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 .............................................. dnia ......................... 

OŚWIADCZENIE / ZEZWOLENIE 

osoby wykonującej pozyskanie drewna kosztem nabywcy w trvbie samowrobu na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól 

Ja (imię i nazwisko) ........................................................................ , niżej podpisany/a oświadczam, że zgłaszam swój udział w 

pozyskaniu drewna w trybie samowyrobu na potrzeby własne lub Pani/Pana, które wykonywać będę w leśnictwie …………………….. 

w oddz .................... , gatunek………………………., sortyment……………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, że prace te wykonuję na własny rachunek i odpowiedzialność i nie nawiązuję przez 

ich wykonanie żadnego stosunku cywilno-prawnego z Nadleśnictwem Nowa Sól, a ponadto oświadczam, że: 

■ stan mego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samowyrobem; 

■ posiadam sprawne narzędzia do pozyskania i potrafię je obsługiwać; 

■ w procesie samowyrobu nie będę dokonywał/a ścinki jakichkolwiek drzew, przypadki ścinki drzew stojących mogą być traktowane 

jako próba kradzieży; 

■ czynności samowyrobu będę wykonywał/a według wskazówek leśniczego/podleśniczego, a wyrabiane drewno będę układał/a w 

mierzalne stosy, w miejscu wskazanym przez leśniczego/podleśniczego; 

■ będę dokładał/a wszelkiej staranności w bezpiecznym wykonaniu pracy, wykazując troskę o bezpieczeństwo własne, osób 

współpracujących ze mną, jak również osób trzecich, przestrzegając wskazówek udzielonych w ramach przekazanej mi informacji o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia; 

■ będę osobiście uczestniczył w wykonywaniu samowyrobu i prace będę prowadzić w zespole co najmniej 2-osobowym 

zapraszając na własną odpowiedzialność inne osoby do pomocy; 

■ zobowiązuję się wcześniej zgłosić do leśniczego/podleśniczego, każdorazowy pobyt na powierzchni związany z wykonaniem 

samowyrobu; 

■ zobowiązuję się do utrzymania porządku na udostępnionych powierzchniach w trakcie wykonywania i po zakończeniu prac; 

■ zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku, gdy wydanie drewna nastąpić ma osobie trzeciej, jest ona zobowiązana okazać 

pisemne upoważnienie do odbioru. Brak upoważnienia uzasadnia odmowę wydania drewna; 

■ zostałem/am poinformowany/a o następujących obiektach przyrody podlegających ochronie, zlokalizowanych na terenie 

prowadzonych prac: ................................................................................................................................................................................  

■ zapoznałem/łam się z aktualnie obowiązującym w Nadleśnictwie Nowa Sól cennikiem detalicznym sprzedaży drewna; 

■ w przypadku nieuzasadnionego niewywiązania się przeze mnie z niżej określonego terminu wykupu pozyskanego drewna, wyrobiony 

przeze mnie surowiec pozostawiam do dyspozycji Nadleśnictwa Nowa Sól, 

■ oświadczam, że zostało mi wskazane na gruncie miejsce oraz sortymenty do pozyskania w ramach samowyrobu oraz określenie 

sposobu i miejsca przygotowania drewna do odbioru, 

■ oświadczam, że posiadam/nie posiadam* odpowiednie uprawnienia do ścinki drzew pilarką motorową lub uprawnienia do pracy pilarką 

w zakresie przerzynki i okrzesywania.  

Wg mnie forma pouczenia jest poprawna i przyjmuję ją do stosowania. 

Termin wykonania prac i zgłoszenia wyrobionego drewna do odbioru  .....................................................  .....................  

Przedłużono do ...................................................................................  

Wprowadzenia na pozycje pracy i przekazania informacji o zagrożeniach dokonał:

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Dane kontaktowe osoby pozyskującej drewno: 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................. tel: ...............................  

                                                                                   …………………………………………………………….. 

(czytelny podpis osoby pozyskującej drewno w trybie samowyrobu) 

 
 
 

* Niepotrzebne skreślić 
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POUCZENIE - INFORMACJE: 
1. Do pracy mogą przystępować wyłącznie osoby pełnoletnie, sprawne fizycznie, posiadające dobry wzrok, słuch, 

niewykazujące oznak niedyspozycji psychicznej lub fizycznej. Na powierzchni roboczej zabrania się przebywać osobom 

nieupoważnionym. 

2. Zabroniona jest samodzielna praca przy samowyrobie drewna. W miejscu pracy muszą być co najmniej dwie osoby, które 

wzajemnie się widzą, zachowując między sobą bezpieczne odległości. 
3. Zabrania się pracy w czasie burzy, ulewnego deszczu, śnieżycy, silnego wiatru oraz przy gęstej mgle i po zapadnięciu 

zmroku. W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać na powierzchni roboczej. 

4. W przypadku pozyskania drewna przy powierzchniach roboczych, na których prowadzona jest ścinka drzew, obalanie i 

wyróbka drewna, należy zachować odległość nie mniejszą niż dwie wysokości ścinanych drzew od prowadzącego ścinkę, 

5. Przy pozyskiwaniu i zrywce drewna należy używać kamizelkę ostrzegawczą, hełm ochronny i rękawice robocze, 

6. Narzędzia ręczne muszą być dobrze naostrzone i oprawione. Pilarki mogą być stosowane przy okrzesywaniu i 
przerzynce sortymentów. Pilarkami mogą posługiwać się osoby mające odpowiednie uprawnienia, za wiedzą i zgodą 

leśniczego lub osoby uprawnionej. 

7. Użycie pilarki do ścinki drzew jest zabronione. 

8. Przy ręcznym przenoszeniu i układaniu drewna należy przestrzegać dopuszczalnych norm dźwigania ciężarów: dla 

mężczyzn - do 50 kg. dla kobiet - do 20 kg. 

9. Przy zrywce mechanicznej pomocnik powinien iść minimum 5 metrów za ładunkiem, przy zrywce konnej - minimum 3 metry.  
Zabrania się dotykania lin, łańcuchów i drewna będących w ruchu oraz przebywania w ich zasięgu. 

10. Podczas prac transportowo-wywozowych zabronione jest przebywanie w strefie niebezpiecznej. 

11. Zabronione jest układanie stosów drewna bezpośrednio przy drogach publicznych, liniach energetycznych i innych 

trudnych miejscach, gdzie stosy powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonaniu 

prawidłowego załadunku. 

12. Zabrania się używania otwartego ognia w lesie. 
13. Narzędzia użyte do pracy (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy 

oraz obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności przepisów dotyczących wykonywania prac z zakresu gospodarki 

leśnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej - Dz.U. Nr 161, poz. 1141). 

14. Samowyrobu drewna można dokonywać wyłącznie na powierzchniach, na których zakończono wszelkie prace związane 

z pozyskaniem drewna kosztem Skarbu Państwa. 

Administratorem danych osoby, składającej niniejsze oświadczenie, jest Nadleśnictwo Nowa Sól z siedzibą w Nowej Soli, ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól 

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 samopozyskania drewna. Szczegółowe informacje, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, 

znajduje się na stronie internetowej http://www.nowasol.zielonagora.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 

LISTA ZAGROŻEŃ 

DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z PRACĄ NA TERENIE NADLEŚNICTWA ..............................  

1. Zagrożenia pożarowe oraz zawiązane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
2. Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem. 

3. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych - pniaki, gałęzie, wykroty, jary, stoki, bagna, inne miejsca niebezpieczne. 

4. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych. 

5. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli. 

6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych. 

7. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu powierzchni, na których prowadzona jest ścinka i obalanie drzew, w tym drzew trudnych. 
8. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu powierzchni, na których prowadzone jest mechaniczne rozdrabnianie pozostałości 

pozrębowych. 

9. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. złomy, okiść, konary, gałęzie itp.). 

10.  Zagrożenia w miejscach składowania surowca drzewnego. 

11.  Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych. 

12.  Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne. 
13.  Zagrożenia związane z obecnością osób postronnych. 

14.  Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

15.  Zagrożenia osuwisk wynikające z pracy na terenie pokopalnianym po eksploatacji kopalni węgla brunatnego oraz innych kopalin. 

16.  Zagrożenia odzwierzęce. 

17. Zagrożenia pozostałe. 

…………………………………… 

(czytelny podpis osoby pozyskującej 

drewno w trybie samowyrobu) 
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Oświadczenie 

Ja  ..  .........................................  ........ ………………………………………….. niżej podpisany 

(Imię i nazwisko) 

pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń: 

1. Oświadczam, że wykonując samowyrób i wywóz drewna (ja i osoby uczestniczące) nie prowadzę 

hodowli trzody chlewnej, nie jestem zatrudniony w zakładach przetwórstwa mięsnego i nie 

wykonuję żadnych czynności z obsługą świń, itp. 

2. Oświadczam, że pojazd wykorzystany do wywozu drewna i zagregowana z nim przyczepa nie były 

i nie będą używane do prac w gospodarstwie i zakładzie prowadzącym hodowlę trzody chlewnej. 

3. Oświadczam, iż w przypadku znalezienia zwłok dzika każdorazowo powiadomię leśniczego lub 

podleśniczego. W przypadku odnalezienia zwłok dzika oświadczam, że nie opuszczę miejsca 

zdarzenia do czasu dokonania dezynfekcji określonej w zasadach bioasekuracji. 

4. Oświadczam, że w razie zaistnienia konieczności określonych w zasadach bioasekuracji wyrażam 

zgodę na wykonanie dezynfekcji przez pracowników Służby Leśnej. Dezynfekcji będą podlegały: 

obuwie oraz dolne części ciała, koła pojazdu, podwozie, schody kabiny pojazdu. Zobowiązuję się 

potwierdzić Służbie Leśnej własnoręcznym podpisem fakt dokonania dezynfekcji. 

5. Oświadczam, iż drewno nie będzie wywożone poza strefę skażoną oraz do hodowców trzody 

chlewnej, osób zatrudnionych w zakładach przetwórstwa mięsnego i wykonujących czynności 

związane z obsługą świń itp. 

(podpis osoby pozyskującej drewno) 

Administratorem danych osoby, składającej niniejsze oświadczenie, jest Nadleśnictwo Nowa Sól z 

siedzibą przy ul. Ciepielowskiej 9, 67- 100 Nowa Sól. 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 samopozyskania drewna. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania 

danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie 

internetowej http://www.nowasol.zielonagora.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 
 

http://www.nowasol.zielonagora.lasy.gov.pl/
mailto:iod@comp-net.pl

