
Wykaz decyzji wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2017 roku  

1.     Decyzja nr 1 z dnia 13.01.2017 w sprawie ustalenia ilości drobnicy przy wynoszeniu oraz 

spalaniu gałęzi i wierzchołków drzew iglastych (N.0210.1.2017.MS) 

2.     Decyzja nr 2 z dnia 31.01.2017 w sprawie zakwalifikowania drzewostanu w oddziałach 118o 

oraz 124m leśnictwa Grabarka do wykonania rębni zupełnej z przyczyn sanitarnych 

(N.0210.2.2017.MS) 

3.     Decyzja nr 3 z dnia 31.01.2017 w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do 

inwestycji w nieruchomościach (N.0210.3.2017.MS) 

4.     Decyzja nr 4 z dnia 03.02.2017 w sprawie kwalifikowania powierzchni do pozostawiania 

nasienników (N.0210.4.2017.MS) 

5.     Decyzja nr 5 z dnia 15.02.2017 w sprawie cen otwarcia na potrzeby procedury oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na aukcjach internetowych w 

aplikacji e-drewno na 2017 r. (N.0210.5.2017.MS) 

6.     Decyzja nr 6 z dnia 28.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej 

imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Uczestnictwo w Rajdzie Leśników 2017" 

(N.0210.6.2017.MS) 

7.     Decyzja nr 7 z dnia 14.03.2017 w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.7.2017.MS) 

8.     Decyzja nr 8 z dnia 14.03.2017 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki 

(bez załadunku) (N.0210.8.2017.MS) 

9.     Decyzja nr 9 z dnia 24.04.2017 w sprawie utworzenia szlaku pieszo-rowerowego 

(N.0210.9.2017.MS) 

10.   Decyzja nr 10 z dnia 04.05.2017 w sprawie cen otwarcia na potrzeby procedury oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na aukcjach internetowych w 

aplikacji e-drewno na 2017 (N.0210.10.2017.MS) 

11.   Decyzja nr 11 z dnia 19.09.2017 w sprawie obniżenia ceny otwarcia na potrzeby procedury 

oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na aukcjach 

internetowych w aplikacji e-drewno (N.0210.11.2017.MS) 



12.   Decyzja nr 12 z dnia 11.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej 

imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Wycieczka do Częstochowy – udział w Corocznej  

Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę” (N.0210.12.2017.MS) 

13.   Decyzja nr 13 z dnia 03.10.2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji posuszu 

sosnowego (N.0210.13.2017.MS) 

14. Decyzja nr 14 z dnia 18.10.2017 w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto 

przypadające w sobotę (N.0210.14.2017.MS) 

15. Decyzja nr 15 z dnia 19.10.2017 w sprawie cen otwarcia na potrzeby procedury oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na aukcjach internetowych w 

aplikacji e-drewno na 2017 r. (N.0210.15.2017.MS) 

16. Decyzja nr 16 z dnia 16.11.2017 w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.16.2017.MS) 

17. Decyzja nr 17 z dnia 22.11.2017 w sprawie cen proponowanych, odmowy i górnych na  

potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na 

2018 r. (PLD) (N.0210.17.2017.MS) 

18. Decyzja nr 18 z dnia 23.11.2017 w sprawie wysiewu nasion brzozy brodawkowatej II klasy. 

(N.0210.18.2017.MS) 

19. Decyzja nr 19 z dnia 20.12.2017 w sprawie cen otwarcia do aukcji internetowych w aplikacji 

"e-drewno" na rynku uzupełnień w 2018 r.  (N.0210.19.2017.MS) 

  

  

  

  

Wykaz zarządzeń wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2017 roku  

1.     Zarządzenie nr 1 z dnia 05.01.2017 zmieniające Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie 

wprowadzenia nowych zasad rozliczania i limitu kilometrów za używanie własnych pojazdów 

przez pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.1.2017.MS) 



2.     Zarządzenie nr 2 z dnia 10.01.2017 w sprawie cen detalicznych na drewno odebrane wg norm 

KJW (N.0210.2.2017.MS) 

3.     Zarządzenie nr 3 z dnia 18.01.2017 w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych 

(N.0210.3.2017.MS) 

4.     Zarządzenie nr 4 z dnia 19.01.2017 w sprawie zespołu do przyjmowania na stan składników 

majątkowych będących w Nadleśnictwie środkami trwałymi (N.0210.4.2017.MS) 

5.     Zarządzenie nr 5 z dnia 30.01.2017 w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w 

obrocie wewnętrznym na rok 2016 (N.0210.5.2017.MS) 

6.     Zarządzenie nr 6 z dnia 7.02.2017 w sprawie inwentaryzacji doraźnej na dzień zmiany 

materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa (N.0210.6.2017.MS) 

7.     Zarządzenie nr 7 z dnia 8.02.2017 w sprawie inwentaryzacji doraźnej na dzień zmiany 

materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa (N.0210.7.2017.MS) 

8.     Zarządzenie nr 8 z dnia 20.02.2017 zmieniające Zarządzenie nr 2 w sprawie cen detalicznych 

na drewno odebrane wg norm KJW (N.0210.8.2017.MS) 

9.     Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (N.0210.9.2017.MS) 

10.   Zarządzenie nr 10 z dnia 21.02.2017 zmieniające zapis w Zarządzeniu nr 32 z dnia 30 

września 2016 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej (N.0210.10.2017.MS) 

11.   Zarządzenie nr 11 z dnia 21.02.2017 zmieniające zapis w Zarządzeniu nr 23 z dnia 8 czerwca 

2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.11.2017.MS) 

12.   Zarządzenie nr 12 z dnia 27.02.2017 w sprawie ramowych warunków zapewnienia dostępu 

do nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska dla 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych (N.0210.12.2017.MS) 

13.   Zarządzenie nr 13 z dnia 27.02.2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora i zasad 

monitorowania zabezpieczenia wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna 

(N.0210.13.2017.MS) 



14.   Zarządzenie nr 14 z dnia 27.02.2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (N.0210.14.2017.MS) 

15.   Zarządzenie nr 15 z dnia 8.03.2017 w sprawie zasad ochrony przeciwpożarowej w 

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

2017 r. (N.0210.15.2017.MS) 

16.   Zarządzenie nr 16 z dnia 8.03.2017 zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2017 w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(N.0210.16.2017.MS) 

17.   Zarządzenie nr 17 z dnia 19.04.2017 w sprawie zasad ewidencji w SILP kosztów związanych 

z grodzeniem upraw, remontem i ich likwidacji w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

(N.0210.17.2017.MS) 

18.   Zarządzenie nr 18 z dnia 25.04.2017 w sprawie przekazywania leśnictw oraz stanowisk pracy 

na okres nieobecności (N.0210.18.2017.MS) 

19.   Zarządzenie nr 19 z dnia 28.04.2017 zmieniające Zarządzenie  nr 9/2014 z 03.03.2014 w 

sprawie wprowadzenia nowych zasad rozliczania i limitu kilometrów na używanie własnych 

pojazdów przez pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.19.2017.MS) 

20.   Zarządzenie nr 20 z dnia 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru upraw leśnych 

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

poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (N.0210.20.2017.MS) 

21.   Zarządzenie nr 21 z dnia 08.05.2017  w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – 

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2017 (N.0210.21.2017.MS) 

22.   Zarządzenie nr 22 z dnia 09.05.2017 zmieniające Zarządzenie nr 23 z dnia 08 czerwca 2016,  

w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli 

Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.22.2017.MS) 

23.   Zarządzenie nr 23 z dnia 19.05.2017 zmieniające Zarządzenie nr 32 z dnia 30 września 2016 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej (N.0210.23.2017.MS) 



24.   Zarządzenie nr 24 z dnia 24.05.2017  w sprawie zespołu do przyjmowania na stan 

składników majątkowych będących w Nadleśnictwie środkami trwałymi 

(N.0210.24.2017.MS) 

25.   Zarządzenie nr 25 z dnia 14.08.2017 w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych 

(N.0210.25.2017.MS) 

26.   Zarządzenie nr 26 z dnia 25.08.2017 w sprawie inwentaryzacji doraźnej drewna w leśnictwie 

Kniejówka (N.0210.26.2017.MS) 

27.   Zarządzenie nr 27 z dnia 25.08.2017 w sprawie wprowadzenia i stosowania „Instrukcji 

systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.27.2017.MS) 

28.   Zarządzenie nr 28 z dnia 13.09.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 

dla Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.28.2017.MS) 

29.   Zarządzenie nr 29 z dnia 13.09.2017 w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2017 roku 

przeprowadzonej metodą pełną (N.0210.29.2017.MS) 

30.   Zarządzenie nr 30 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i 

koordynacji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF) na terenach w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.30.2017.MS) 

31.   Zarządzenie nr 31 z dnia 25.09.2017 zmieniające Zarządzenie nr 28 z dnia 13.09.2017 w 

sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Nadleśnictwa Biała Podlaska 

(N.0210.31.2017.MS) 

32.   Zarządzenie nr 32 z dnia 29.09.2017 zmieniające Zarządzenie nr 29 z dnia 13.09.2017 w 

sprawie Inwentaryzacji Rocznej w 2017 (N.0210.32.2017.MS) 

33.   Zarządzenie nr 33 z dnia 02.10.2017 zmieniające Zarządzenie nr  7/11 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska z dnia 22.02.2011 r. (N.0210.33.2017.MS) 

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 20.10.2017 w sprawie powołania Komisji socjalnej 

(N.0210.34.2017.MS) 

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 30.10.2017 w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2018 (N.0210.35.2017.MS) 



36. Zarządzenie nr 36 z dnia 2.11.2017 zmieniające Zarządzenie nr 23 z dnia 8 czerwca 2016,  w 

sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli 

Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.36.2017.MS) 

37. Zarządzenie nr 37 z dnia 3.11.2017 w sprawie inwentaryzacji doraźnej na dzień zmiany 

materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa (N.0210.37.2017.MS) 

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 28.11.2017 zmieniające Zarządzenie nr 5 z dnia 30.01.2017,  w 

sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie wewnętrznym na rok 2017 

(N.0210.38.2017.MS) 

39. Zarządzenie nr 39 z dnia 27.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 5 z dnia 30.01.2017,  w 

sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie wewnętrznym na rok 2017 

(N.0210.39.2017.MS) 

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 28.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 23 z dnia 08 czerwca 2016,  

w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli 

Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.40.2017.MS) 

41. Zarządzenie nr 41 z dnia 28.12.2017 w sprawie wprowadzenia „Zakładowego regulaminu 

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska”(N.0210.41.2017.MS) 

 

 


