
 

Wykaz decyzji wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2018 r. 

1.Decyzja nr 1 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające 

w sobotę (N.0210.1.2018.MS) 

2.Decyzja nr 2 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.2.2018.MS) 

3.Decyzja nr 3 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku) (N.0210.3.2018.MS) 

4.Decyzja nr 4 z dnia 6.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „Uczestnictwo w Rajdzie Leśnika” (N.0210.4.2018.MS) 

5.Decyzja nr 5 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie zmiany rębni w pododdziale 264c leśnictwa Szadek 

(N.0210.5.2018.MM) 

6.Decyzja nr 6 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w biurze 

Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.6.2018.MM) 

7.Decyzja nr 7 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie rębni w pododdziale 60 c leśnictwa Konstantynów 

(N.0210. 7.2018.MM) 

8.Decyzja nr 8 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zmiany rębni w pododdziale 271 d leśnictwa Szadek 

(N.0210.8.2018.MM) 

9.Decyzja nr 9 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie ustalenia oprysków przeciwko zgorzeli siewek sosny na 

szkółce Rudka (N.0210.9.2018.MM) 

10.Decyzja nr 10 z dnia 05.07.2018 r. w sprawie obniżenia cen otwarcia do aukcji internetowych w 

aplikacji „e-drewno” na rynku uzupełnień w 2018 roku (N.0210.10.2018.MM) 

11.Decyzja nr 11 z dnia 05.07.2018r. w sprawie zakwalifikowania drzewostanu w oddziale 93 l 

leśnictwa Cieleśnica do wykonania rębni zupełnej z przyczyn sanitarnych (N.0210.48.2018.MM) 

12.Decyzja nr 12 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „Wycieczka do Częstochowy z udziałem chętnych pracowników w corocznej 

Pielgrzymce Leśników na Jasną  Górę”(N.0210.12.2018.MM) 

13.Decyzja nr 13 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie ustalenia cen bazowych, minimalnych i maksymalnych 

w procedurach sprzedaży drewna na rok 2019 (N.0210.13.2018.MM) 

14.Decyzja nr 14 z dnia 19.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „ Dzień Leśnika dla pracowników Nadleśnictwa oraz zaproszonych gości 

(N.0210.14.2018.MM) 

15.Decyzja nr 15 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie obniżenia ceny otwarcia do aukcji internetowej w 

aplikacji „e-drewno” na rynku uzupełnień w 2018 roku.(N.0210.15.2018.MM) 

16.Decyzja nr 16 z dnia 23.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym(N.0210.16.2018.MM) 



17.Decyzja nr 17 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „Wyjazd szkoleniowy dla pracowników połączony z integracją i edukacją 

społeczności leśnej”(N.0210.17.2018.MM) 

18.Decyzja nr 18 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ODWOŁANIA w PL-D (N.0210.18.2018.MM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zarządzeń wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2018 r.  

 

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przechowywania książek 

służbowych- kalendarzy (N.0210.1.2018.MS) 

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej na dzień zmiany 

materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa (N.0210.2.2018.MS) 

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 09.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie 9/14 w sprawie wprowadzenia zasad 

rozliczania i limitu kilometrów za używanie własnych pojazdów przez pracowników Nadleśnictwa 

Biała Podlaska (N.0210.3.2018.MS) 

4. Zarządzenie nr 4 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych 

(N.0210.4.2018.MS) 

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 2018 r. i 

regulaminu sprzedaży detalicznej (N.0210.5.2018.MS) 

6. Zarządzenie nr 6 z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2018 r. za dzierżawę 1 

m2 powierzchni użytkowej w nieruchomościach budowlanych (N.0210.6.2018.MS) 

7. Zarządzenie nr 7 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zasad postępowania przy stwierdzeniu utraty 

(zagubienia, kradzieży) lub uszkodzenia płytki z numerem służącej do cechowania drewna 

(N.0210.7.2018.MS) 



8. Zarządzenie nr 8 z dnia 20.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 5 z dnia 10.01.2018 w sprawie 

wprowadzenia cen detalicznych na drewno i regulaminu sprzedaży detalicznej (N.0210.8.2018.MS) 

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 09.03.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 21 lutego 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(N.0210.9.2018.MM) 

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej przy ZFŚS 

(N.0210.10.2018.MM)  

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zasad ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie 

Biała Podlaska, które zaliczone jest do II KZPL na okres akcji bezpośredniej w 2018 roku 

(N.0210.11.2018.MM) 

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie przekazywania leśnictw oraz stanowisk pracy na 

okres nieobecności (N.0210.12.2018.MM) 

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska do rozpatrywania odwołań od protokołu z szacowania ostatecznego 

szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz 

przy wykonaniu polowania (N.0210.13.2018.MM) 

14. Zarządzenie  nr 14 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.14.2018.MM) 

15. Zarządzenie nr 15 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.15.2018.MM) 

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej 

dla Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2018  (N.0210.16.2018.MM) 

17. Zarządzenie nr 17 z dnia 04.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.17.2018.MM) 

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 08.05.2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych cen sprzedaży używanych 

telefonów komórkowych (N.0210.18.2018.MM)  

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

przetargowej sprzedaży środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu (N.0210.19.2018.MM) 

20. Zarządzenie nr 20 z dnia 17 .05.2018 r. w sprawie uaktualnienia „ Zasad sprzedaży detalicznej 

produktów w Nadleśnictwie Biała Podlaska” z dn.10.01.2018r.  

(N.0210.20.2018.MM) 

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie odpłatności za udostępnienie świetlicy 

(N.0210.21.2018.MM) 

22. Zarządzenie nr 22 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny 

udatności upraw ( N.0210.22.2018.MM) 

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji 

Publicznej Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.23.2018.MM) 



24. Zarządzenie nr 24 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie cen detalicznych na drewno i regulaminu 

sprzedaży detalicznej (N.0210.24.2018.MM) 

25. Zarządzenie nr 25 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie  

i w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.25.2018.MM) 

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej- sprawdzającej  

            w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.26.2018.MM) 

27. Zarządzenie nr 27 z dnia  18.06.2018r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej- płytek do cechowania 

drewna w Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.27.2018.MM) 

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 06.07.2018 r. w sprawie zmian (zgodnie z wymogami RODO)  

w Regulaminie sprzedaży detalicznej produktów w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

(N.0210.28.2018.MM) 

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 06.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 03.03.2014 r.  

w sprawie wprowadzenia nowych zasad rozliczania i limitu kilometrów za używanie własnych 

pojazdów przez pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.29.2018. MM) 

30. Zarządzenie nr 30 z dnia 09.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 z dnia 2 maja 2018r.w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

(N.0210.30.2018.MM) 

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 06.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa 

Biała Podlaska (N.0210.31.2018.MM) 

32. Zarządzenie nr 32 z dnia 11.07.2017r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(N.0210.32.2018.MM) 

33. Zarządzenie nr 33 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 

(N.0210.33.2018.MM) 

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej przy ZFŚS 

(N.0210.34.2018.MM) 

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszu na korzystanie z 

lokali mieszkalnych oraz przynależnych budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych na 

terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.35.2018.MM) 

36. Zarządzenie nr 36 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w 

obrocie wewnętrznym (N.0210.36.2018.MM) 

37. Zarządzenie nr 37 z dnia w sprawie obowiązku przeprowadzenia na gruntach zarządzanych przez 

Nadleśnictwo Biała Podlaska przeglądów pod kątem wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia lub 

życia oraz dla zagrożenia mienia (N.0210.37.2018.MM)  

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego 

(N.0210.37.2018.MM)  

39. Zarządzenie nr 39 z dnia 20.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 31.05.2015 r.  



w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania „Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej 

w Nadleśnictwie Biała Podlaska”(N.0210.39.2018.MM) 

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zasad ewidencji w SILP kosztów związanych z 

grodzeniem upraw, remontem i ich likwidacji w Nadleśnictwie Biała Podlaska(N.0210.40.2018.MM) 

41. Zarządzenie nr 41 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo- 

leśnej prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska 

(N.0210.41.2018.MM)  

42. Zarządzenie nr 42 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej pracownikom 

nadleśnictwa w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, 

używanych również do celów służbowych (N.0210.42.2018.MM) 

43. Zarządzenie nr 43 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla 

Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.43.2018.MM) 

44. Zarządzenie nr 44 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2018 roku 

przeprowadzonej metodą uproszczoną (N.0210.44.2018.MM) 

45. Zarządzenie nr 45 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za korzystanie z 

lokali mieszkalnych oraz przynależnych budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych na 

Terenia Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.45.2018.MM) 

46. Zarządzenie nr 46 z dnia 20.09.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 44 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie 

Inwentaryzacji Rocznej w 2018 r. przeprowadzonej metodą uproszczoną (N.0210.46.2018.MM) 

47. Zarządzenie nr 47 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.47.2018.MM) 

48. Zarządzenie nr 48 z dnia 03.12.2018 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej 

w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.48.2018.MM) 

49. Zarządzenie nr 49 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.49.2018.MM) 

50. Zarządzenie nr 50 z dnia 17.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 20 lutego 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(N.0210.50.2018.MM) 

51. Zarządzenie nr 51 z dnia 19.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 36 Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Biała Podlaska z dnia 26.07.2018 w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.51.2018.MM) 

52. Zarządzenie nr 52 z dnia 31.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 44 z dnia 13.09.2018 w sprawie 

Inwentaryzacji Rocznej w 2018 (N.0210.52.2018.MM) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


