Zarządzenie Nr 12
Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce
z dnia 23.03.2020r.
Znak: N.801.3.2020
w sprawie tymczasowych zasad sprzedaży detalicznej drewna oraz materiału sadzeniowego
w okresie stanu epidemii koronawirusa SARS-Co V-2.
Na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- w wykonaniu zadania Nadleśniczego, określonego w § 23 pkt.2 ww. Statutu
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam z dniem 23.03.2020 r. tymczasowe zasady sprzedaży detalicznej drewna oraz
materiału sadzeniowego w okresie zagrożenia. Zasady stanowią załącznik nr l do niniejszego
zarządzenia.

§2
l.Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach i w biurze nadleśnictwa powinna być
prowadzona z zachowaniem w tej szczególnej sytuacji środków ostrożności i stosowaniem
zaleceńprzekazywanych na przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego
oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
2. Polecam osobom prowadzącym sprzedaż informować wszystkich kupujących o regulacjach
zawartych w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia a w szczególności o możliwości
skorzystania z płatności elektronicznych za zakup drewna oraz sadzonek w Nadleśnictwie
Siedlce. Polecam również zamieścić stosowną informację o możliwości zapłaty w sposób
bezgotówkowy (przelew) na tablicach ogłoszeń w gminach oraz na drzwiach budynku
biurowego nadleśnictwa i kancelariach leśnictw.
3. Niniejsze zarządzenie należy zamieścić na stronie internetowej nadleśnictwa.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą do odwołania
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Załącznik nr l
do Zarządzenia nr 12
Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce
z dnia 23.03.2020r.

1, Sprzedaż detaliczna drewna oraz sadzonek odbywa się na dotychczasowych zasadach
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ograniczenia występowania i przenoszenia
koronawirusa SARS-CoV-2. Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia kontaktu
z osobami trzecimi. Sprzedaż prowadzić poza kancelariami leśnictw na otwartym
powietrzu zachowując odległość od kupujących m. I-I,5m. Przy podpisywaniu, odbiorze i
wydawaniu dokumentów należy używać rękawiczek ochronnych i dezynfekować ręce
kiedy tylko zachodzi taka konieczność (np. po przyjęciu gotówki lub przekazaniu
dokumentów rozchodowych).
2. Dopuszczam możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w następującym trybie:
2.1. ilość i rodzaj drewna deklarowanego do zakupu klient może uzgodnić osobiście
(zachowując zasady ograniczania występowania koronawirusa) lub telefonicznie z leśniczym,
który określi należność do zapłaty, poda klientowi dane do przelewu i przekaże taką
informację do nadleśnictwa podając dane klienta, ilość i wartość zamawianego do zakupu
drewna,
2.2. - zapłata za zadeklarowany do zakupu surowiec drzewny odbywa się przelewem na
konto nadleśnictwa,
2.3. - po potwierdzeniu przez dział księgowości wpływu wpłaty na konto nadleśnictwa
informacja ta zostaje przekazana leśniczemu,
2.4. - leśniczy, po otrzymaniu w/w informacji telefonicznie umawia się z klientem na
wydatek drewna i podczas wydatku drewna wystawia i przekazuje asygnatę i paragon.
W przypadku gdy klient prosi o wystawienie faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a
faktura wysłana pocztą lub elektronicznie na podany adres,
3. Również w czasie wydatku przewoźnikom bądź odbiorcom drewna z umów należy
ograniczyć maksymalnie bezpośredni kontakt z klientami, cały czas zachowując
bezpieczną odległość i stosować środki ostrożności wymienione w punkcie 1.
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Siedlce, dnia 23.03.2020

Szanowny Kliencie!!!
Z uwagi na występowanie stanu
epidemii koronawirusa SARS CoV-2
zalecamy aby zapłaty za zakupione
drewno lub sadzonki dokonać w formie
bezgotówkowej poprzez przelew.
Powyższe ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim kupującym
oraz pracownikom Lasów
Państwowych.
Dane do przelewu:
Nadleśnictwo Siedlce ul.
Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Nr konta bankowego:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A
nr rachunku: 75 2030 0045 1110
0000 0046 2900
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Nadleśnictwo Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
tel.: +4825632-84-31,
fax: +4825632-59-57,
e-mail: siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
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www.lasy.gov.pl

