURU CODZIENNEGO LEŚNIKA

Bluza damska codzienna
w kolorze
ciemnozielonym, spodnie
damskie w kolorze
ciemnozielonym

Koszula damska w kolorze oliwkowym z długim
rękawem z oznakami służbowymi

Bluza męska codzienna w kolorze ciemnozielonym,
spodnie męskie w kolorze ciemnozielonym

Spódnica w kolorze
ciemnozielonym

Koszula męska w kolorze oliwkowym
z długim rękawem z oznakami służbowymi
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Spodnie męskie z kieszenią w kolorze
ciemnozielonym

Spodnie damskie z kieszenią w kolorze
ciemnozielonym

Sweter damski w kolorze ciemnozielonym

Sweter męski w kolorze ciemnozielonym
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Kamizelka damska typu polar
z membraną w kolorze ciemnozielonym

Kamizelka męska typu polar
z membraną w kolorze ciemnozielonym

Bluza damska typu polar z membraną w kolorze
ciemnozielonym

Bluza męska typu polar z membraną w kolorze
ciemnozielonym
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Bluza damska z tkaniny typu soft shell w kolorze
ciemnooliwkowym

Bluza męska z tkaniny typu soft shell w kolorze
ciemnooliwkowym

Czapka ocieplana z membraną w kolorze
ciemnozielonym

Czapka letnia w kolorze ciemnozielonym
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Koszula męska w kolorze oliwkowym
z krótkim rękawem z oznakami służbowymi, spodnie
męskie z kieszenią na sezon wiosenno-letni
w kolorze ciemnooliwkowym

Koszula damska w kolorze oliwkowym
z krótkim rękawem z oznakami służbowymi, spodnie
damskie z kieszenią na sezon wiosenno-letni
w kolorze ciemnooliwkowym

Koszulka męska z krótkim rękawem typu polo
w kolorze ciemnozielonym

Koszulka damska z krótkim rękawem typu polo
w kolorze ciemnozielonym
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T-shirt męski w kolorze ciemnozielonym

T-shirt damski w kolorze ciemnozielonym

Kurtka całoroczna męska z membraną w kolorze
ciemnozielonym

Kurtka całoroczna damska z membraną w kolorze
ciemnozielonym
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Pasek skórzany szeroki do spodni lub spódnicy
w kolorze brązowym

Półbuty codzienne z membraną typu Sympatex
w kolorze jasnobrązowym

Skarpety letnie termoaktywne w kolorze oliwkowym

Skarpety przejściowe termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Rękawice skórzane w kolorze brązowym
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Załącznik nr 3

Załącznik nr 3
WZORY MUNDURU TERENOWEGO LEŚNIKA

WZORY MUNDURU TERENOWEGO LEŚNIKA

Kurtka całoroczna męska z membraną w kolorze
ciemnozielonym, spodnie całoroczne męskie
z membraną w kolorze ciemnozielonym

Kurtka całoroczna damska z membraną
w kolorze ciemnozielonym, spodnie całoroczne
damskie z membraną w kolorze
ciemnozielonym

Podpinka polarowa męska do kurtki w kolorze
ciemnooliwkowym

Podpinka polarowa damska do kurtki w kolorze
ciemnooliwkowym
1
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Podpinka polarowa męska do spodni
w kolorze ciemnooliwkowym

Podpinka polarowa damska do spodni
w kolorze ciemnooliwkowym

Bielizna termoaktywna męska
w kolorze oliwkowym – góra i dół

Bielizna termoaktywna damska
w kolorze oliwkowym – góra i dół

2


Dziennik Ustaw

– 19 –

Poz. 1876

Rękawice ocieplane z odkrywanymi palcami w kolorze ciemnozielonym

Ochraniacze na buty w kolorach: ciemnozielonym, ciemnoszarym

Trzewiki terenowe z membraną typu Sympatex
w kolorze oliwkowym / Trzewiki terenowe
ocieplane z membraną typu Sympatex
w kolorze oliwkowym

Trzewiki terenowe z membraną typu Gore-Tex
w kolorze oliwkowym / Trzewiki terenowe
ocieplane z membraną typu Gore-Tex w kolorze
oliwkowym

3


Dziennik Ustaw

– 20 –

Poz. 1876

Kurtka Straży Leśnej męska całoroczna
z membraną w kolorze ciemnozielonym, spodnie
Straży Leśnej męskie całoroczne z membraną
w kolorze ciemnozielonym

Kurtka Straży Leśnej damska całoroczna
z membraną w kolorze ciemnozielonym,
spodnie Straży Leśnej damskie całoroczne
z membraną w kolorze ciemnozielonym

Bluza Straży Leśnej męska typu polar
z membraną w kolorze ciemnozielonym

Bluza Straży Leśnej damska typu polar
z membraną w kolorze ciemnozielonym
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Czapka letnia w kolorze ciemnozielonym

Czapka ocieplana z membraną w kolorze
ciemnozielonym

T-shirt męski w kolorze ciemnozielonym

T-shirt damski w kolorze ciemnozielonym
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Koszulka męska z krótkim rękawem typu polo
w kolorze ciemnozielonym

Koszulka męska z krótkim rękawem typu polo
w kolorze ciemnozielonym

Skarpety letnie termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Skarpety przejściowe termoaktywne w kolorze
oliwkowym
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Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze
oliwkowym

Poz. 1876

Rękawice skórzane w kolorze brązowym

Pasek skórzany szeroki do spodni oraz spódnicy w kolorze brązowym
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Załącznik nr 4

Załącznik nr 4
WZORY
OZNAK SŁUŻBOWYCH*
SŁUŻBOWYCH*
WZORY
OZNAK

1. Wzór godła leśników polskich umieszczany na nakryciach głowy

1) wzór godła leśników polskich umieszczany na czapkach do munduru wyjściowego

tłoczony dwustronnie w metalu
2) wzór godła leśników polskich umieszczany na nakryciach głowy do munduru codziennego
i terenowego

haft maszynowy
1
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zielony E5083
srebrny rexor
złoty rexor
czarny / 76

2. Wzory oznak służbowych noszonych na klapach kurtki mundurowej

2
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Oznaki służbowe

Poz. 1876

Oznaka do munduru
ministra właściwego do spraw środowiska

sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw środowiska

dyrektora, zastępcy dyrektora, radcy ministra, naczelnika
w departamencie zajmującym się nadzorem nad gospodarką
leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego
do spraw środowiska

głównego specjalisty zajmującego się nadzorem
nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw środowiska
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starszego specjalisty zajmującego się nadzorem nad
gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw środowiska

specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
środowiska

pozostałych pracowników zajmujących się nadzorem
nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw środowiska

− Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
− dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

− zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
− zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

W Lasach Państwowych:
− Głównego Księgowego Lasów Państwowych
− głównego księgowego regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych
− Głównego Inspektora Lasów Państwowych
− Głównego Inspektora Straży Leśnej
dyrektora leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej
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W Lasach Państwowych:
− naczelnika wydziału
− głównego specjalisty Służby Leśnej
− kierownika zespołu ochrony lasu
− nadleśniczego
− dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
o zasięgu krajowym
dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej
nadleśniczego w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły
wyższej
W Lasach Państwowych:
− inspektora Lasów Państwowych
− inspektora Straży Leśnej
− doradcy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
− starszego specjalisty Służby Leśnej
− zastępcy nadleśniczego
− zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
− głównego księgowego nadleśnictwa
zastępcy dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej
kierownika wydziału do spraw leśnictwa w starostwie
głównego inżyniera (zastępcy nadleśniczego) w leśnym
zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej
W Lasach Państwowych:
− specjalisty Służby Leśnej
− inżyniera nadzoru w nadleśnictwie
nauczyciela w średniej leśnej szkole zawodowej
inspektora do spraw leśnictwa w starostwie
inżyniera nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym
szkoły wyższej
W Lasach Państwowych:
− starszego specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie
− leśniczego
− sekretarza nadleśnictwa
− starszego strażnika leśnego
pozostałych pracowników prowadzących sprawy leśnictwa
w starostwie
W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:
− starszego specjalisty
− leśniczego
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W Lasach Państwowych:
− specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie
− podleśniczego
− strażnika leśnego
W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:
− specjalisty
− podleśniczego
− strażnika leśnego
gajowego w Lasach Państwowych i leśnym zakładzie
doświadczalnym szkoły wyższej

pracowników Lasów Państwowych niezaliczonych
do Służby Leśnej

uczniów średniej leśnej szkoły zawodowej

pracowników jednostek badawczo-rozwojowych statutowo
działających na rzecz leśnictwa
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3. Wzory oznak służbowych noszonych nad lewą kieszenią koszuli
Oznaki służbowe

Oznaka do munduru
ministra właściwego do spraw środowiska

sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
środowiska
dyrektora, zastępcy dyrektora, radcy ministra,
naczelnika w departamencie zajmującym się
nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
środowiska
głównego specjalisty zajmującego się nadzorem
nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw środowiska
starszego specjalisty zajmującego się nadzorem
nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw środowiska
specjalisty zajmującego się nadzorem nad
gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw środowiska
pozostałych pracowników zajmujących się nadzorem
nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw środowiska
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych

− Głównego Księgowego Lasów Państwowych
− Głównego Inspektora Lasów Państwowych
− Głównego Inspektora Straży Leśnej
− naczelnika wydziału w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych
− głównego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych
− kierownika zespołu ochrony lasu
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− inspektora Lasów Państwowych
− doradcy w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych
− starszego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych
specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych

dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym

zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym

dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych

głównego księgowego regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych

− naczelnika wydziału w regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych
− głównego specjalisty Służby Leśnej w regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych
− starszego specjalisty Służby Leśnej w regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych
− inspektora Straży Leśnej
specjalisty Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych

nadleśniczego w Lasach Państwowych

W Lasach Państwowych:
− zastępcy nadleśniczego
− głównego księgowego nadleśnictwa
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inżyniera nadzoru w nadleśnictwie w Lasach
Państwowych

W Lasach Państwowych:
− starszego specjalisty Służby Leśnej
w nadleśnictwie
− leśniczego
− sekretarza nadleśnictwa
− starszego strażnika leśnego
W Lasach Państwowych:
− specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie
− podleśniczego
− strażnika leśnego
dyrektora leśnego zakładu doświadczalnego szkoły
wyższej

− dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej
− nadleśniczego w leśnym zakładzie
doświadczalnym szkoły wyższej
− zastępcy dyrektora średniej leśnej szkoły
zawodowej
− głównego inżyniera (zastępcy nadleśniczego)
w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły
wyższej
− nauczyciela w średniej leśnej szkole zawodowej
− inżyniera nadzoru w leśnym zakładzie
doświadczalnym szkoły wyższej
W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły
wyższej:
− starszego specjalisty
− leśniczego
W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły
wyższej:
− specjalisty
− podleśniczego
− strażnika leśnego
gajowego w Lasach Państwowych i leśnym zakładzie
doświadczalnym szkoły wyższej

uczniów średniej leśnej szkoły zawodowej
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pracowników jednostek badawczo-rozwojowych
statutowo działających na rzecz leśnictwa

pracowników Lasów Państwowych niezaliczonych
do Służby Leśnej z kolorem wypustki dopasowanym
do miejsca zatrudnienia
kierownika wydziału do spraw leśnictwa
w starostwie

inspektora do spraw leśnictwa w starostwie

pozostałych pracowników prowadzących sprawy
leśnictwa w starostwie

4. Wzory oznak służbowych w postaci naszywek „Straż Leśna” oraz „Służba Leśna” dla
pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
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* Obj aśnienia:
Do oznak służbowych noszonych na klapach kurtki mundurowej oraz nad lewą kieszenią koszuli
stosuje się wypustki w kolorze:
1) złotym – dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) żółtym – dla pracowników zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;
3) sjeny palonej – dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
4) zielonym – dla średnich leśnych szkół zawodowych oraz leśnych zakładów doświadczalnych
szkół wyższych;
5) niebieskim – dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Oznaki służbowe noszone na klapach kurtki mundurowej są wykonane z aksamitu w kolorze
ciemnozielonym oraz haftowane bajorkiem:
1) w kolorze złotym – dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną;
2) w kolorze srebrnym – dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika.
Oznaki służbowe noszone nad lewą kieszenią koszuli są wykonane w technologii żakardu tkanego.
Wzory oznak służbowych w postaci naszywek „Straż Leśna” oraz „Służba Leśna” dla pracowników
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wykonane są w technologii haftu
komputerowego oraz umieszczane są:
1) nad lewą kieszenią:
a) koszuli damskiej oraz męskiej z krótkim rękawem − w przypadku munduru codziennego,
b) koszuli damskiej oraz męskiej z długim rękawem – w przypadku munduru codziennego;
2) z przodu w górnej części kieszeni umiejscowionej na piersi:
a) swetra damskiego oraz męskiego – w przypadku munduru codziennego,
b) bluzy damskiej oraz męskiej typu polar z membraną – w przypadku munduru codziennego,
c) bluzy Straży Leśnej damskiej oraz męskiej typu polar z membraną – w przypadku munduru
terenowego;
3) z przodu na lewej piersi:
a) bluzy damskiej oraz męskiej z tkaniny typu soft shell – w przypadku munduru codziennego,
b) T-shirtu damskiego oraz męskiego – w przypadku munduru codziennego i terenowego,
c) kurtki całorocznej damskiej oraz męskiej z membraną – w przypadku munduru codziennego
i terenowego,
d) kurtki Straży Leśnej damskiej oraz męskiej – w przypadku munduru terenowego;
4) na patce kieszeni umiejscowionej na piersi bluzy codziennej damskiej oraz męskiej –
w przypadku munduru codziennego.
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