
Wykaz decyzji wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2016 roku: 

  

1.       Decyzja nr 1 z dnia 04.03.2016 w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie wewnętrznym 

(N.0210.1.2016.MS) 

2.       Decyzja 2 z dnia 08.03.2016 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku) (N.0210.2.2016.MS) 

3.       Decyzja 3 z dnia 16.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy 

pracowniczej "Wyjazd do Częstochowy- udział w corocznej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę"  

(N.0210.3.2016.MS) 

4.     Decyzja 4 z dnia 17.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy 

pracowniczej pod nazwą własną "Narada gospodarcza z imprezą integracyjno-kulturalną w dniu 10 

listopada 2016 r."  (N.0210.4.2016.MS) 

5.       Decyzja nr 5 z dnia 21.10.2016 w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie wewnętrznym 

(N.0210.5.2016.MS) 

6.       Decyzja nr 6 z dnia 04.03.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji posuszu sosnowego 

(N.0210.6.2016.MS) 

7.       Decyzja nr 7 z dnia 17.11.2016 w sprawie cen proponowanych, odmowy i górnych na potrzeby 

procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na 2017 (PLD) 

(N.0210.7.2016.MS) 

8.       Decyzja nr 8 z dnia 25.11.2016 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku) (N.0210.8.2016.MS) 

 

Wykaz zarządzeń wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2016 roku: 

1.       Zarządzenie nr 1 z dnia 04.01.2016 w sprawie cen detalicznych na drewno odebrane wg norm KJW 

(N.0210.1.2016.MS) 

2.       Zarządzenie nr 2 z dnia 04.01.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu 

stażowego absolwenta (N.0210.2.2016.MS) 



3.       Zarządzenie nr 3 z dnia 29.01.2016 w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych (N.0210.3.2016.MS) 

4.       Zarządzenie nr 4 z dnia 03.02.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w 

zakresie stosowania przepisów bhp na stanowiskach pracy ZUL pracujących na rzecz Nadleśnictwa 

Biała Podlaska  (N.0210.4.2016.MS) 

5.       Zarządzenie nr 5 z dnia 05.02.2016 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego 

oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.5.2016.MS) 

6.       Zarządzenie nr 6 z dnia 09.02.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania 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 (N.0210.6.2016.MS) 

7.       Zarządzenie nr 7 z dnia 22.02.2016 zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.7.2016.MS) 

8.       Zarządzenie nr 8 z dnia 26.02.2016 w sprawie terminów przekazywania dokumentacji wytworzonej 

przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego Nadleśnictwa Biała Podlaska 

(N.0210.8.2016.MS) 

9.       Zarządzenie nr 9 z dnia 04.03.2016 zmieniające Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie cen detalicznych na 

drewno odebrane wg norm KJW (N.0210.9.2016.MS) 

10.    Zarządzenie nr 10 z dnia 04.03.2016 w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie 

wewnętrznym na rok 2016 (N.0210.10.2016.MS) 

11.    Zarządzenie nr 11 z dnia 04.03.2016 w sprawie zasad ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska, które zaliczone jest do II KZPL na okres akcji bezpośredniej w 2016 r. (N.0210.11.2016.MS) 

12.    Zarządzenie nr 12 z dnia 07.03.2016 w sprawie przekazywania leśnictw oraz stanowisk pracy na okres 

nieobecności (N.0210.12.2016.MS) 

13.    Zarządzenie nr 13 z dnia 21.03.2016 w sprawie przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i 

dokumentów (N.0210.13.2016.MS) 



14.    Zarządzenie nr 14 z dnia 23.03.2016 zmieniające Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie zasad ochrony 

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

bezpośredniej w 2016 r. (N.0210.14.2016.MS) 

15.    Zarządzenie nr 15 z dnia 25.03.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania reklamacji na 

zakupione drewno (N.0210.15.2016.MS) 

16.    Zarządzenie nr 16 z dnia 07.04.2016 zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.16.2016.MS) 

17.    Zarządzenie nr 17 z dnia 12.04.2016 w sprawie utworzenia Koła Emerytów i Rencistów w Lasach 

Państwowych przy Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.17.2016.MS) 

18.    Zarządzenie nr 18 z dnia 20.04.2016 w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich 

(N.0210.18.2016.MS) 

19.    Zarządzenie nr 19 z dnia 29.04.2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2016 (N.0210.19.2016.MS) 

20.    Zarządzenie nr 20 z dnia 09.05.2016 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji 

Zarządzania Systemem Informatycznym z zakresu Ochrony Danych Osobowych" w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.20.2016.MS) 

21.    Zarządzenie nr 21 z dnia 24.05.2016 w sprawie procedury ujawniania środków trwałych w postaci dróg 

leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.21.2016.MS) 

22.    Zarządzenie nr 22 z dnia 24.05.2016 w sprawie odpłatności za korzystanie z urządzenia turystycznego 

położonego w leśnictwie Konstantynów (N.0210.22.2016.MS) 

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 08.06.2016 zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.23.2016.MS) 

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 07.07.2016 zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.24.2016.MS) 



25. Zarządzenie nr 25 z dnia 02.08.2016 zmieniające Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie powołania komisji 

socjalnej (N.0210.25.2016.MS) 

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 02.08.2016 w sprawie powołania komisji do analizy zasadności skorzystania z 

prawa pierwokupu gruntów (N.0210.26.2016.MS) 

27. Zarządzenie nr 27 z dnia 22.08.2016 w sprawie inwentaryzacji doraźnej na dzień zmiany materialnie 

odpowiedzialnego (N.0210.27.2016.MS) 

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 23.08.2016 w sprawie obliczania stawek i czynności niezawartych w katalogu 

norm czasu dla prac leśnych (N.0210.28.2016.MS) 

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 23.08.2016 zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska (N.0210.29.2016.MS) 

30. Zarządzenie nr 30 z dnia 07.09.2016 zmieniające Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie powołania komisji 

do likwidacji środków trwałych, PNU, środków magazynowych i sadzonek (N.0210.30.2016.MS) 

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 14.09.2016 w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2016 r. (N.0210.31.2016.MS) 

32. Zarządzenie nr 32 z dnia 30.09.2016 w sprawie powołania komisji socjalnej (N.0210.32.2016.MS) 

33. Zarządzenie nr 33 z dnia 30.09.2016 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej przy ZFŚS 

(N.0210.33.2016.MS) 

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego 

przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych (N.0210.34.2016.MS) 

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 07.10.2016 w sprawie zasad najmu sprzętu dla wykonawców usług leśnych 

(N.0210.35.2016.MS) 

36. Zarządzenie nr 36 z dnia 24.10.2016 w sprawie prowizorium planu finansowo-gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska na 2017 r. (N.0210.36.2016.MS) 

37. Zarządzenie nr 37 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminu 

stażowego absolwentów (N.0210.37.2016.MS) 

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 20.12.2016 w sprawie używania pojazdów służbowych Nadleśnictwa Biała 

Podlaska do celów służbowych (N.0210.38.2016.MS) 



39. Zarządzenie nr 39 z dnia 20.12.2016 zmieniające częściowo zapis w  Zarządzeniu nr 23/2016 w sprawie 

wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska  (N.0210.39.2016.MS) 

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 22.12.2016 w sprawie zespołu do przyjmowania na stan składników 

majątkowych będących w Nadleśnictwie środkami trwałymi  (N.0210.40.2016.MS) 

 


