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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 24 grudnia 1998 r. 

w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 28 wrze
śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Umundurowanie leśnika składa się z munduru 
wyjściowego, codziennego i terenowego. 

§ 2. 1. Przedmiotami munduru wyjściowego są: 

1) marynarka w kolorze oliwkowozielonym, 

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym, 

3) koszula w kolorze białym, 

4) krawat w kolorze zielonym, 

5) czapka w kolorze zielonym, 

6) płaszcz wiosenno-jesienny w kolorze oliwkowozie
lonym, 

7) kapelusz do płaszcza w kolorze zielonym, 

8) kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym. 

2. Wzory munduru wyjściowego leśnika oraz na
kryć głowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Przedmiotami munduru codziennego są: 

1) koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim lub 
krótkim rękawem, w zależności od pory roku, 

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym, 

3) sweter, kamizelka lub bluza z polaru w kolorze 
ciemnozielonym, w zależności od pory roku, 

4) kurtka w kolorze zielonym, 

5) czapka do munduru wyjściowego lub czapka zimo
wa, w zależności od pory roku. 

2. Wzory munduru codziennego leśnika określa za
łącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Przedmiotami munduru terenowego są: 

1) w zestawie letnim - bluza i spodnie o dominują
cym kolorze zielonym z wzorem panterki, 

2) w zestawie zimowym - kurtka i spodnie o dominu
jącym kolorze zielonym z wzorem panterki, 

3) czapka letnia i zimowa o dominującym kolorze zie
lonym z wzorem panterki. 

2. Wzory munduru terenowego leśnika określa za
łącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Przedmiotami uzupełniającymi do munduru 
wyjściowego, o którym mowa w § 2 w ust. 1, są: 

1) szalik w kolorze zielonym, 

2) rękawice w kolorze brązowym, 

3) skarpety w kolorze zielonym, 

4) półbuty w kolorze brązowym. 
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2. Przedmiotami uzupełniającymi do munduru co
dziennego, o którym mowa w § 3 w ust. 1, są: 

1) peleryna w kolorze zielonym, 

2) półbuty w kolorze brązowym na grubej zelówce. 

3. Przedmiotami uzupełniającymi do munduru te
renowego, o którym mowa w § 4 w ust. 1, są: 

1) rękawice w kolorze czarnym, 

2) trzewiki terenowe w kolorze czarnym. 

§ 6. 1. Na czapkach wchodzących w skład munduru 
leśnika umieszczony jest stylizowany wizerunek orła 
w kolorze srebrnym, wykonany z metalu. 

2. Na guzikach zewnętrznych munduru leśnika, wy
konanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, 
umieszczony jest wizerunek orła. 

3. Wizerunek orła i jego rozmieszczenie na czapce 
określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Na lewym boku kapelusza wchodzącego 
w skład munduru wyjściowego leśnika - pracowni
ka Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań
stwowe umieszczony jest stylizowany wizerunek ga
łązki modrzewia w kolorze srebrnym, wykonany z me
talu. 

2. Wizerunek gałązki modrzewia określa załącznik 
nr 5 do rozporządzenia. 

§ 8. Ustala się następujące rodzaje oznak do mun
duru leśnika: 

1) identyfikacyjne, 

2) służbowe. 

§ 9. 1. Oznaki identyfikacyjne mają wzór haftowa
nej naszywki o treści: 

1) "Służba Leśna" - dla pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, noszo
nej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i munduru 
terenowego oraz nad lewą kieszenią koszuli, swe
tra, kamizelki i bluzy z polaru, 

2) "Straż Leśna" - dla pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczo
nych do Służby Leśnej, zatrudnionych w Straży Le
śnej, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki 
i munduru terenowego oraz nad lewą kieszenią ko
szuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru, 

3) "Urząd Wojewódzki w ... " lub "Starostwo w .... " 
(z odpowiednią nazwą miejscowości) - dla pra
cowników urzędów wojewódzkich i starostw bez
pośrednio zajmujących się nadzorem nad gospo
darką leśną w lasach nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie 
przedmiotów munduru, 

4) "Akademia Rolnicza w ... (z odpowiednią nazwą 
miasta) Leśny Zakład Doświadczalny w ... " (z odpo
wiednią nazwą miejscowości) - dla pracowników 
leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych 
sprawujących bezpośredni nadzór i zarząd nad la
sami Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie 
przedmiotów munduru, 

5) "Technikum Leśne w ... " (z odpowiednią nazwą 
miejscowości) lub "Zespół Szkół Leśnych w ... " 
(z odpowiednią nazwą miejscowości) - dla dyrek
torów, nauczycieli i uczniów średnich leśnych szkół 
zawodowych, noszonej na lewym rękawie przed
miotów munduru. 

2. Oznaki identyfikacyjne umieszcza się w odległo
ści 8 cm poniżej wszycia rękawa. 

3. Wzory oznak identyfikacyjnych określa załącznik 
nr 6 do rozporządzenia. 

§ 10.1. Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciem
nozielonym wyhaftowane są bajorkiem: 

1) w kolorze złotym - dla pracowników ministerstwa 
obsługującego ministra właściwego do spraw śro
dowiska, 

2) w kolorze srebrnym - dla pozostałych osób 
uprawnionych do noszenia munduru leśnika. 

2. Do oznak służbowych stosuje się wypustki w ko
lorze: 

1) złotym - dla pracowników Dyrekcji Generalnej La
sów Państwowych, 

2) sjeny palonej - dla pracowników regionalnych dy
rekcji Lasów Państwowych, 

3) zielonym - dla średnich leśnych szkół zawodo
wych oraz leśnych zakładów doświadczalnych 
szkół wyższych, 

4) niebieskim - dla pracowników urzędów woje
wódzkich i starostw bezpośrednio zajmujących się 
nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie sta
nowiących własności Skarbu Państwa. 

3. Oznaki służbowe umieszcza się na klapach mary
narki. 

4. Wzory oznak służbowych określa załącznik nr 7 
do rozporządzenia. 

5. Rodzaje oznak służbowych określa załącznik nr 8 
do rozporządzenia. 

§ 11. Dopuszcza się używanie dotychczasowych 
mundurów do czasu ich zużycia. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 




