
ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY 
 

wydane w okresie od 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. 
 

1. Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
11 stycznia 2008  r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż  
drewna w Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-1/08). 

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

16 stycznia 2008  r. w sprawie wyjaśnienia przyczyny powstania pożaru w budynku 
mieszkalnym w miejscowości Przechlewko 1 (znak:N-021-2a/08). 

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

24 stycznia 2008  r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie 
Łękinia (znak:N-021-2/08). 

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

25 stycznia 2008  r. w sprawie ewidencji umów w SILP (znak:N-021-03/08). 
 

5. Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               
28 stycznia 2008  r. w sprawie wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy 
lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do 
celów służbowych (znak:N-021-4/08). 

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

28 stycznia 2008  r. w sprawie ustalenia stawek czynszu do celów podatkowych 
(znak:N-021-5/08). 

 
7. Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

31 stycznia 2008  r. w sprawie druków ścisłego zarachowania oraz ich ewidencji i 
kontroli (znak:N-021-6/08). 

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

08 lutego 2008  r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 4 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 
Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 
(znak:N-021-7/08). 

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

18 lutego 2008  r. w sprawie przekazania – przejęcia majątku i dokumentów 
Leśnictwa Lipczynek (znak:N-021-8/08). 

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

26 lutego 2008  r. w sprawie zastępstw leśniczych podczas urlopów wypoczynkowych 
i innych nieobecności w pracy (znak:N-021-9/08). 

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

28 lutego 2008  r. w sprawie ustalenia stawek czynszu do celów podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne (znak:N-021-10/08). 

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

04 marca 2008  r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 4 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 



Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 
(znak:N-021-11/08). 

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

04 marca 2008  r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu 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-021-12/08). 

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

01 kwietnia 2008  r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia i rozliczania limitów 
kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady, używających 
własne pojazdy do celów służbowych (znak:-021-13/08). 

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

16 kwietnia 2008  r. w sprawie ustalenia stawek czynszu do celów podatkowych i 
składek na ubezpieczenie społeczne (znak:N-021-14/08). 

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

21 kwietnia  2008  r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (znak:N-021-15/08). 

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

21 kwietnia  2008  r. w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia 
p.poż. budynków i obszarów leśnych Nadleśnictwa Niedźwiady oraz powołania 
zespołu doradczego (znak:N-021-16/08). 

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

24 kwietnia  2008  r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Nadleśnictwa 
Niedźwiady w roku 2007 (znak:N-021-17/08). 

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

24 kwietnia  2008  r. w sprawie wysokości opłat za usługi ksero dla Zakładów Usług 
Leśnych (znak:N-021-18/08). 

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

24 kwietnia  2008  r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-19/08). 

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

21 kwietnia  2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 44 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 listopada 2007 roku 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 (tekst jedn. Dz. U. z dnia 21.11.2007 
roku, nr 233, poz. 1655) oraz powołania komisji przetargowej (znak:N-021-19A/08). 

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

21 kwietnia  2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 43 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 listopada 2007 roku 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 (tekst jedn. Dz. U. z dnia 



21.11.2007 roku, nr 233, poz. 1655) oraz wyceny i sprzedaży zbędnych składników 
majątku nadleśnictwa (znak:N-021-19B/08). 

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

16 maja  2008  r. w sprawie planu finansowo – gospodarczego Nadleśnictwa 
Niedźwiady na 2008 rok (znak:N-021-20/08). 

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

16 maja  2008  r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa 
Niedźwiady wprowadzonego Zarządzeniem nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Niedźwiady z dnia 22 kwietnia 2002 roku (znak:N-021-21/08). 

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

16 maja  2008  r. w sprawie sporządzenia szacunków brakarskich (znak:N-021-
22/08). 

 
26. Zarządzenie nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

01 lipca  2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 44 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 listopada 2007 roku 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 (tekst jedn. Dz. U. z dnia 21.11.2007 
roku, nr 233, poz. 1655) oraz powołania komisji przetargowej (znak:N-021-23/08). 

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

01 lipca  2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 43 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 listopada 2007 roku 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 (tekst jedn. Dz. U. z dnia 
21.11.2007 roku, nr 233, poz. 1655) oraz wyceny i sprzedaży zbędnych składników 
majątku nadleśnictwa (znak:N-021-24/08). 

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

01 lipca  2008  r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 Zarządzenia nr 4 z 
dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 
Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-25/08). 

 
29. Zarządzenie nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

01 lipca 2008  r. wprowadzające zmiany załączników do Regulaminu 
Organizacyjnego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie wprowadzonym 
Zarządzeniem nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 22 kwietnia 
2002 roku (znak:N-021-26/08).  

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

01 lipca 2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 25 A Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie Niedźwiady                           
(znak:N-021-27/08).  

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

24 lipca 2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 16 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia wszystkich przetargów na sprzedaż lokali i gruntów z budynkami 



mieszkalnymi w budowie będących w zarządzie Nadleśnictwa Niedźwiady.                           
(znak:N-021-28/08).  

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

06 sierpnia 2008  r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w 
Leśnictwie Uroczysko (znak:N-021-29/08). 

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

22 sierpnia 2008  r. w sprawie przekazania – przejęcia majątku i dokumentów 
Leśnictwa Lipczynek (znak:N-021-30/08). 

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

01 października 2008  r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 14/2003 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 01.10.2003 roku w 
sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego i końcowego odbioru 
robót w procesie inwestycyjnym oraz remontowym (znak:N-021-31/08).  

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

17 listopada 2008  r. wprowadzające zmiany załączników do Regulaminu 
Organizacyjnego Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonym zarządzeniem nr 18/02 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 22.04.2002 roku (znak: N-021-
32/08). 

 
36. Zarządzenie nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

17 listopada 2008  r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 13 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie 
wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 
Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 
(znak:N-021-33/08). 

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

20 listopada 2008  r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 25 A Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie 
wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w nadleśnictwie 
Niedźwiady (znak:N-021-34/08). 

 
38. Zarządzenie nr 35 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia             

20 listopada 2008  r. w sprawie  powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-35/08). 

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

08 grudnia 2008  r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych (znak:N-021-36/08). 

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

08 grudnia 2008  r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 20 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 11 września 2006 roku w sprawie 
nowelizacji zaleceń w zakresie uznania, oceny i ewidencjonowania odnowień 
naturalnych (znak:N-021-37/08). 

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

31 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu obowiązujących zarządzeń i decyzji 
nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie wg stanu na dzień 
31.12.2008 roku (znak:N-021-38/08). 

 



 

 


