
ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY 

 

wydane w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. 
 

1. Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

19.01.2009 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla leśniczych (znak:N-

021-1/09) 

 

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

22.01.2009 roku w sprawie wysokości opłat za usługi ksero dla Zakładów Usług 

Leśnych (znak:N-021-2/09). 

 

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

22.01.2009 roku  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-021-3/09). 

 

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

22.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż drewna w 

Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-4/09). 

 

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

04.02.2009 roku  wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 28 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 24 lipca 2008 roku wprowadzającego 

zmiany w Zarządzeniu nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie 

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-021-5/09). 

 

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

5.02.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż sadzonek 

w Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-6/09). 

 

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

10.02.2009 roku 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-021-7/09). 

 

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

10.02.2009 roku  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-021-8/09). 

 



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

10.02.2009 roku 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-021-9/09). 

 

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

10.02.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do  Zarządzenia nr 25 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10 października 1999 

roku w sprawie funkcjonowania systemu zabezpieczenia obiektów nadleśnictwa przy 

ul. Dworcowej 50 przed kradzieżą i włamaniem (znak:N-021-10/09). 

 

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

10.02.2009 roku w sprawie rozpoznania występowania gatunków ginących i 

zagrożonych na planowanych powierzchniach do zalesienia w nadleśnictwie 

Niedźwiady (znak:N-021-11/09). 

 

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

16.02.2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cen 

sadzonek za szkółki na które nie ma zbytu (znak:N-021-12/09). 

 

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

24.03.2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m
2
 

powierzchni użytkowej lokali/budynków mieszkalnych (znak:N-021-13/09). 

 

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

24.03.2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu do celów podatkowych i składek 

na ubezpieczenia społeczne (znak:N-021-14/09). 

 

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

24.03.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 19 z 

dnia 21.04.2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu ZFŚS w Nadleśnictwie 

Niedźwiady (znak:N-021-15/09). 

 

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

24.03.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku do Regulaminu 

Organizacyjnego Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonym Zarządzeniem nr 18/02 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 22.04.2002 roku (znak:N-021-16/09). 

 

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

24.03.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 4 z dnia          

11 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 

Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-17/09). 

 

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

06.04.2009 roku w sprawie sporządzania szacunków brakarskich (znak:N-021-18/09). 



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

08.04.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 36 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 08.12.2008 roku w 

sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo danych osobowych (znak:N-021-19/09). 

 

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

14.04.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż drewna w 

Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-20/09). 

 

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

14.04.2009 roku wprowadzające zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/02 z dnia 22.04.2002 

roku (znak: N-021-21/09). 

 

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

27.04.2009 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego (znak:N-021-22/09). 

 

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

29.04.2009 roku w sprawie sporządzania szacunków brakarskich (znak:N-021-23/09). 

 

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

29.04.2009 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy, na których zatrudnieni 

pracownicy Nadleśnictwa Niedźwiady uprawnieni są do otrzymywania napojów 

(znak:N-021-24/09). 

 

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

29.04.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w 

Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-25/09). 

 

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

12.05.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w 

Leśnictwie Łękinia (znak:N-021-26/09). 

 

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

12.05.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż drewna w 

Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-27/09). 

 

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

18.05.2009 roku w sprawie planu finansowo – gospodarczego Nadleśnictwa 

Niedźwiady na 2009 rok (znak:N-021-28/09). 

 

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

18.05.2009 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości PGL LP i  

Planu Kont z komentarzem PGL LP(znak:N-021-29/09). 

 

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

18.05.2009 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 25A 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-021-30/09). 

 

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

02.06.2009 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 25A 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-021-31/09). 

 

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

02.06.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzeniu nr 13 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie 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-021-32/09). 

 

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

08.06.2009 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych (znak:N-021-33/09). 

 

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

10.06.2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa 

Niedźwiady wprowadzonym Zarządzeniem nr 18/02 Nadleśniczego z dnia 22 kwietnia 

2002 roku (znak:N-021-34/09). 

 

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

10.06.2009 roku w sprawie przechowywania dowodów stanowiących zabezpieczenie 

transakcji handlowych  (znak:N-021-35/09). 

 

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

15.06.2009 roku w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Nadleśnictwa 

Niedźwiady w roku 2009 (znak:N-021-36/09). 

 

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

09.07.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w drewna w 

Leśnictwie Dębie (znak:N-021-37/09). 

 

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

15.07.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż drewna w 

Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-38/09). 

 

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

16.07.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Niedźwiady w 

Przechlewie (znak:N-021-39/09). 

 

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

24.07.2009 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 10 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10.02.2009 roku w sprawie 

funkcjonowania systemu zabezpieczenia obiektów nadleśnictwa przy ul. Dworcowej 

50 przed kradzieżą i włamaniem (znak:N-021-40/09). 

 



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

27.07.2009 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 25A Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 30.11.2006 roku w sprawie 

wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie 

Niedźwiady  (znak:N-021-41/09). 

 

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

31.07.2009 roku w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia 

inwentaryzacji doraźnej środków pieniężnych w kasie na dzień 31.07.2009 roku oraz 

na dzień 04.08.2009 roku (znak:N-021-42/09). 

 

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

28.08.2009 roku w sprawie ograniczenia trwałego znakowania drzew i innych 

obiektów gospodarki leśnej  (znak:N-021-43/09). 

 

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

10.09.2009 roku w sprawie ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego               

(znak:N-021-44/09). 

 

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

22.09.2009 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego (znak:N-021-45/09). 

 

46. Zarządzenie nr 46 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

01.10.2009 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 44 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w sprawie ustalenia wysokości 

równoważnika pieniężnego (znak:N-021-46/09). 

 

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

01.10.2009 roku wprowadzające zmiany załączników do Regulaminu 

Organizacyjnego Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonym Zarządzeniem nr 18/02 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady  (znak:N-021-47/09). 

 

48. Zarządzenie nr 48 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

21.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż drewna w 

Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-48/09). 

 

49. Zarządzenie nr 49 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

21.10.2009 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 13 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady z dnia 01.04.2008 roku w sprawie 

wprowadzenia i rozliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników 

Nadleśnictwa Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych 

(znak:N-021-49/09). 

 

50. Zarządzenie nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

28.10.2009 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 25A Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 30.11.2006 roku w sprawie 

wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie 

Niedźwiady (znak:N-021-50/09). 

 



51. Zarządzenie nr 51 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

28.10.2009 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 25 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 29.04.2009 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie 

(znak:N-021-51/09). 

 

52. Zarządzenie nr 52 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

28.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia cennika na sprzedaż choinek i stroiszu w 

Nadleśnictwie Niedźwiady na 2009 rok (znak:N-021-52/09). 

 

53. Zarządzenie nr 53 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

13.11.2009 roku wprowadzające zmianę w zarządzeniu nr 30 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 18.05.2009 roku wprowadzającego 

zmianę w Zarządzeniu nr 25A Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w 

Przechlewie z dnia 30.11.2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu 

dokumentów i ich kontroli w Nadleśnictwie Niedźwiady (znak:N-021-53/09). 

 

54. Zarządzenie nr 54 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

16.11.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej drewna w 

Leśnictwie Głuszec (znak:N-021-54/09). 

 

55. Zarządzenie nr 55 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

16.12.2009 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 28 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 18.05.2009 roku w sprawie planu 

finansowo – gospodarczego  Nadleśnictwa Niedźwiady na rok 2009                           

(znak:N-021-55/09). 

 

56. Zarządzenie nr 56 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

21.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek na zakup 

samochodów prywatnych wykorzystywanych również do celów służbowych przez 

pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie (znak:N-021-56/09). 

 

57. Zarządzenie nr 57 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

21.12.2009 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród okolicznościowych i 

motywacyjnych dla pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady (znak:N-021-57/09). 

 

58. Zarządzenie nr 58 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

28.12.2009 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 29 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 18.05.2009 roku w sprawie 

wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości PGL LP i  Planu Kont z komentarzem 

PGL LP(znak:N-021-58/09). 

 

59. Zarządzenie nr 59 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 

28.12.2009 roku w sprawie niektórych danych zawartych w formie elektronicznej w 

systemie informatycznym Lasów Państwowych (znak:N-021-59/09). 

 

60. Zarządzenie nr 60 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

28.12.2009 roku  wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 28 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 24 lipca 2008 roku wprowadzającego 

zmiany w Zarządzeniu nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie 



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-021-60/09). 

 

61. Zarządzenie nr 61 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

28.12.2009 roku  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-021-61/09). 

 

62. Zarządzenie nr 62 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

28.12.2009 roku 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-021-62/09). 

 

63. Zarządzenie nr 63 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

28 grudnia 2009 roku w sprawie zastępstw oraz pełnienia obowiązków pracowników 

administracji Nadleśnictwa Niedźwiady  (znak:N-021-63/09). 

 

64. Zarządzenie nr 64 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia               

31 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu obowiązujących zarządzeń i decyzji 

nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie wg stanu na dzień 31.12.2009 

roku (znak:N-021-64/09). 

 

 

 

 


