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Nr 
zarządzenia 

Data wydania W sprawie 

2009 

1/2009 03.02.2009 Zasad (polityki) rachunkowości i Planu Kont 

2010 

2/2010 09.02.2010 Prowadzenia permanentnej aktualizacji bogactwa przyrodniczego 

8/2010 19.04.2010 
Wprowadzenia do stosowania  meldunków  i Protokołu odbioru 
robót 

2011 

6/2011  07.03.2011 Aneks do zarządzenia nr 2/2010 

11/2011 20.04.2011 Zasady rozliczania jazd samochodami prywatnymi do celów 
służbowych 

20/2011 10.10.2011 W sprawie wprowadzenie wykazu prac wykonywanych co 
najmniej przez 2 osoby 

21/2011 10.10.2011 Powołanie komisji do kontroli zwolnień lekarskich 

30/2011 30.12.2011 W sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 
wniosków w Nadleśnictwie Chotyłów 

2012 

6/2012 14.05.2012 W sprawie drukowania dekretów księgowych 

11/2012 14.08.2012 Zmiany w Zarządzeniu nr 2/2010 

2013 

3/2013 08.02.2013 W sprawie dokumentacji  funkcjonującej w l-ctwie 

7/2013 12.03.2013 W sprawie spalania gałęzi i odpadów pozrębowych 

11/2013 05.04.2013 Wprowadzenie do stosowania  druku oświadczenia  przy samo 
wyrobie 

12/2013 16.04.2013 Wprowadzenie kryteriów uznawania odnowień naturalnych 

14/2013 30.04.2013 W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

20/2013 19.08.2013 W sprawie trybu przekazywania informacji o zdarzeniach 
niebezpiecznych 

2014 

2/2014 07.01.2014 

W sprawie posiłków profilaktycznych, środków higieny osobistej, 
napojów, repelentów oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 
lub ochronnej, szczepień ochronnych i dofinansowania do 
okularów (anulowano paragraf 6 Zarządzeniem 22/2019) 

11/2014 28.02.2014 Regulamin wyboru przedstawiciela załogi 

20/2014 13.05.2014 Powołanie Komisji do oceny zasadności sprzedaży gruntów 
Skarbu Państwa zarządzanych przez N-ctwo Chotyłów 

25/2014 11.07.2014 W sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym 

30/2014 30.09.2014 W sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników N-ctwa Chotyłów 

36/2014 19.11.2014 
W sprawie liczby i lokalizacji powierzchni kontrolnych jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (wprowadzono zmiany 
Zarządzeniem nr 43/2018) 

2015 

2/2015 05.01.2015 
W sprawie wprowadzenia tabeli zakładowej przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w 
Nadleśnictwie Chotyłów 

3/2015 03.02.2015 W sprawie określenia terminarza przekazywania akt do archiwum 
zakładowego 

12/2015 27.04.2015 W sprawie wyceny materiałów uzyskiwanych z rozgrodzeń upraw 
leśnych 

19/2015 21.05.2015 W sprawie upoważnienia pracowników Służby Leśnej do 
potwierdzania upadków zwierzyny w obwodach łowieckich 

26/2015 24.06.2015 W sprawie rozliczania sortów bhp i umundurowania 
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28/2015 25.06.2015 W sprawie wykazu lokalizacji pułapek feromonowych 

41/2015 7.12.2015 W sprawie powołania komisji do odbioru remontu leśnych dróg 
gruntowych 

2016 

6/2016 1.03.2016 W sprawie  stawek za dzierżawę przez ZUL i inne podmioty 
maszyn i urządzeń stanowiących własność N-ctwa Chotyłów 

9/2016 04.03.2016 W sprawie wyznaczenia osoby do prowadzenia polityki 
komunikacyjnej 

14/2016 12.04.2016 W sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu 
wizyjnego Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa 
Chotyłów. 

33/2016 28.12.2016 W sprawie wyznaczenia zespołu przyjmującego środki trwałe 

2017 

3/2017 12.01.2017 W sprawie powołani komisji do obsługi Portalu Leśno-Drzewnego, 
serwisu e-drewno 

18/2017 2.05.2017 W sprawie zasad rozliczania materiałów w przerobie 

24/2017 1.08.2017 W sprawie powołania komisji do analizy zasadności skorzystania z 
prawa pierwokupu gruntów  

26/2017 11.08.2017 W sprawie powołania zespołu roboczego do koordynowania prac 
związanych z poszukiwaniem padłych dzików 

36/2017 29.11.2017 W sprawie płytek do cechowania drewna (wprowadzono zmiany 
Zarządzeniem nr 31/2019) 

37/2017 12.12.2017 W sprawie wprowadzenie Regulaminu Pracy 

38/2017 27.12.2017 W zasad ustalania limitu km na jazdy lokalne sam. prywat. do 
celów służbowych (wprowadzono zmiany Zarządzeniem nr 
35/2019, 64/2020)) 

2018 

6/2018 26.01.2018 W sprawie udostępniania gruntów Skarbu Państwa, pozostających 
w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Chotyłów 

9/2018 12.02.2018 W sprawie określenia zakresu zadań i okoliczności lub sytuacji,  
w których pracownicy poza Służbą Leśną oraz kierowców 
samochodów służbowych powinni występować w mundurze 

14/2018 16.02.2018 W sprawie określenia podstawowych metod sporządzania 
szacunków brakarskich 

17/2018 05.03.2018 W sprawie organizacji pracy Posterunku Straży Leśnej 

25/2018 31.08.2018 W sprawie wprowadzenia cennika za korzystanie z Punktu 
edukacji leśnej Barwinek w celach komercyjnych innych niż 
edukacja przyrodniczo - leśna 

26/2018 31.08.2018 W sprawie regulaminu realizacji zadań z zakresu edukacji 
przyrodniczo – leśnej prowadzonej przez pracowników 
Nadleśnictwa Chotyłów 

27/2018 31.08.2018 W sprawie obowiązku przeprowadzania na gruntach 
zarządzanych przez Nadleśnictwo Chotyłów cyklicznych 
przeglądów drzew pod kątem wyeliminowania zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz dla uszkodzenia mienia 

43/2018 20.11.2018 Zmieniające Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie liczby i lokalizacji 
powierzchni kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny 

44/2018 20.11.2018 W sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Ochrony Danych 
Osobowych w Nadleśnictwie Chotyłów 

45/2018 19.12.2018 W sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Nadleśnictwie Chotyłów 

2019 

7/2019 11.02.2019 W sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w 
Nadleśnictwie Chotyłów 
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12/2019 28.03.2019 W sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o 
przydzielenie pożyczki na zakup samochodu osobowego, 
motocykla, motoroweru 

16/2019 27.05.2019 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ZFŚS 

19/2019 12.07.2019 W sprawie powołania komisji do odbioru zalesień na gruntach 
rolnych w ramach programu PROW oraz odbioru wykonania 
Planów inwestycji sporządzanych w ramach programu PROW 

20/2019 17.07.2019 W sprawie kontroli na gruncie drewna przeznaczonego do 
sprzedaży detalicznej pracownikom Lasów Państwowych i ich 
rodzinom, drewna przeznaczonego na deputaty oraz drewna 
przeznaczonego do sprzedaży pracownikom Zakładów Usług 
Leśnych świadczących usługi w Nadleśnictwie Chotyłów 

21/2019 17.07.2019 W sprawie zasad postępowania przy stwierdzeniu utraty 
(zagubienia, kradzieży) lub uszkodzenia płytki do cechowania 
drewna 

27/2019 17.10.2019 W sprawie prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
Nadleśnictwa Chotyłów na 2020 r.  

28/2019 31.10.2019 W sprawie wyceny aktywów trwałych i zapasów magazynowych 
podlegających likwidacji oraz wyceny materiałów rozbiórkowych 
powstałych w procesie likwidacji 

30/2019 04.11.2019 W sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w 
Nadleśnictwie Chotyłów 

31/2019 14.11.2019 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2017 z dnia 29.11.2017 r. 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów w sprawie płytek do 
cechowania drewna 

35/2019 24.12.2019 W sprawie zasad ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na 
jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Chotyłów (zmiany do 
Zarządzenia nr 38/2017) 

2020 

2/2020 02.01.2020 W sprawie ustalenia zasad wprowadzania do ewidencji ilościowej 
w podsystemie Infrastruktura składników majątku o wartości 
poniżej 300 zł 

6/2020 28.01.2020 W sprawie określenia zasad ustalania ryczałtów za sprzątanie, 
przygotowanie opału, opalanie kancelarii, zużytą energię 
elektryczną oraz ilość drewna na opalanie kancelarii leśnictw w 
Nadleśnictwie Chotyłów – (zmiana wprowadzona zarządzeniem 
2/2021 z dnia 11.01.2021 r.) 

10/2020 03.02.2020 W sprawie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej metodą pełną w 
2020 roku 

11/2020 07.02.2020 W sprawie powołania komisji likwidacyjnej 

13/2020 13.02.2020 Zmieniające zarządzenie nr 45 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu ZFŚS 

14/2020 13.02.2020 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 i 
urządzeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 powyższej ustawy 

15/2020 18.02.2020 W sprawie powołania komisji socjalnej 

16/2020 28.02.2020 W sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień zmiany 
osoby materialnie odpowiedzialnej w 2020 roku 

21/2020 01.04.2020 W sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników 
Nadleśnictwa Chotyłów (zmiana wprowadzona Zarządzeniem 
24/2021) 

22/2020 04.05.2020 W sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania 
czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, w biurze Nadleśnictwa Chotyłów (zmiana 
wprowadzona Zarządzeniem nr 25/2020, 66/2020) 

23/2020 14.05.2020 W sprawie planu finansowo – gospodarczego Nadleśnictwa 
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Chotyłów na 2020 r. 

25/2020 19.05.2020 Zmieniające Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 04.05.2020 r. w 
sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania 
czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, w biurze Nadleśnictwa Chotyłów 

26/2020 21.05.2020 W sprawie ustalenia składu zespołu upoważnionego do 
szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach 
rolnych 

29/2020 01.06.2020 W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych 
na terenie Nadleśnictwa Chotyłów (wprowadzono zmianę 
Zarządzeniem nr 44/2020) 

31/2020 02.06.2020 W sprawie ustalenia wysokości i wypłaty ekwiwalentu za pranie 
odzieży ochronnej BHP w Nadleśnictwie Chotyłów 

32/2020 03.06.2020 W sprawie przekazywania powierzonego majątku i dokumentów 

34/2020 01.07.2020 W sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników 
Nadleśnictwa Chotyłów (zmiany w Zarządzeniu nr 21/2020) 

36/2020 03.07.2020 W sprawie korzystania z muzeum leśnego oraz zielonej klasy na 
terenie Nadleśnictwa 

37/2020 03.07.2020 W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżki 
dydaktycznej oraz miejsc odpoczynku na terenie Nadleśnictwa 
Chotyłów 

38/2020 03.07.2020 W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsca 
postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Chotyłów 

39/2020 03.07.2020 W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżek 
rowerowych i szlaków turystycznych na terenie Nadleśnictwa 
Chotyłów 

40/2020 03.07.2020 W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obozowisk 
harcerskich na terenie Nadleśnictwa Chotyłów 

41/2020 16.07.2020 W sprawie wprowadzenia szczególnych ograniczeń w 
funkcjonowaniu Nadleśnictwa Chotyłów w związku z nasileniem 
się stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy Piszczac 

42/2020 29.07.2020 W sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot 
podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących 

43/2020 28.08.2020 
NK.012.5.2020 

W sprawie uchylenia nieobowiązujących zarządzeń i decyzji 

44/2020 28.08.2020 
SA.771.3.2020 

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2020 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Chotyłów z dnia 01.06.2020 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie 
Nadleśnictwa Chotyłów 

45/2020 02.09.2020 
ZG.2217.53.2020 

W sprawie powołania komisji do spraw przeglądów 
dzierżawionych przejazdów kolejowych ulokowanych na 
skrzyżowaniach z drogami leśnymi zarządzanymi przez 
Nadleśnictwo Chotyłów 

46/2020 10.09.2020 
K.302.1.2020 

W sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla 
Nadleśnictwa Chotyłów 

47/2020 14.09.2020 
ZG.7030.30.2020 

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania ocen produkcji 
szkółkarskiej, inwentaryzacji kompostu, kwalifikowania materiału 
sadzeniowego do zniszczenia lub dalszej produkcji 

48/2020 15.09.2020 
K.370.5.2020 

W sprawie inwentaryzacji rocznej w 2020 roku przeprowadzonej 
metodą uproszczoną 

49/2020 17.09.2020 
K.370.6.2020 

W sprawie inwentaryzacji dodatkowej doraźnej do ustanowienia 
współodpowiedzialności w leśnictwach Zalesie, Lutnia, Połoski i 
Zabłocie 

52/2020 08.10.2020 
K.0300.2.2020 

W sprawie prowizorium planu finansowo – gospodarczego 
Nadleśnictwa Chotyłów 

55/2020 13.10.2020 
ZG.7100.6.2020 

W sprawie zmiany metody wykonywania jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny zimujących w ściole w 
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Nadleśnictwie Chotyłów 

57/2020 02.11.2020 
NK.1121.1.9.2020 

W sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia 
leśnictwa Kodeń w związku z objęciem leśniczego kwarantanną 

58/2020 12.11.2020 
NK.1121.1.10.2020 

W sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia 
leśnictwa Dobryń w związku z objęciem leśniczego kwarantanną 

59/2020 16.11.2020 
NK.1121.1.11.2020 

W sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia 
leśnictwa Zalesie w związku z objęciem leśniczego izolacją 

60/2020 16.11.2020 
NK.1121.1.12.2020 

W sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia 
leśnictwa Zabłocie w związku z objęciem leśniczego izolacją 

61/2020 19.11.2020 
SA.20.8.2020 

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 
dotyczących rozbiórki budynku gospodarczego 108/51  
w miejscowości Dobromyśl 

63/2020 01.12.2020 
SA.20.7.2020 

W sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. „Usuwanie 
odrośli na drogach leśnych” na terenie Nadleśnictwa Chotyłów 

64/2020 18.12.2020 
NK.4001.6.2020 

W sprawie zmiany w zasadach ustalenia miesięcznego limitu 
kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa 
Chotyłów 

65/2020 29.12.2020 
SA.20.9.2020 

W sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. „Równanie dróg 
leśnych w Nadleśnictwie Chotyłów.” 

66/2020 31.12.2020 
SA.0441.1.2020.AN 

Zmieniające Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 04.05.2020 r.  
w sprawie postępowania z dokumentacją i wykonywania 
czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, w biurze Nadleśnictwa Chotyłów 

2021 

1/2021 04.01.2021 
NK.012.1.2021 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 

2/2021 11.01.2021 
NK.330.1.2020 

Zmieniające zarządzenie nr 6/2020 w sprawie określenia zasad 
ustalania ryczałtów za sprzątanie, przygotowanie opału, opalanie 
kancelarii, zużytą energię elektryczną oraz ilości drewna na 
opalanie kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Chotyłów 

3/2021 12.01.2021 
ZG.801.3.2021 

W sprawie zasad sprzedaży drewna na rynku detalicznym  
w Nadleśnictwie Chotyłów 

4/2021 13.01.2021 
ZG.801.2.2021 

W sprawie cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym 

5/2021 19.01.2021 
SA.270.2.2021 

W sprawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi  
i roboty budowlane do wartości 130 000 złotych (netto)  
w Nadleśnictwie Chotyłów 

6/2021 19.01.2021 
SA.270.3.2021 

W sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Chotyłów Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub 
przekraczającej 130 000 złotych (netto), oraz Regulaminu pracy 
komisji przetargowej 

8/2021 18.02.2021 
K.370.1.2021 

W sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej metodą pełną 

9/2021 22.02.2021 
S.20.5.2021 

W sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej 
na potrzeby modernizacji budynku nr inw. 110/22 w miejscowości 
Zabłocie-Kolonia, na terenie l-ctwa Zabłocie ujęte w planie 
inwestycji na 2021 rok (I/2021/19) 

10/2021 26.02.2021 
ZG.7030.10.2021 

W sprawie wprowadzenia cennika na materiał sadzeniowy 
wyprodukowany w Leśnictwie Szkółkarskim Lutnia Nadleśnictwa 
Chotyłów, przeznaczony na własne potrzeby oraz dla innych 
nadleśnictw. 

11/2021 26.02.2021 
ZG.7030.11.2021 

W sprawie wprowadzenia cennika na materiał sadzeniowy 
wyprodukowany w Leśnictwie Szkółkarskim Lutnia Nadleśnictwa 
Chotyłów, przeznaczony dla indywidualnych odbiorców. 

12/2021 26.02.2021 
K.370.2.2021 

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu 
spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej 
wynikającej z okoliczności spowodowanych wypadkami losowymi 
(pożar, powódź, kradzież itp.) 

13/2021 04.03.2021 W sprawie wyznaczenia obsługi lekkiego samochodu patrolowo-
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ZG.2621.8.2021 gaśniczego oraz powołania pełnomocników Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Chotyłów w zakresie podejmowania działań 
ograniczających rozwój pożaru i innych miejscowych zagrożeń na 
gruntach i w obiektach będących w zarządzie lub władaniu 
Nadleśnictwa Chotyłów w czasie trwania akcji bezpośredniej w 
roku 2021 

14/2021 09.03.2021 
S.212.1.2021 

W sprawie powołania komisji na potrzeby weryfikacji powierzchni 
zabudowy budynków będących na stanie środków trwałych 
Nadleśnictwa oraz pomiarów powierzchni zabudowy 
występujących budynków, nie będących na stanie środków 
trwałych Nadleśnictwa 

15/2021 15.03.2021 
K.0210.1.2021 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 
Nadleśnictwie Chotyłów 

16/2021 17.03.2021 
SA.250.10.2021 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu dla zamówień poniżej 
kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.], realizowanych w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 201402020 

17/2021 19.03.2021 
SA.2130.2.2021 

W sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1m2 powierzchni 
użytkowej w nieruchomościach budowlanych 

18/2021 22.03.2021 
NK.151.3.2021 

W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych za święto 
przypadające w sobotę 

19/2021 13.04.2021 
NK.1121.1.4.2021 

W sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia 
leśnictwa Kłoda w związku z objęciem leśniczego kwarantanną 

20/2021 26.04.2021 
ZG.715.1.2021 

W sprawie uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz 
wprowadzenia regulaminu korzystania z tego obszaru na terenie 
Nadleśnictwa Chotyłów. 

21/2021 27.04.2021 
S.4000.7.2021 

W sprawie gospodarki samochodami służbowymi w Nadleśnictwie 
Chotyłów 

22/2021 04.05.2021 
S.20.6.2021 

W sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących 
rozbiórki fundamentów betonowych stwierdzonych na terenie 
leśnym leśnictwa Neple oraz budowli murowanych na terenie 
leśnictwa Zalesie 

23/2021 11.05.2021 
K.0300.1.2021 

W sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego 
Nadleśnictwa Chotyłów na 2021 rok 

24/2021 17.05.2021 
NK.1120.15.2021 

W sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników 
Nadleśnictwa Chotyłów 

 
 
 


