
ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY 
 

wydane w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 
 
 

1. Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
26 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy 
lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady, używających pojazdy nie 
stanowiące własności pracodawcy do celów służbowych (znak:N-021-1/07). 

 
2. Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia          

26 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek na zakup 
samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych przez 
pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady wykonujących zadania służbowe w terenie 
(znak:N-021-2/07).  

 
3. Zarządzenie nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

26 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż 
drewna w Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-3/07). 

 
4. Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

15 lutego 2007 r. w sprawie  sposobu stosowania druków ścisłego zarachowania w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-4/07). 

 
5. Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

26 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu (znak:N-021-5/07). 
 

6. Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
26 lutego 2007 r. w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej w 
Nadleśnictwie Niedźwiady w ramach BIP LP (znak:N-021-6/07). 

 
7. Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

19 marca 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (znak:N-021-7/07). 

 
8. Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                

20 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zamian do Regulaminu Organizacyjnego 
Nadleśnictwa Niedźwiady (znak:N-021-8/07). 

 
9. Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                

30 marca 2007 r. wprowadzające zmiany w aneksie nr 4 z dnia 12 stycznia 2006 r. do 
Zarządzenia nr 6A Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             
14 kwietnia 2000 r. w sprawie niektórych danych zawartych w formie elektronicznej w 
systemie informatycznym Lasów Państwowych (znak:N-021-09/07). 

 
10. Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia              

04 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu spisowego celem przekazania 
składników majątkowych i dokumentacji leśnictwa Kamionka (znak:N-021-10/07).  

 
11. Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

11 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru magazynu broni w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-11/07). 

 
12. Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia     

20 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa 



Niedźwiady z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przyznania miesięcznego ryczałtu 
pieniężnego z tytułu rozmów telefonicznych (znak:N-021-12/07). 

 
13. Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

25 kwietnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
podleśniczego (znak:N-021-13/07). 

 
14. Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

26 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Niedźwiady z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia i rozliczenia limitu 
kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady, używających 
pojazdy nie stanowiące własności pracodawcy do celów służbowych (znak:N-021-
14/07). 

 
15. Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                  

17 maja 2007 r. w sprawie przekazania składników majątkowych i dokumentacji                   
leśnictwa Łabędzie Bagno(znak:N-021-15/07). 

 
16. Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                

17 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonego zarządzeniem nr 18/02 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 22 kwietnia 2002 r. (znak:N-021-16/07). 

 
17. Zarządzenie nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia              

17 maja 2007 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 
Nadleśnictwa Niedźwiady, używających pojazdy nie stanowiące własności 
pracodawcy do celów służbowych (znak:N-021-17/07). 

 
18. Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                

25 maja 2007 r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 14 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Niedźwiady         
(znak:N-021-18/07). 

 
19. Zarządzenie nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia              

25 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej działającej w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-19/07). 

 
20. Zarządzenie nr 20  Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia         

29 maja 2007 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Nadleśnictwa 
Niedźwiady w roku 2007 (znak:N-021-20/07). 

 
21. Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                 

31 maja 2007 r. w sprawie planu finansowo – gospodarczego Nadleśnictwa 
Niedźwiady na 2007 r.(znak:N-021-21/07). 

 
22. Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy 
lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do 
celów służbowych (znak:N-021-22/07). 

 
23. Zarządzenia nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

01 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu (znak:N-021-23/07). 



 
24. Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

15 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drewna w leśnictwie 
Przechlewko (znak:N-021-24/07). 

 
25. Zarządzenie nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

27 czerwca 2007 r. w sprawie znakowania pism (znak:N-021-25/07). 
 

26. Zarządzenie nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    
04 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa                                 
(znak:N-021-26/07). 

 
27. Zarządzenie nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

09 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu dokonywania 
wyboru wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych poniżej 14 000 euro, które 
nie podlegają ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz powołania komisji przetargowej      
(znak:N-021-27/07). 

 
28. Zarządzenie nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

09 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji do organizowania i przeprowadzenia 
wszystkich postępowań na udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty 
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz wyceny i sprzedaży zbędnych 
składników majątku nadleśnictwa (znak:N-021-28/07). 

 
29. Zarządzenie nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

16 lipca  2007 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 22 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 
Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 
(znak:N-021-29/07). 

 
30. Zarządzenie nr 30 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia     

16 lipca 2007 r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 25 A Nadleśniczego 
nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie 
Niedźwiady (znak:N-021-30/07). 

 
31. Zarządzenie nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

16 lipca 2007 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 zarządzenia nr 4 z 
dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 
Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-31/07). 

 
32. Zarządzenie nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia                 

26 lipca 2007 r. w sprawie używania pieczęci urzędowych (znak:N-021-32/07). 
 

33. Zarządzenie nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
30 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za zużycie energii elektrycznej                
(znak:N-021-33/07). 

 
34. Zarządzenie nr 34 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

30 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w Nadleśnictwie 
Niedźwiady (znak:N-021-34/2007). 

 



35. Zarządzenie nr 35 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia              
30 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy w Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-35/2007). 

 
36. Zarządzenie nr 36 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

23 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia aktualizacji opisu taksacyjnego i 
rejestru gruntów oraz wyliczenia podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości 
(znak:N-021-36/07). 

 
37. Zarządzenie nr 37 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia              

23 sierpnia 2007 r. w sprawie przekazania – przejęcia majątku i dokumentów 
Leśnictwa Lipczynek (znak:N-021-37/07). 

 
38. Zarządzenie nr 38 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia            

30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia 
doraźnej inwentaryzacji paliwa (znak:N-021-38/2007). 

 
39. Zarządzenie nr 39 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia            

08 października 2007 r. w spawie wzajemnych zastępstw leśniczych podczas urlopów 
wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy (znak:N-021-39/07). 

 
40. Zarządzenie nr 40 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia            

30 października 2007 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna w naturze na 
ogrzanie pomieszczenia kancelaryjnego w leśnictwie (znak:N-021-40/07). 

 
41. Zarządzenie nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia    

02  listopada 2007 r. w sprawie procedury działań w zakresie sprzedaży drewna oraz 
windykacji należności w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie                              
(znak:N-021-41/07). 

 
42. Zarządzenie nr 42 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

02 listopada 2007 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 22 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 
Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 
(znak:N-021-42/07). 

 
43. Zarządzenie nr 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

15 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do organizowania i 
przeprowadzania wszystkich postępowań na udzielenie zamówienia na dostawy, 
usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wyceny i sprzedaży 
zbędnych składników majątku nadleśnictwa (znak:N-021-43/07). 

 
44. Zarządzenie nr 44 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

15 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu 
dokonywania wyboru wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych poniżej 14 000 
euro które nie podlegają ustawie z dnia  29.01.2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz powołania komisji 
przetargowej                (znak:N-021-44/07). 

 
45. Zarządzenie nr 45 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

23 listopada 2007 r. w sprawie przekazania – przejęcia majątku i dokumentów 
Leśnictwa Łabędzie Bagno(znak:N-021-45/07). 

 



46. Zarządzenie nr 46 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
31 grudnia 2007 r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 25A Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie 
Niedźwiady (znak:N-021-46/07). 

 
47.  Zarządzenie nr 47 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

31 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu obowiązujących zarządzeń i decyzji 
nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie wg stanu na dzień 
31.12.2007 roku (znak:N-021-47/07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


