
Wykaz decyzji wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2019 r. 

1. Decyzja nr 1 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia w aukcjach internetowych 

w aplikacji ,,e-drewno” w 2019 roku(N.0210.1.2019.MM) 

2. Decyzja nr 2 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie uzupełnienia Decyzji nr 13/2019 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska z dnia 19 września 2018 roku w sprawie ustalenia cen bazowych, 

minimalnych i maksymalnych w procedurach sprzedaży drewna na rok 2019 (N.0210.2.2019.MM) 

3. Decyzja nr 3 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia w systemowych aukcjach 

internetowych w aplikacji ,, e- drewno” (N.0210.3.2019.MM) 

4. Decyzja nr 4 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym (N.0120.4.2019.MM) 

5. Decyzja nr 5 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sadzonki (bez 

załadunku) (N.0210.5.2019.MM) 

6. Decyzja nr 6 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną ,,Wycieczka połączona z udziałem chętnych pracowników w Rajdzie Leśników 

2019” (N.0210.6.2019.MM) 

7. Decyzja nr 7 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do inwestycji  

w nieruchomościach (N.0210.7.2019.MM) 

8. Decyzja nr 8 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną ,, Wycieczka do Słowenii”(N.0210.8.2019.MM) 

9. Decyzja nr 9 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia chemicznej metody zwalczania imago 

chrabąszcza majowego i kasztanowca (N.0210.9.2019.MM) 

10. Decyzja nr 10 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu 

(N.0210.10.2019.MM) 

11. Decyzja nr 11 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie ustalenia oprysków przeciwko zgorzeli siewek sosny 

na Szkółce Rudka (N.0210.11.2019.MM) 

12. Decyzja nr 12 z dnia 09.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizacją imprezy 

pracowniczej  pod nazwa własną „Dzień Leśnika dla pracowników Nadleśnictwa oraz zaproszonych 

gości”(N.0210.12.2019.MM) 

13. Decyzja nr 13 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie wysiewu nasion lipy drobnolistnej III klasy i brzozy 

brodawkowatej II klasy (N.0210.13.2019.MM) 

14. Decyzja nr 14 z dnia 23.10.2019 r.  w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.14.2019.MM) 

15. Decyzja nr 15 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wprowadzenie cennika detalicznego na sadzonki(bez 

załadunku (N.0210.15.2019.MM) 

16. Decyzja nr 16 dnia 20.11.2019 r. w sprawie ustalenia cen bazowych w procedurach sprzedaży 

drewna na rok 2020 (N.0210.16.2019.MM) 

17.  Decyzja nr 17 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia w aukcjach internetowych 

w aplikacji ,,e-drewno” w 2020 roku (N.0210.17.2019.MM) 



Wykaz zarządzeń wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2019 r.  

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie utrzymania kancelarii leśniczych (N.0210.1.2019.MM) 

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i zasad monitorowania 

zabezpieczenia wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna (N.0210.2.2019.MM) 

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 17.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na 2019, za dzierżawę 

1 m2  powierzchni użytkowej w nieruchomościach budowlanych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska 

(N.0210.3.2019.MM) 

4. Zarządzenie nr 4 z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno 

(N.0210.4.2019.MM) 

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Zakładowego regulaminu wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Nadleśnictwie Biała Podlaska” (N.0210.5.2019.MM) 

6. Zarządzenie nr 6 z dnia 24.01.2019 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.0210.6.2019.MM)  

7. Zarządzenie nr 7 z dnia 05.02.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.7.2019.MM) 

8. Zarządzenie nr 8 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej na dzień zmiany 

materialnie odpowiedzialnego i przekazania leśnictwa (N.0210.8.2019.MM) 

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała  Podlaska (N.0210.9.2019.MM) 

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 01.03.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (N.0210.10.2019.MM) 

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie zasad ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwa 

Biała Podlaska, które zaliczone jest do II KZPL na okres akcji bezpośredniej w 2019 roku 

(N.0210.11.2019.MM) 

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w obrocie 

wewnętrznym (N.0210.12.2019.MM) 

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ewidencji składników majątkowych nie będących 

środkami trwałymi objętych ewidencją ilościową (N.0210.13.2019.MM) 

14. Zarządzenie nr 14 z dnia 01.04.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 16 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej dla Nadleśnictwa Biała  Podlaska 

(N.0210.14.2019.MM) 

15. Zarządzenie nr 15 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.15.2019.MM) 

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Ochrony 

Danych Osobowych w Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.16.2019.MM) 



17. Zarządzenie nr 17 z dnia 09.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- gospodarczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska (N.0210.17.2019.MM) 

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 10.05.2019 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 poddziałania "Wsparcie na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (N.0210.18.2019.MM) 

 

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

dotyczących zdrowia osoby uprawnionej przez członków Komisji socjalnej (N.0210.19.2019.MM) 

 

20. Zarządzenie nr 20 z dnia 29.07.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 z dnia 02.05.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska 

(N.0210.20.2019.MM) 

 

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 29.07.2019 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.0210.21.2019.MM) 

 

22. Zarządzenie nr 22 z dnia w sprawie obliczania stawek i czynności niezawartych w katalogu norm czasu 

dla prac leśnych (N.0210.22.2019.MM) 

 

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Nadleśnictwa 

Biała Podlaska (N.0210.23.2019.MM) 

 

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2019 r. przeprowadzonej 

metodą pełną (N.0210.24.2019.MM) 

 

25. Zarządzenie nr 25 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zużycia technicznego i 

moralnego przedmiotów z odzysku i zbędnego wyposażenia, ich wyceny oraz postawienia wniosków 

odnośnie zagospodarowania lub likwidacji. (N.0210.25.2019.MM) 

 

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej- sprawdzającej w 

Nadleśnictwie Biała Podlaska (N.0210.26.2019.MM) 

 

27. Zarządzenie nr 27 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa Biała Podlaska na rok 2020 (N.0210.27.2019.MM) 

 

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przekazywania leśnictw oraz stanowisk pracy na okres 

nieobecności (N.0210.28.2019.MM) 

 

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie wypłaty ryczałtu na rozjazdy w przypadku 

zastępowania nieobecnego w pracy leśniczego (N.0210.29.2019.MM) 

 



30. Zarządzenie nr 30 z dnia 18.11.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 33 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji socjalnej (N.0210.30.2019.MM) 

 

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 02.12.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 z dnia 17 stycznia 2019 r. w 

sprawie zasad sprzedaży drewna (N.0210.31.2019.MM) 

 

32.  Zarządzenie nr 32 z  dnia 18.12.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu 

stażowego absolwentów (N.0210.32.2019.MM) 

 

33. Zarządzenie nr 33 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie likwidacji produktów niedrzewnych 

(N.0210.33.2019.MM) 

 

34. Zarządzenie nr 34 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny 

produkcji szkółkarskiej (N.0210.34.2019.MM) 

 

 


