
Dz.U. 2005.115.966 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 17 czerwca 2005 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, 

umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz 

szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 

r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1, Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej może być osoba, która posiada: 

1) wykształcenie co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie 

środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych albo 

2) wykształcenie co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz 

roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, albo  

3) wykształcenie wyższe prawnicze, albo 

4) wykształcenie średnie oraz była funkcjonariuszem Policji przez okres co najmniej trzech lat i nie 

została dyscyplinarnie wydalona ze służby w Policji, albo 

5) wykształcenie co najmniej średnie i trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim. 

§ 2. Wzór legitymacji strażnika Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. Umundurowanie strażnika Państwowej Straży Łowieckiej składa się z: 

1) marynarki w kolorze ciemnozielonym; 

2) spodni lub spódnicy w kolorze ciemnozielonym; 

3) koszuli w kolorze białym; 

4) koszuli w kolorze zielonym z długim rękawem; 

5) koszuli w kolorze zielonym z krótkim rękawem; 

6) krawata w kolorze zielonym; 

7) kurtki zimowej w kolorze ciemnozielonym; 

8) letniej bluzy i spodni w kolorze moro; 

9) zimowej kurtki i spodni w kolorze moro; 

10) swetra w kolorze ciemnozielonym; 

11) kamizelki w kolorze ciemnozielonym; 

12) bluzy z polaru w kolorze ciemnozielonym; 

13) peleryny; 

14) czapki zimowej w kolorze zielonym; 

15) czapki letniej z daszkiem w kolorze zielonym lub moro; 

 

 



 

16) kapelusza w kolorze ciemnozielonym;  

17) rękawic skórzanych w kolorze brązowym; 

18) rękawic ocieplanych w kolorze zielonym; 

19) butów wielosezonowych ocieplanych na grubej zelówce w kolorze brązowym; 

20) trzewików w kolorze brązowym; 

21) półbutów dla mężczyzn i kobiet w kolorze brązowym; 

22) kabury na pistolet skórzanej lub z innego tworzywa; 

23) pasa głównego nośnego skórzanego lub z innego tworzywa; 

24) ocieplanej zimowej bielizny osobistej; 

25) skarpet w kolorze zielonym;  

26) szalika w kolorze zielonym; 

27) rajstop dla kobiet w kolorze cielistym. 

2. Wzory umundurowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Na czapce zimowej oraz czapce letniej z daszkiem, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 14 i 15, jest 

umieszczony wizerunek orła w koronie o wysokości 5 cm. 

2. Na guzikach zewnętrznych umundurowania jest umieszczony wizerunek orła w koronie. 

§ 5. 1. Oznakami strażników Państwowej Straży Łowieckiej są: 

1) emblemat „Państwowa Straż Łowiecka”; 

2) oznaki stanowiska. 

2. Wzory oznak strażników Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 6. Wzór odznaki strażnika Państwowej Straży Łowieckiej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 7. Strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe 

oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez Polski Związek Łowiecki. 

§ 8. Wzór oznaki strażnika łowieckiego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 9. Wzór legitymacji strażnika łowieckiego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 10 Umundurowanie Państwowej Straży Łowieckiej, zgodne z wzorami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w 

sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania 

strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów 

oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego (Dz. U. Nr 1 19, poz. 755), może być używane przez okres 24 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 

Minister Środowiska: Podgajniak 
 

 



 

Załącznik nr 1 

WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

RZECZPOSPOLITA 

POLSKA 

 

PAŃSTWOWA 

STRAŻ 

ŁOWIECKA 

miejsce na fotografię 
35 x 45 mm 

 
(podpis posiadacza legitymacji) 

Ważna na rok wystawienia 20... 
Ważność legitymacji przedłużono na 

rok: 

 20. ..r. 20.....r. 

 
(pieczęć podłużna wystawcy) 

Legitymacja nr  

 
(nazwisko) 

 
(imię—imiona) 

 
(stanowisko— tytuł służbowy) 

 

 

 (podpis wystawcy) 

1. Wymiary 140 mm x 105 mm. 

2. Okładka sztywna, kolor ciemnozielony: 

 godło tłoczone w kolorze srebrnym, 

— napisy tłoczone w kolorze srebrnym. 

3. Wewnętrzne kartki w kolorze białym, napisy koloru czarnego. 

 



 

Załącznik nr 2 

WZORY UMUNDUROWANIA STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

 

Umundurowanie wyjściowe damskie 

 

Umundurowanie wyjściowe męskie 



 

 

Koszula z krótkim rękawem 

 

Koszula z długim rękawem 



 

 

Kurtka zimowa 

 

Kapelusz damski 

 

Kapelusz męski 



 

 

Sweter 

 

Kamizelka 



 

 

Bluza z polaru 

 

peleryna 



 

 

Umundurowanie polowe letnie 

 

Umundurowanie polowe zimowe 

Opis: 

1. Wizerunek orła w koronie, umieszczony na czapce zimowej oraz czapce letniej z daszkiem, w 

kolorze srebrnym, wykonany z metalu. 

2. Wizerunek orła w koronie umieszczony na guzikach zewnętrznych umundurowania wykonanych z 

tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. 



 

Załącznik nr 3 

WZORY OZNAK STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

Emblemat „Państwowa Straż Łowiecka” 

Skala  

 

Opis: 

Oznaka wykonana z tworzywa sztucznego. 

 Oznaki stanowiska 

 Skala    

 

komendant wojewódzki 
zastępca komendanta 

wojewódzkiego 
komendant posterunku 



 

 

 starszy strażnik strażnik młodszy strażnik 

 

Opis: 

Oznaka stanowiska wyhaftowana bajorkiem w kolorze srebrnym na podkładzie z aksamitu w kolorze 

granatowym. 

 

75  mm 



 

ZASTĘPCA KOMENDANTA 
WOJEWÓDZKIEGO 

 

Opis: 

Oznaka stanowiska wykonana z materiału z haftem albo z tworzywa sztucznego, z napisem w kolorze 

srebrnym na podkładzie w kolorze granatowym. 



 

Załącznik 4 

WZÓR ODZNAKI STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

Skala  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 numer województwa numer służbowy strażnika 

Opis: 

1. Odznaka wykonana z płytki metalowej lub z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, z 

zapinką. 

2. Dwie pierwsze cyfry oznaczają numer województwa określony w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 

13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 31 

1, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 

998 i Nr 254, poz. 2534), a dwie kolejne — numer służbowy strażnika. 

 

 

 



 

Załącznik 5 

WZÓR OZNAKI STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO 

Skala 1:1 

 

 

 

 

STRAŻNIK ŁOWIECKI 

KOŁO ŁOWIECKIE NR…  

/NAZWA/ ... W ... 

STRAŻNIK ŁOWIECKI 

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY 

w 

 
 

 

 



 

 

Załącznik 6 

Oznaka wykonana z materiału z haftem lub z tworzywa sztucznego, napis w kolorze srebrnym na 

granatowym tle. 

wzór LEGITYMACJI STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO 

RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

miejsce na fotografię 
35 x 45 mm 

 
(podpis posiadacza legitymacji) 

Ważna na rok wystawienia 
Ważność legitymacji przedłużono 

na rok: 

20.....r. 20. -..r. 20. 

 
(pieczęć podłużna wystawcy) 

Legitymacja nr  

 
(nazwisko) 

 
(imię—imiona) 

 
(stanowisko— tytuł służbowy) 

w 

 
(koło łowieckie I ośrodek hodowli zwierzyny) 

 20 

r. 

  (podpis 

wystawcy) 

1. Wymiary 140 mm x 105 mm. 

2. Okładka sztywna, gładka, kolor ciemnozielony. 

3. Wewnętrzne kartki w kolorze białym, napisy koloru czarnego. 


