Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin
z dnia 01.02.2021 roku

Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Świebodzin w 2021 roku

§1
[Podstawa prawna]
1. W Nadleśnictwie Świebodzin stosuje się „Regulamin sprzedaży drewna w
Nadleśnictwie Świebodzin w 2021 roku” zgodny z:
1) Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZM.800.10.2019);
2) Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad
sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe na lata 2020–2021 (znak: ZM.800.6.2020);
3) Decyzją nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18
września 2020 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu
wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu
Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno
(znak: ZM.800.11.2020);
4) Decyzją nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13
listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania
reklamacji na drewno w PGL LP (znak: ZM.800.12.2019);
5) Wytycznymi realizacyjnymi Dyrektora Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych z dnia 23 listopada 2020 roku związane ze sprzedażą
drewna na 2021 rok; (znak: ZM.802.128.2020);
6) Pismem Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Zielonej Górze z
dnia 13.12.2020 r. (Zn. spr.: ED.800.62.2020). Uzupełnienie zasad w
nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcje Lasów
Państwowych w Zielonej Górze do wytycznych do realizacji działań
związanych ze sprzedażą drewna w 2021 r. (Pismo Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych Zn. spr.: ZM. 802.128.2020).

§2
[Pule drewna]
1. Roczna oferta sprzedaży drewna na rok 2021 w Nadleśnictwie Świebodzin
zawiera następujące pule:
1) ofertowa z przeznaczeniem na sprzedaż ofertową
oraz aukcje systemowe:
126 624 m3
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2) detaliczną:
3) potrzeby własne jednostek LP
a) w tym na potrzeby Nadleśnictwa: 1 768 m3
b) dla zakładów lasów państwowych: 1 454 m3
4) pozostałości drzewnych:
5) techniczną (do 5% w stosunku do puli)

13 637 m3
3 222 m3

Razem: 143 483 m3

§3
[Procedury sprzedaży drewna]
1. Ustala się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców w
Nadleśnictwie Świebodzin:
1) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno – drzewnym (sprzedaż ofertowa);
2) systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje
systemowe);
3) aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje e-drewno);
4) negocjacje handlowe;
5) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
2. Regulaminy funkcjonowania procedur sprzedaży drewna wymienione w § 3 ust.
1 pkt. 1), 2), 3) ustalane są decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§4
[Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej]:
- dla drewna pozyskanego kosztem skarbu
1. Sprzedaż drewna z puli detalicznej będzie w oparciu o „Cennik sprzedaży
drewna do regulaminu w Nadleśnictwie Świebodzin w 2021 roku”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W celu niedopuszczenia do przekroczenia puli drewna przeznaczonej do
sprzedaży detalicznej (wyszczególnionej w załączniku nr 3):
1) Konsument gdy wyraża chęć zakupu drewna o wartości powyżej 3000
PLN brutto, musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Nadleśniczego.
2) Przedsiębiorca, gdy wyraża chęć zakupu drewna z puli detalicznej,
przed zakupem musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do
Nadleśniczego.
3) Ostateczną decyzję o sprzedaży drewna podejmuje Nadleśniczy.
4) Surowiec drzewny, będący drewnem użytkowym przed sprzedażą
podlega konieczności przeprowadzenia kontroli przez Inżyniera
Nadzoru, Strażnika Leśnego bądź innej osoby upoważnionej przez
nadleśniczego. O fakcie kontroli kontrolujący poinformuje pracownika
dokonującego sprzedaży.
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3. Sprzedaż drewna z puli detalicznej prowadzona jest na przedpłaty (
gotówka) oraz przy użyciu kart płatniczych (transakcja bezgotówkowa).
Każda transakcja, niezależnie od formy płatności, podlega obowiązkowi
ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.
4. Dowodem wydania drewna jest asygnata. Dla przedsiębiorców wystawia
się obligatoryjnie fakturę VAT (zabrania się drukowania paragonu
fiskalnego).
5. Osoba fizyczna dokonująca zakupu drewna z puli detalicznej wnioskująca
o otrzymanie faktury VAT zobowiązana jest zgłosić ten fakt sprzedającemu
nim wystawiona zostanie asygnata. Faktury za zakupione drewno
konsument odbiera w siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin lub otrzymuje
drogą pocztową.
6. Nadleśnictwo przystępując do procedury zamówienia wszczętego na
zakup drewna przez podmioty zobowiązane do stosowania zamówień
publicznych, oferuje drewno wg cen z „Cennika sprzedaży drewna w
Nadleśnictwie Świebodzin w 2021 roku”.

§4a
[Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej]:
- dla drewna pozyskanego kosztem nabywcy
1. Po zakończeniu prac w zakresie użytkowania głównego na danej pozycji czy
kilku pozycjach cięć, leśniczy na tablicy ogłoszeń zamieszcza wykaz
powierzchni, na których istnieje możliwość pozyskania drewna.
2. Pozostałości drzewne po ścince oraz wyróbce drewna, przeznaczone w
nadleśnictwie do zagospodarowania handlowego, w pierwszej kolejności są
oferowane do nabycia metodą samowyrobu przez osoby fizyczne wchodzące
w skład miejscowej (lokalnej) społeczności.
3. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszenia. W przypadku dużej ilości chętnych
do samowyrobu, leśniczy prowadzi listę zgłoszeń.
4. Osoba fizyczna przed przystąpieniem do samowyrobu zobowiązana jest
podpisać stosowne oświadczenie zawierające między innymi uzgodnienie co
do miejsca, terminu i sposobu wyróbki pozostałości drzewnych. Jednocześnie,
leśniczy informuje o orientacyjnej cenie nabycia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Osoba fizyczna po podpisaniu oświadczenia, o którym mowa w ust.4, kierując
się instrukcją operacyjną właściwego leśniczego (podleśniczego), dokonuje
wyróbki pozostałości drzewnej na danej pozycji cięć, zgłaszając temu
leśniczemu (podleśniczemu) ich zakończenie.
6. Po dokonaniu odbiórki, w kancelarii leśnictwa, w uzgodnionym terminie,
następuje wystawienie (wydanie) asygnaty i przyjęcie zapłaty za wyrobione
pozostałości drzewne, w oparciu o „Cennik sprzedaży drewna w Nadleśnictwie
Świebodzin w 2021 roku” stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
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7. Sprzedaż surowca nabywanego metodą samowyrobu prowadzona jest na
przedpłaty (gotówka) oraz przy użyciu kart płatniczych (transakcja
bezgotówkowa). Każda transakcja niezależnie od formy płatności podlega
obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

§5
[Procedura sprzedaży drewna - negocjacje handlowe]
1. Procedurę negocjacji handlowych stosuje się dla drewna niesprzedanego w co
najmniej dwóch aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”.
2. Negocjacje handlowe ze strony Nadleśnictwa Świebodzin prowadzi Komisja do
spraw sprzedaży drewna, o której mowa w § 6. Z negocjacji sporządzany jest
protokół zawierający ustalenia komisji z przedsiębiorcą, zatwierdzany przez
Nadleśniczego.
3. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty przed odbiorem drewna
(przedpłaty) albo w przypadku, gdy termin płatności (określony w umowie
kupna-sprzedaży) wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury i pod warunkiem,
że Kupujący tego terminu dotrzyma będzie miał zastosowanie rabat w
wysokości 1%.

§6
[Komisja do spraw sprzedaży drewna]
1. Powołuje się Komisję do spraw sprzedaży surowca drzewnego, w składzie :
Jarosław Guzowski
– przewodniczący,
Paweł Mielcarek
– członek ,
Mariola Lach
– sekretarz,
Joanna Kopliner
– członek,
Wiesław Nowak
– członek,
w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży drewna, a w szczególności:
1) podziału drewna na pule,
2) przygotowania propozycji cen drewna,
3) renegocjacji umów,
4) ustalenie opustów cenowych,
5) prowadzenia negocjacji cenowych,
6) weryfikowanie wniosków klientów,
7) prowadzenia negocjacji handlowych,
8) prowadzenia zmiany grup handlowo-gatunkowych,
9) ustalenia zmian parametrów jakościowo-wymiarowych,
2. Komisja działa w co najmniej trzyosobowym składzie.
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§7
[Ochrona danych osobowych dotycząca sprzedaży detalicznej drewna]
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Świebodzin z

siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3 66-200 Świebodzin . Może się Pani/Pan z nim
skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail
swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 68 382 20 01 lub
tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. b i c

RODO w celu realizacji warunków detalicznej sprzedaży drewna, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych
i podatkowych, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli

będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora, w tym
mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym PGLP, naszym
podwykonawcom (podmioty przetwarzające) oraz odbiorcom danych wynikających z
przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do

którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów prawa.
7) Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
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- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przewarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,
d) żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
e) przenoszenia danych – ma zastosowanie, jedynie, gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy,
której jest stroną oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony
interes lub interes publiczny).
Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa
wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych
osobowych Pana/Pani dotyczących.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie
danych osobowych wymaganych przepisami prawa i jest niezbędne do
przeprowadzenia procedury sprzedaży detalicznej drewna. Jeśli nie poda Pan/Pani
danych wymaganych w/w przepisami prawa, Administrator nie wystawi asygnaty
(faktury).
10) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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§8
[Ochrona danych osobowych dotycząca pozostałej sprzedaży]
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Świebodzin ul.
Wojska Polskiego;3, 66-200 Świebodzin. Może się Pani/Pan z nim skontaktować
drogą elektroniczną na adres e-mail swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl,
telefonicznie pod numerem 68 3822001 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany
powyżej.

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych na adres e-mail: iod@comp-net.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1) W celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy
Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację
w „Centralnej kartotece kontrahentów’’, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu
„e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
2) W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności rachunkowych i podatkowych;
3) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4) W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;
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5) W celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez
organy publiczne. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie,
uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podstawy prawne
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki
organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:
1) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL
Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych
poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny,
oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej
kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz
księgowe.
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Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas
obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:
1) Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
rachunkowych i podatkowych,
3) Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4) Statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia
przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane
jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
9

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu, czyli
rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów
z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku, gdy przekazał/a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w
zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą
zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność,
tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w
celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie
niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

§9
W sprawach nieobjętych niniejszym uregulowaniem zastosowanie mają przepisy
przytoczone w § 1 oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

Zatwierdzam:
Elektronicznie podpisany
przez Marcin Sebastian
Urbaniak

Załączniki:
1. Cennik sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Świebodzin w 2021 roku,
2. Oświadczenie dotyczące zgłoszenia udziału w samowyrobie drewna na
potrzeby własne,
3. Zestawienie dla wybranego segmentu rynku ( SD-DETAL).
4. Wyliczenie ceny detalicznej dla grup handlowo-gatunkowych
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