Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko z dnia 04.01.2021 r.
……………………….............................., dnia .......................... 20 ………. r.
……………………………………….…
(pieczątka leśnictwa)

O ŚW I AD C Z E N I E N r … … … … . .
Ja ......................................................................................................... zam. ……………………………………………......................……
(nazwisko i imię)

(adres)

niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń,
oświadczam że zgłaszam swój udział w samowyrobie drewna opałowego na potrzeby własne / samowyrobie stroiszu
w miejscu wskazanym przez osobę przyjmującą oświadczenie (pozycja ……………………………., oddział ……..………….……).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż wszystkie czynności w ramach samowyrobu wykonuję na własny rachunek
i odpowiedzialność, nie nawiązując przez to żadnego stosunku cywilno-prawnego z Nadleśnictwem Skarżysko. Ponadto
oświadczam, że:
 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przeze mnie czynności związanych z samowyrobem drewna / stroiszu,
 czynności w ramach samowyrobu wykonywał będę wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych (siekiera, tasak, sekator),
 wszystkie posiadane i użyte do samowyrobu narzędzia są sprawne, dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju
wykonywanych czynności oraz obowiązujących przepisów bhp a ja potrafię je obsługiwać,
 wszystkie czynności na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe wykonywał będę według wskazówek udzielonych przez
osobę przyjmującą oświadczenie,
 będę dokładał staranności w bezpiecznym wykonaniu wszystkich czynności w ramach samowyrobu wykazując troskę
o bezpieczeństwo własne, osób mi pomagających jak również osób trzecich, w szczególności będę stosował właściwą odzież
i obuwie robocze oraz ochrony osobiste zapewniające właściwe bezpieczeństwo wykonywanej pracy
 przekazano mi informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia związanych z pracą na terenie lasów zarządzanych
przez Nadleśnictwo Skarżysko.
 znane mi są konsekwencje niebezpiecznej realizacji czynności w ramach samowyrobu, działań wbrew udzielonym mi
wskazówkom jak również przekazanej informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia wykonujących samowyrób.
 zostałem poinformowany, iż w przypadku gdy po upływie 90 dni od daty odbioru drewna / stroiszu i sporządzenia dokumentu
przychodowego, w sytuacji gdy nie wykupię przygotowanego drewna / stroiszu, Nadleśnictwo może zagospodarować drewno /
stroisz we własnym zakresie. W takim przypadku nie wystąpię do Nadleśnictwa z roszczeniem zwrotu kosztów pozyskania
drewna / stroiszu.
 drewno drobnicy opałowej (M2) z pozostałości pozrębowych wyrabiał będę o parametrach zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
 drewno o cechach wymiarowych drewna S4 z pozostałości pozrębowych (S4ppz) wyrabiał będę o parametrach zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
 zostałem zapoznany z zasadami bezpiecznego wykonywania prac zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia.24.08.2006 r (Dz. U. nr 161 poz. 1141), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac
z zakresu gospodarki leśnej oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki leśnej”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 36 DGLP z dnia 20.04.2012r.
 zobowiązuję się zapoznać z powziętymi informacjami osoby ze mną współpracujące przed rozpoczęciem przez nie pracy.
 zapoznałem się z pouczeniem poniżej,
Pouczenie:
1. Zabroniona jest samodzielna ścinka drzew*.
2. Pozyskanie stroiszu może się odbywać wyłącznie z pozostałości po zakończonym pozyskaniu drewna na pozycjach z
zamkniętym pozyskaniem, wyłącznie z drzew leżących. Zabrania się niszczenia nalotu, podrostu i innej roślinności.
3. Zabroniony jest samowyrób drewna / stroiszu przy użyciu pilarki spalinowej.
4. W czasie jazdy ciągnika osoby postronne mogą poruszać się za nim w odległości nie mniejszej niż 5 m od ładunku.
5. W czasie za- i wyładunku drewna zabronione jest zbliżanie się osób postronnych do pojazdu na odległość mniejszą niż 15 m.
6. Zabronione jest zakładanie stosów drewna poza miejscem wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego lub
podleśniczego, a w szczególności na gruntach innej własności i bezpośrednio przy drogach publicznych i w trudnych
miejscach, gdzie stosy mogłyby spowodować zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonaniu bezpiecznego
załadunku.
7. Do samowyrobu mogą przystępować wyłącznie osoby nie wykazujące oznak niedyspozycji psychicznej lub fizycznej. Nie
wolno dopuszczać do pracy osób, które zgłosiły takie niedyspozycje.
8. Zabroniona jest samodzielna praca w pobliżu linii i urządzeń energetycznych oraz gazociągów.
9. Zabroniona jest praca podczas burzy, wyładowań atmosferycznych ,silnego wiatru, śnieżycy, gęstej mgły, zapadającym
zmroku.
10. Narzędzia użyte do pracy powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz obowiązujących
przepisów w zakresie bhp, a w szczególności przepisów dotyczących wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej,
wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia.24.08.2006 r (Dz. U. nr 161 poz. 1141), w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz „Instrukcji bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 36 DGLP
z dnia 20.04.2012r.
11. W przypadku nieupoważnionego pozyskania drewna / stroiszu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego
i Kodeksu Wykroczeń.
12. Niniejsze oświadczenie należy mieć ze sobą w czasie pracy w lesie i okazywać na żądanie pracowników Służby
Leśnej.
13. Niniejsze oświadczenie ważne jest do dnia przygotowania drewna / stroiszu do odbioru.
..……………………………………………..
podpis przyjmującego oświadczenie (leśniczy, podleśniczy)

…………………….…………………………………………….
czytelny podpis osoby zgłaszającej udział w samowyrobie

* zarządzający terenem może wydać zgodę na ścinkę drzew (dotyczy drzew podszytowych) w ramach samowyrobu – po ustaleniu zasad jej wykonywania z realizującym
samowyrób.

VERTE

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko z dnia 04.01.2021 r.

LISTA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH,
WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO
L.P.
1.
2.
3.

Zagrożenie
Urazy powodowane ruchomymi częściami maszyn
Urazy powodowane przez narzędzia podstawowe oraz
urządzenia z napędem własnym
Urazy powodowane przez środki transportu pionowego
i poziomego oraz transportowane materiały i produkty

4.

Urazy powstałe w wyniku poślizgnięć, potknięć i
upadków

5.

Urazy powodowane upadkiem osób lub przedmiotów z
wysokości

6.

Urazy powodowane przez wystające elementy, ostre
krawędzie, chropowate powierzchnie

7.

Porażenie prądem elektrycznym

8.
9.
10.

Działanie pola elektromagnetycznego
Hałas
Drgania i wibracje maszyn i narzędzi

11.
12.

Niewłaściwe natężenie oświetlenia, obciążenie wzroku
Poparzenie lub odmrożenie związane ze źródłami
wysokiej lub niskiej temperatury
Zmienne warunki atmosferyczne

13.
14.

Narażenie na środki zawierające szkodliwe substancje
chemiczne

15.

Narażenie na pyły

16.

18.

Drobnoustroje chorobotwórcze (ze szczególnym
uwzględnieniem organizmów powodujących boreliozę,
odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i
wściekliznę)
Pogryzienie, użądlenie, ukąszenie, zranienie lub
stratowanie przez zwierzęta
Agresja osób trzecich

19.

Wymuszona pozycja pracy

20.

Przenoszenie i podnoszenie ciężarów

21.
22.

Stres psychologiczny
Zagrożenie pożarem lub wybuchem

23.

Zatonięcie, podtopienie, ugrzęźnięcie.

24.

Wpadnięcie do jam, jaskiń, dołów, lejów, wykopów,
wąwozów.

25.
26.
26.

Rażenie piorunem
Kontakt z alergenami
Poparzenia i zatrucia roślinami lub grzybami ich
częściami
Pozostałe zagrożenia trudne do zidentyfikowania na
etapie wprowadzania na powierzchnie roboczą

17.

27.

Źródło
Wykorzystywane w trakcie prac z zakresu gospodarki leśnej pilarki, ciągniki, wciągarki,
pługi, rozdrabniacze, harvestery oraz pozostałe maszyny.
Wykorzystywane w trakcie prac z zakresu gospodarki leśnej narzędzia (siekiery, kostury,
łopaty i pozostałe narzędzia) oraz urządzenia z napędem własnym
Środki transportowe (samochody, ciągniki, żurawie hydrauliczne, wciągarki i in. środki
transportowe) oraz materiały i produkty podlegające przemieszczeniu (zrywane drewno,
transportowane materiały (siatka i słupki grodzeniowe, itp.)
Trudne warunki terenowe (nierówności terenu, śliskie podłoże, zagłębienia terenu,
zalegające na powierzchni terenu gałęzie i inne przedmioty utrudniające poruszanie się
itp.)
Praca na wysokościach (zbiór szyszek z drzew stojących, praca na dostrzegalniach p.poż.
oraz pozostałe) oraz upadek przedmiotów z wysokości (spadające gałęzie drzew,
przewracające się drzewa, pozostałe przedmioty spadające z wysokości)
Kontakt z mogącymi spowodować urazy wystającymi elementami, ostrymi krawędziami
i chropowatymi powierzchniami maszyn i urządzeń, budynków, podłoża, drzew i
krzewów lub innych elementów znajdujących się w przestrzeni, w której realizowane są
prace z zakresu gospodarki leśnej
Kontakt z maszynami i urządzeniami wykorzystującymi prąd elektryczny, możliwy
kontakt z przewodami linii energetycznych
Kontakt z radiotelefonami i urządzeniami komputerowymi
Kontakt z hałasem wywoływanym przez pilarki, ciągniki i inne źródła
Kontakt z wywołującymi drgania i wibracje pilarkami, ciągnikami i innymi maszynami
oraz urządzeniami
pozostałe prace z zakresu gospodarki leśnej
Warunki atmosferyczne, wytwarzające wysoką lub niską temperaturę maszyny i
urządzenia, otwarte źródła ognia
Realizowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej poza zamkniętymi pomieszczeniami w
bezpośrednim kontakcie z warunkami atmosferycznymi.
Kontakt ze środkami ochrony roślin, szkodliwymi substancjami wykorzystywanymi w
maszynach i urządzeniach stosowanych w gospodarce leśnej oraz szkodliwymi
substancjami chemicznymi mogącymi znajdować się w środowisku, w którym
realizowane są prace z zakresu gospodarki leśnej.
Kontakt z pyłami w trakcie pracy pilarką łańcuchową oraz w trakcie innych prac
związanych z gospodarką leśną
Znajdujące się w środowisku, w którym realizowane są zadania z zakresu gospodarki
leśnej chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby, w niektórych przypadkach przenoszone
przez zwierzęta i owady
Znajdujące się w środowisku, w którym realizowane są zadania z zakresu gospodarki
leśnej zwierzęta
Znajdujący się w środowisku, w którym realizowane są zadania z zakresu gospodarki
leśnej złodzieje drewna, kłusownicy, osoby chore psychicznie, zbiegli przestępcy itp..
Obsługa pilarek łańcuchowych i inne prace związane z gospodarką leśną wymagające
pozycji wymuszonej
Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna, pozostałe, związane z przenoszeniem i
podnoszeniem ciężarów prace z zakresu gospodarki leśnej.
Pozostałe prace z zakresu gospodarki leśnej wymagające stałego natężenia uwagi.
Praca w środowisku podatnym na powstawanie pożarów, wykorzystanie maszyn i
urządzeń z napędem spalinowym, stosowanie maszyn i urządzeń wykorzystujących
energię elektryczną, możliwy kontakt z łatwopalnymi środkami chemicznymi,
materiałami lub substancjami, możliwy kontakt z niewypałami i niewybuchami.
Bagna, strumienie o zwiększonej pojemności wskutek spiętrzenia przez działalność
człowieka lub żerowiska zwierząt, rozjeżdżone maszynami leśnymi drogi i trakty o
piaszczysto-gliniastym podłożu, obszary po zaoraniu pod uprawy i odnowienia.
Pozostałość po wybuchach – leje, doły. Również pozostałość po działalności człowieka –
kopalnie, doły. Efekt działania erozyjnych sił przyrody (wody, zwierząt, wiatru, słońca
etc.).
Wyładowania atmosferyczne.
Znajdujące się w środowisku organizmy i substancje wywołujące reakcje alergiczne
Znajdujące się w środowisku trujące lub mogące wywołać poparzenia rośliny i grzyby
Inne, nie wymienione powyżej źródła zagrożeń

………………………………………………………
(czytelny podpis osoby poinformowanej o zagrożeniach)

Zatwierdzam:

