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Stanowisko nr 8 

Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 

z dnia 22 stycznia 2015 roku 

w sprawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie 
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie 

trybem wprowadzenia rozporządzenia, terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, a także 

nieuwzględnienie wszystkich uwag w kontekście wzorów mundurów. 

Jakość obrazków mających na celu przedstawienie nowych wzorów mundurów leśnika jest na 

zdumiewająco niskim poziomie, skoro wzory zostały przyjęte, to w rozporządzeniu powinny pojawić się 

konkretne kroje uszyte pilotażowo, trudno z obrazków odczytać jak będą wyglądały konkretnie mundury, 

trudność jest tym większa, że Rozporządzenie już obowiązuje. 

 Nieuwzględnienie uwag przesłanych m. in. przez Radę KSPL NSZZ „S” w stanowisku nr 1 z dnia 

24 czerwca 2014 roku jest podważeniem zdania wielu leśników, gdyż było ono konsultowane z szerokim 

gronem osób pracujących w biurze jak i w terenie. Szczególne zastrzeżenia dotyczą elementów 

umundurowania: 

• kapelusz pozbawiony gałązki modrzewiowej traci wartość elementu mundurowego, a staje się 

zwyczajnym kapeluszem; 

• wzór godła wykonany haftem maszynowym na nakryciach głowy do munduru codziennego i 

terenowego może nie przetrwać jednego sezonu w terenie, powinien pozostać wzór tłoczony w 

metalu; 

• mundur dla Straży Leśnej nadal nie jest dostosowany do noszenia m. in. pasa z bronią; 

• we wzorach mundurów zaprojektowano noszenie krawatów do koszul z krótkim rękawem, co jest 

niezgodne z powszechnie obowiązującymi kanonami; 

• bluzy (właściwie kurtki mundurowe) oraz spodnie codzienne, poprzez zaprojektowanie miedzy 

innymi kołnierzy typu stójka oraz bocznych kieszeni nad kolanami - całkowicie utraciły charakter 

mundurów i bardziej przypominają uniformy robocze. 

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraża jednocześnie nadzieję na 

większą współpracę w odniesieniu do ustalania wartości punktowych konkretnych sortów oraz ilości 

przyznanych punktów na konkretnych stanowiskach. 

 


