Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Mircze z dnia 12.01.2022 r.
…………………………………............
(miejscowość, data)
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …………………………………………...………oświadczam, że zgłaszam swój
udział w samowyrobie drewna opałowego na potrzeby własne na pozycji ……………
w oddziale……………………leśnictwa
……………………………………………………...
z
wykonaniem / bez wykonania melioracji agrotechnicznych
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, a ponadto oświadczam, że:
- stan mego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samowyrobem drewna;
- posiadam sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafię je obsługiwać;
- prace przy samowyrobie drewna prowadzić będę w zespole co najmniej 2 –
osobowym, zapraszając na własną odpowiedzialność do pomocy inne osoby;
- czynności samowyrobu będę wykonywał według wskazówek leśniczego
(podleśniczego) we wskazanym przez niego miejscu;
- będę dokładał staranności w bezpiecznym wykonywaniu pracy, wykazując troskę o
bezpieczeństwo własne, osób współpracujących ze mną, jak również osób trzecich,
przestrzegając wskazówek udzielonych mi w ramach instruktażu udzielonego przy
wprowadzaniu na pozycje pracy oraz zawartych w pouczeniu – zawartym na druku
oświadczenia,
-oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym RODO.
Wprowadzenie na pozycje pracy oraz przeszkolenie wykonał: ………………………………...
Zapoznałem się i akceptuje warunki zawarte w Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze z
dnia 10.01.2020 r. w sprawie zasad sprzedaży i obrotu drewnem w Nadleśnictwie Mircze.
……………………………………..
Podpis osoby pozyskującej opał
w drodze samowyrobu
Pouczenie:
1. Do pracy mogą przystępować wyłącznie osoby niewykazujące oznak niedyspozycji psychicznej
lub fizycznej. Nie wolno dopuszczać do pracy osób, które zgłosiły takie niedyspozycje.
2. Zabroniona jest samodzielna praca w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych.
3. Promień strefy zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew wynosi dwie wysokości ścinanych
drzew, dlatego zabronione jest przebywanie w odległości mniejszej niż dwie wysokości drzew
od prowadzącego ścinkę.
4. W czasie jazdy ciągnika można poruszać się za nim w odległości nie mniejszej niż 5 m za
ładunkiem.
5. W czasie za- i wyładunku drewna zabronione jest zbliżanie się do pojazdu na odległość mniejszą
niż 10 m od napiętych lin.
6. Zabronione jest zakładanie stosów drewna bezpośrednio przy drogach publicznych i w innych
miejscach, gdzie stosy powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności
w dokonaniu prawidłowego załadunku
7. 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 wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 147, poz. 716)

