
Wykaz decyzji wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2020 r. 

 1. Decyzja nr 1 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przekwalifikowania inwestycji w nieruchomościach do 

środków trwałych  

 2. Decyzja nr 2 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym  

 3. Decyzja nr 3 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku)  

 4. Decyzja nr 4 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ewidencji stosów częściowych  

 5. Decyzja nr 5 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania parkingów leśnych oraz 

obiektów infrastruktury turystycznej w zarządzie Nadleśnictwa  

 6. Decyzja nr 6 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto 

przypadające w sobotę  

 7. Decyzja nr 7 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego EZD PUW w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska 

 8. Decyzja nr 8 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania Administratora systemu EZD ( Elektroniczne 

Zarządzanie Dokumentacją) w biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska  

 9. Decyzja nr 9 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania Koordynatora systemu EZD (Elektroniczne 

Zarządzanie Dokumentacją ) w biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska  

10.Decyzja nr 10 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych 

systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) w Nadleśnictwa Biała Podlaska  

11.Decyzja nr 11 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie obniżenia cen otwarcia w aukcjach "e-drewno" na 

2020 rok. 

12.Decyzja nr 12 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. udodo  

13.Decyzja nr 13 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie obniżenia cen otwarcia w aukcjach " e-drewno" na 

rok 2020 rok  

14.Decyzja nr 14 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do typowania lasów i gruntów 

nieleśnych przeznaczonych do samodzielnej sprzedaży przez Nadleśniczego  

15.Decyzja nr 15 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia procedur sprzedaży drewna na rok 2021 

czyli cen bazowych, minimalnych i maksymalnych do PL-D oraz cen otwarcia w aukcjach e- drewno 

16.Decyzja nr 16 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto 

przypadające w sobotę 

17.Decyzja nr 17 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym 

18.Decyzja nr 18 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku) 

19.Decyzja nr 19 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie odmówienia udostępnienia informacji publicznej na 

wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska dot. wszelkich procesów konsultacji 



społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce 

leśnej. 

20.Decyzja nr 20 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 

 

Wykaz zarządzeń wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2020 r.  

  1. Zarządzenie nr 1 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie  wprowadzenia cennika detalicznego na drewno  

  2. Zarządzenie nr 2 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2020, za dzierżawę 1 

m2  powierzchni użytkowej w nieruchomościach budowlanych na terenie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska 

  3. Zarządzenie nr 3 z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w 

obrocie wewnętrznym  

  4. Zarządzenie nr 4 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania reklamacji na 

drewno w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

  5. Zarządzenie nr 5 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej na dzień 

zmiany materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa 

  6. Zarządzenie nr 6 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia zasad ustalania ryczałtów za 

sprzątanie, przygotowanie opału i opalania kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Biała Podlaska  

  7. Zarządzenie nr 7 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty ekwiwalentu za 

pranie odzieży ochronnej BHP 

  8. Zarządzenie nr 8 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie ustalenia ramowych warunków zapewnienia 

dostępu, o którym mowa w art.30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2410 ze zm.) oraz umieszczania obiektów, o których 

mowa w art. 33 ust.1 powyższej ustawy  

  9. Zarządzenie nr 9 z dnia 19.02.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 33 z dnia 11.07.2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Socjalnej  

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 20.02.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 z dnia 15.01.2020 r. w 

sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno  

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 

zmiany materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa  

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania komisji do liczenia sadzonek podczas 

wyjmowania, sortowania, pomiaru pryzmy kompostowej, ustalenia klasy jakości nasion pochodzenia 

nierejestrowanego LMR.  

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zasad ochrony przeciwpożarowej w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska, które zaliczone jest do II KZPL na okres akcji bezpośredniej w 2020 

roku. 

14. Zarządzenie nr 14 z dnia 20.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 6 z dnia 29.01.2020 r. w 

sprawie określenia zasad ustalania ryczałtów za sprzątanie, przygotowanie opału i opalania kancelarii 

leśnictw w Nadleśnictwie Biała Podlaska  



15. Zarządzenie nr 15 z dnia 20.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 z dnia 02.05.2018 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska  

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 20.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2017 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

17. Zarządzenie nr 17 z dnia 01.04.2020 r. w sprawie określenia zasad wykonywania pracy zdalnej 

przez pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska  

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2020  

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 

zmiany materialnie odpowiedzialnego i przekazania stanowiska  

20. Zarządzenie nr 20 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji 

Publicznej Nadleśnictwa Biała Podlaska 

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 01.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 10 z dnia 20.02.2020 r. w 

sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno 

22. Zarządzenie nr 22 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 

zmiany materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa 

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska 

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 03.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 14 z dnia 01.04.2019 r. w 

sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej dla Nadleśnictwa Biała Podlaska 

25. Zarządzenie nr 25 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

procedury wyboru Wykonawcy/Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, 

usługi i roboty budowlane zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro. 

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do 

przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  

27. Zarządzenie nr 27 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości budowlanych Skarbu Państwa 

położonych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska  

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru planów zalesienia 

założonych na gruntach w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

żywotności lasów" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planów 

inwestycji wykonanych na gruntach leśnych w ramach inwestycji wykonanych na gruntach leśnych w 

ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 

wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do analizy zasadności 

skorzystania z prawa pierwokupu gruntów zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 28  września 1991 roku o 

lasach 



30. Zarządzenie nr 30 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania 

pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników  

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie określenia zasad ustalania ryczałtów za 

sprzątanie, przygotowanie opału i opalanie kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Biała Podlaska  

32. Zarządzenie nr 32 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

końcowego odbioru konserwacji dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska  

33. Zarządzenie nr 33 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

końcowego odbioru robót budowlanych w Nadleśnictwie Biała Podlaska  

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 

przeglądów obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska 

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonywania lustracji 

terenowej wnioskowanej nieruchomości objętej procedurami zmiany i oceny przydatności 

zbywanych i nabywanych nieruchomości 

36. Zarządzenie nr 36 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

przetargowej sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości oraz materiałów powstałych w 

wyniku likwidacji środków i przedmiotów w użytkowaniu 

37. Zarządzenie nr 37 z dnia 03.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 7 stycznia 2015r. w 

sprawie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla 

pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska 

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania 

pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych 

39. Zarządzenie nr 39 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli 

w zakresie stosowania obowiązujących przepisów i higieny pracy na stanowiskach pracy zakładów 

Usług Leśnych pracujących na rzecz Nadleśnictwa Biała Podlaska  

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania zespołu do przyjmowania na stan 

składników majątkowych będących w Nadleśnictwie środkami trwałym 

41. Zarządzenie nr 41 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

negocjacji handlowych i negocjacji cenowych w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

42. Zarządzenie nr 42 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

sprzedaży drewna w procedurze aukcji internetowej w aplikacji "e-drewno" 

43. Zarządzenie nr 43 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przechowywania 

książek służbowych- kalendarzy  

44. Zarządzenie nr 44 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji środków 

trwałych, PNU, środków magazynowych 

45. Zarządzenie nr 45 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

przetargowej  sprzedaży środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu  

46. Zarządzenie nr 46 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie procedury ujawnienia środków trwałych w 

postaci dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska  



47. Zarządzenie nr 47 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do 

przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej wynikającej z okoliczności spowodowanych wypadkami 

losowymi(pożar, kradzież itp.) 

48. Zarządzenie nr 48 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na 

sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska  

49. Zarządzenie nr 49 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i 

wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzanie dokumentacją w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska 

50. Zarządzenie nr 50 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg 

leśnych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska 

51. Zarządzenie nr 51 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie obliczania stawek i czynności niezawartych w 

katalogu norm czasu dla prac leśnych  

52. Zarządzenie nr 52 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny 

udatności upraw  

53. Zarządzenie nr 53 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do uznawania odnowień 

naturalnych  

54. Zarządzenie nr 54 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie likwidacji produktów niedrzewnych  

55. Zarządzenie nr 55 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny 

produkcji szkółkarskiej  

56. Zarządzenie nr 56 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do liczenia sadzonek podczas 

wyjmowania, sortowania, pomiar pryzmy kompostowej, ustalenia klasy 

57. Zarządzenie nr 57 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla 

Nadleśnictwa Biała Podlaska 

58. Zarządzenie nr 58 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2020 roku 

przeprowadzonej metodą uproszczoną 

59. Zarządzenie nr 59 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie inwentaryzacji dodatkowej doraźnej do 

ustanowienia współodpowiedzialności w leśnictwach Rudka i Konstantynów 

60. Zarządzenie nr 60 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 42 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska z dnia 06.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

pracownikom nadleśnictwa w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, 

motorowerów, używanych również do celów służbowych (Zn. spr. K.3110.56.2018.MK) 

61. Zarządzenie nr 61 z dnia 30.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 58 z dnia 31.08.2020 r. w 

sprawie Inwentaryzacji Rocznej w 2020 

62. Zarządzenie nr 62 z dnia 30.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 59 z dnia 31.08.2020 w sprawie 

Inwentaryzacji dodatkowej doraźnej do ustanowienia współodpowiedzialności 

63. Zarządzenie nr 63 z dnia 06.10.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 23 z dnia 03.08.2020r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

64. zarządzenie nr 64 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli 

Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska 



65. Zarządzenie nr 65 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo- 

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2021 

66. Zarządzenie nr 66 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Posterunku Straży 

Leśnej w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

67. Zarządzenie nr 67 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Biała Podlaska dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami 

68. Zarządzenie nr 68 z dnia 04.11.2020 r. w sprawie wykazu stałych partii kontrolnych do jesiennych 

poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zlokalizowanych na obszarach ognisk gradacyjnych oraz 

poza obszarami ognisk gradacyjnych 

 

 

 


