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Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa
nr 12/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r.
Nadleśnictwo Nawojowa
Oświadczenie o przystąpieniu do samowyrobu drewna
..................................., dnia ....................
Ja ....................................................................... niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej
(imię i nazwisko)
przewidzianej w art. 233
że zgłaszam

swój

§ 1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam

udział

w pozyskaniu

w oddziale/wydz. ………….………

drewna

własnym

leśnictwa

kosztem

………...........………...

i

na potrzeby
w

własne
terminie

od………………………do……………… Celem dotarcia do miejsca wykonywania prac (po uzgodnieniu
tej kwestii

z miejscowym

leśniczym)

będę

poruszać

się

pojazdem

………………………………...…..o nr rej.:…………………………….
(rodzaj pojazdu)
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż prace te wykonuję na własny rachunek i odpowiedzialność
i nie nawiązuję przez jej wykonanie żadnego stosunku cywilno-prawnego z Nadleśnictwem Nawojowa a ponadto,
że:


jestem osobą pełnoletnią a stan mego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z pozyskaniem
drewna,



posiadam sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafię je obsługiwać,



prace przy pozyskaniu drewna prowadzić będę w zespole co najmniej 2 - osobowym, zapraszając
na własną odpowiedzialność do pomocy inne osoby pełnoletnie,



czynności samowyrobu będę wykonywał według wskazówek leśniczego (podleśniczego) wyłącznie
we wskazanym przez niego miejscu i tylko z drewna leżącego (w przypadku wywrotów wyłącznie
z drzew z odciętymi karpami),



podczas wykonywania samowyrobu drewna będę dbał/a o bezpieczeństwo osób oraz mienia,
przestrzegał/a przepisy ochrony środowiska oraz przeciwpożarowe,



przekazano mi informację o obiektach cennych przyrodniczo na powierzchni roboczej, które zobowiązuje
się chronić w czasie wykonywania prac,



zobowiązuje się do wykonywania prac w kamizelce odblaskowej lub ubraniu jaskrawej barwy z
elementami odblaskowymi,
zobowiązuje się do wykupienia w terminie do 14 dni od jego zaewidencjonowania (w przypadku
przekroczenia tego terminu surowiec ten może zostać sprzedany innemu odbiorcy) i wywiezienia z lasu
drewna pozyskanego własnym kosztem (zgodnie z obowiązującymi w Nadleśnictwie Nawojowa
uregulowaniami dot. sprzedaży detalicznej oraz warunkami kupna –sprzedaży drewna i produktów
niedrzewnych),





zgodę na wjazd pojazdem silnikowym do lasu celem realizacji samowyrobu zobowiązuję się umieścić
w sposób widoczny za przednią szybą pojazdu (miejsce postoju pojazdu na terenie LP zobowiązuję
się uzgadniać z leśniczym/podleśniczym)



zobowiązuję się do pozostawienia powierzchni, na której wykonywałem prace, uporządkowaną i bez
śmieci,



będę dokładał należytej staranności w bezpiecznym wykonaniu pracy wykazując troskę o bezpieczeństwo
własne, osób współpracujących ze mną, jak również osób trzecich, przestrzegając wskazówek
udzielonych mi w ramach instruktażu udzielonego przy wprowadzeniu na pozycje pracy
oraz umieszczonych w pouczeniu zawartym na druku mego oświadczenia (które zobowiązuję się posiadać
przy sobie w czasie realizacji samowyrobu oraz okazywać je na każde wezwanie pracowników służby
leśnej).
…………………….………………….………………………………………
(czytelny podpis osoby przystępującej do samowyrobu oraz nr tel. kontaktowego)
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Wprowadzenie na pozycje pracy wykonał oraz wymaganego instruktażu udzielił:
…………….………………………………………………
(czytelny podpis wprowadzającego pracownika Nadleśnictwa)
Pouczenie:
1.

Zabrania się dopuszczania do pracy osób o zauważalnych oznakach niedyspozycji psychicznej lub fizycznej
lub będących pod wpływem alkoholu. Nie wolno dopuszczać do pracy osób, które zgłosiły takie niedyspozycje.

2.

Zabroniona jest praca w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych.

3.

Zabroniona jest praca na powierzchni gdzie trwają prace związane z wykonywaniem ścinki i zrywki drewna.

4.

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.
U. Nr 161 poz.1141) oraz Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej.

5.

Wywóz z lasu drewna pozyskanego własnym kosztem możliwy jest wyłącznie po dokonaniu zakupu tego
drewna oraz uzyskaniu dokumentów potwierdzających jego sprzedaż i wydanie.

6.

Samowyrób dotyczy wyłącznie pozyskania drewna pochodzącego z drzew leżących z odciętą karpą.

7.

Zabrania się opierania pozyskiwanego drewna o drzewa . Drewno należy układać w stosy tak aby możliwy był
jego pomiar (drewno nieprawidłowo ułożone nie będzie zaewidencjonowane i sprzedane do czasu usunięcia
usterek)

8.

Promień strefy zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew wynosi co najmniej dwie wysokości ścinanych drzew,
dlatego zabronione jest przebywanie w odległości mniejszej niż dwie wysokości ścinanych drzew
od prowadzącego ścinkę (np. pracowników ZUL pracujących na sąsiedniej powierzchni.

9.

Dojazd na miejsce pozyskania i wywóz drewna może odbywać się tylko drogami wskazanymi
przez pracowników nadleśnictwa.

10. W czasie jazdy ciągnika można poruszać się za nim w odległości nie mniejszej niż 5 m za ładunkiem.
11. W czasie za- i wyładunku drewna zabronione jest zbliżanie się na odległość zawartą wewnątrz obrysu pojazdu

i mygły, jednak nie mniej
przemieszczanego drewna .

niż 10 m od napiętych lin lub maksymalny wysięg żurawia i długość

12. Zabrania się składania stosów drewna bezpośrednio przy drogach publicznych i w trudnych miejscach, gdzie

stosy powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonaniu prawidłowego załadunku.
13. Zabrania się składowania stosów drewna na fosach dróg i szlaków leśnych w sposób uniemożliwiający

swobodny przejazd oraz przepływ wody w rowie.
14. Narzędzia użyte do pracy w tym również ciągniki użyte do zrywki i wywozu powinny być dostosowane

do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności
przepisów dotyczących wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla pracownika
wprowadzającego na pozycję oraz udzielającego instruktażu oraz dla dokonującego samowyrobu.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo
Administratorem danych osoby, składającej niniejsze oświadczenie, jest Nadleśnictwo Nawojowa z siedzibą w Nawojowa ul.
Lipowa 1, 33-335 Nawojowa. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest,
w tym przypadku, zapewnienie bezpieczeństwa osób na terenach leśnych oraz obrona i dochodzenie roszczeń, w tym także osób
trzecich, z tytułu realizacji przez Państwa samowyrobu drewna. Szczegółowe informacje, na temat przetwarzania danych
osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej www.
nawojowa.krakow.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie, pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

tu należy odciąć i umieścić za przednią szybą pojazdu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się zgody dla osoby dokonującej samowyrobu drewna na wjazd do lasu w leśnictwie
……………………..pojazdem

silnikowym

o

nr

rejestracyjnym:

….............w terminie

od dnia:..…………… do dnia:………………………
…………………….……………………………………………….
(pieczątka imienna i podpis pracownika LP wydającego zgodę na samowyrób i udzielającego instruktażu)

