
Wykaz decyzji wydanych przez Nadle śniczego Nadle śnictwa Biała Podlaska w 2014 roku:  

  

1. Decyzja nr 1/2014 z dnia 9.01.2014 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. (N-021-

1/2/2014) 

2. Decyzja nr 2/2014  z dnia 14.01.2014 w sprawie palenia gałęzi świerkowych w l-ctwie Kniejówka w oddz. 174g. 

(N-021-2/2/2014) 

3. Decyzja nr 3/2014 z dnia 25.02.2014 w sprawie ustalenia cennika na nasiona szyszki w obrocie wewnętrznym. 

(N-021-3/2/2014) 

4. Decyzja nr 4/2014 z dnia 05.03.2014 w sprawie ustalenia cen na sadzonki w obrocie wewnętrznym. (N-021-

4/2/2014) 

5. Decyzja nr 5/2014 z dnia  05.03.2014 w sprawie ustalenia cen detalicznych na sadzonki (bez załadunku). (N-021-

5/2/2014) 

6. Aneks nr 1/2014 do Decyzji nr 9/2013, z dnia  28.07.2014 w sprawie zmiany przeznaczenie części budynków 

gospodarczych Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-6/2/2014) 

7. Decyzja nr 6/2014 z dnia  09.04.2014 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska pod kątem obowiązków osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru i prowadzenia dokumentacji 

Stałego Dyżuru. (N-021-7/2/2014) 

8. Decyzja nr 72014 z dnia  09.05.2014 w sprawie przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska pod kątem sposobów uruchamiania i realizacja zadań operacyjnych w świetle nowego POF PGL LP i 

procedur podwyższania gotowości obronnej Nadleśnictwa Biała Podlaska w warunkach wprowadzenia stanu 

gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny. (N-021-8/2/2014) 

9. Decyzja nr 8/2014 z dnia  08.09.2014 w sprawie palenia gałęzi świerkowych w leśnictwie Cieleśnica w oddz. 90p. 

(N-021-9/2/2014) 

10. Decyzja nr 9/2014 z dnia  15.09.2014 w sprawie przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Nadleśnictwa Biała 

Podlaska pod kątem militaryzacji jednostki, niedociągnięć stwierdzonych w system stałych dyżurów i ochrony 

informacji niejawnych w nadleśnictwie. (N-021-10/2/2014) 

11. Aneks nr 1do Decyzji nr 4/2014, z dnia  22.10.2014 w sprawie ustalenia cen na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym. (N-021-11/2/2014) 

12. Aneks nr 1do Decyzji nr 5/2014, z dnia  22.10.2014 w sprawie ustalenia cen detalicznych na sadzonki (bez 

załadunku). (N-021-12/2/2014) 

13. Decyzja nr 10/2014 z dnia  12.11.2014 w sprawie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów 

służbowych na stanowiskach poza SL. (N-021-13/2/2014) 

 

 

 

 



Wykaz zarz ądzeń wydanych przez Nadle śniczego Nadle śnictwa Biała Podlaska w 2014 roku:  

  

1. Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie 

odpowiedzialnego. (N-021-1/1/2014) 

2. Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 03.01.2014 w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna.(N-021-

1a/1/2014) 

3.       Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 12/2013 z dnia 03.01.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej. (N-021-1b/1/2014) 

4.       Aneks nr 1 do Zarządzenia 7/2011 z dnia 10.01.2014 w sprawie druków ścisłego zarachowania.(N-021-2/1/14) 

5.       Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15.01.2014 w sprawie nowych cen detalicznych na drewno.(N-021-3/1/14) 

6. Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.01.2014 w sprawie ustalenia zasad naliczania przychodów Skarbu Państwa 

powstałych w wyniku zarządzania rzeczą wspólną. (N-021-4/1/14) 

7.       Aneks nr 1 do Zarządzenia 3/2014 z dnia 13.02.2014 w sprawie cen detalicznych na drewno.(N-021-5/1/14) 

8. Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 20.02.2014 w sprawie regulaminu wydatków środków publicznych (udzielania 

zamówień do 14 tys. euro. (N-021-6/1/2014) 

9. Zarządzenie 6/2014 z dnia 24.02.2014 w sprawie zasad najmu sprzętu dla wykonawców usług leśnych.(N-021-

7/1/2014) 

10. Aneks nr 3 do Zarządzenia 4/2011 z dnia 25.02.2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem.(N-021-

8/1/2014) 

11.    Aneks nr 1 do Zarządzenia 1/2013 z dnia 25.02.2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę.(N-021-

9/1/2014) 

12. Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 26.02.2014 w sprawie odpłatności za dzierżawę poletek łowieckich.(N-021-10/1/14) 

13. Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 03.03.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie 

stosowania przepisów BHP na stanowiskach ZUL-i. (N-021-11/1/14) 

14. Aneks nr 2 do Zarządzenia 12/2013 z dnia 03.03.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej.(N-021-11a/1/14) 

15. Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 03.03.2014 w sprawie zasad rozliczenia i limitu kilometrów za używanie własnych 

pojazdów. (N-021-12/1/14) 

16.    Aneks nr 3 do Zarządzenia 12/2013 z dnia 17.03.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej.(N-021-13/1/14) 

17. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 20.03.2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru upraw leśnych na gruntach 

porolnych. (N-021-14/1/14) 

18. Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 16.04.2014 w sprawie zasad używania samochodów służbowych.(N-021-15/1/14) 

19. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 16.04.2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty 

budowlane nie podlegające procedurom ustawy z dnia 29.01.2014r. „Prawo zamówień publicznych” o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty 30 tys. euro. (N-021-16/1/2014) 



20.   Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2014. (N-021-17/1/2014) 

21. Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 09.05.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 

września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym. (N-021-18/1/2014) 

22.   Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 16.06.2014 w sprawie sporządzania szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska.(N-021-19/1/2014) 

23. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 30.06.2014 w sprawie drukowania dekretów księgowych. (N-021-20/1/2014) 

24. Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 12/2013,  z dnia 30.06.2014  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-21/1/2014) 

25. Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia 

inwentaryzacji doraźnej wynikającej z okoliczności spowodowanych wypadkami losowymi. (N-021-22/1/2014) 

26. Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 28.07.2014 w sprawie  nowych cen detalicznych na drewno. (N-021-23/1/2014) 

27. Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 12/2013, z dnia 01.08.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-24/1/2014) 

28. Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 01.09.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji i zasad funkcjonowania Punktu 

Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska. (N-021-25/1/2014) 

29. Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 10.09.2014 w sprawie inwentaryzacji w 2014 roku. (N-021-26/1/2014) 

30. Aneks nr 5 do Zarządzenia nr 12/2013, z dnia 22.09.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-27/1/12014) 

31. Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014, z dnia 23.09.2014 w sprawie inwentaryzacji w 2014 r. (N-021-28/1/2014) 

32. Aneks nr 6 do Zarządzenia nr 12/2013, z dnia 24.09.2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu 

Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-29/1/12014) 

33. Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenie 

inwentaryzacji doraźnej wynikającej z okoliczności spowodowanych wypadkami losowymi. (N-021-30/1/2014) 

34. Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 30.09.2014 w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za korzystanie z 

lokali mieszkalnych oraz przynależnych budynków gospodarczych i garaży zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Biała Podlaska. (N-021-31/1/14) 

35. Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie wprowadzenia: Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji 

Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska. (N-021-32/1/14) 

36. Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 27.10.2014 w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowego – 

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2015. (N-021-33/1/2014) 

37. Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminu 

stażowego absolwentów. (N-021-34/1/14) 

38. Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego. (N-021-35/1/14) 



39. Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 12.11.2014 w sprawie wypracowania propozycji wydawania profilaktycznych 

posiłków w Nadleśnictwie Biała Podlaska w 2015 roku. (N-021-36/1/14) 

40. Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 20.11.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminu 

stażowego absolwentów. (N-021-37/1/14) 

41. Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 20.11.2014 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (N-021-38/1/2014) 

42. Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 20/2014, z dnia 31.12.2014 w sprawie inwentaryzacji w 2014r. (N-021-39/1/2014 
 


