
ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA NIEDŹWIADY 
 

wydane w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 

1. Zarządzenie nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 03.01.2011 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 z 
późn. zm.) oraz wyceny i sprzedaży zbędnych składników majątku 
nadleśnictwa (znak:N-021-1/11). 

 
2. Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 03.01.2011 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 z 
późn. zm) oraz powołania komisji przetargowej (znak:N-021-2/11). 
 

3. Zarządzenie nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 03.01.2011 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-021-3/11). 
 

4. Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 03.01.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 28 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 01.06.2010 
roku w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów  Nadleśnictwa Niedźwiady 
w 2010 roku (znak:N-021-4/11). 
 

5. Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 04.01.2011 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-021-5/11). 
 

6. Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 19.01.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 
sprzedaż drewna w nadleśnictwie Niedźwiady (N021-6/11). 
 
 
 



 
7. Zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 19.01.2011 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do 
zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia i 
rozliczenia limitów kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa 
Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych (N-021-7/11). 
 

8. Zarządzenie nr 8Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 19.01.2011 roku wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 56 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 21 grudnia 
2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek na zakup 
samochodów prywatnych wykorzystywanych również do celów służbowych 
przez pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady wykonujących zadania 
służbowe w terenie (N-021-8/11).  
 

9. Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 27.01.2011 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla 
leśniczych (N-021-9/11). 
 

10. Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 27.01.2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi ksero dla Zakładów 
Usług Leśnych (N-021-10/11). 
 

11. Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 31.01.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dla 
zasobu mieszkaniowego Nadleśnictwa Niedźwiady  (N-021-11/11). 
 

12. Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 31.01.2011 roku w sprawie ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń 
do celów podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne (N-021-12/11). 
 

13. Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07.02.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 
sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-13/11). 
 

14. Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07.02.2011 roku w sprawie wdrożenia zasad i trybu udostępniania 
informacji przez Nadleśnictwo Niedźwiady (N-021-14/11). 
 

15. Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07.02.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy 
Nadleśnictwa Niedźwiady wprowadzonego załącznikiem nr 1 do zarządzenia 
nr 39 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w sprawie 
ustalenia Regulaminu Pracy nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 
16 lipca 2009 roku (N-021-15/11).  
 

16. Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.03.2011 roku w sprawie używania pieczęci urzędowej (N-021-16/11). 
 



 
 

17. Zarządzenie nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.03.2011 roku wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 10 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 1 marca 2010 
roku w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko leśne                        
(N-021-17/11). 
 

18. Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.03.2011 roku wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 16/2008 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 21 kwietnia 
2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia p.poż. 
budynków i obszarów leśnych Nadleśnictwa Niedźwiady oraz powołania 
zespołu doradczego (N-021-18/11). 
 

19. Zarządzenie nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.03.2011 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do 
zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia i 
rozliczenia limitów kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa 
Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych                                 
(N-021-19/11). 
 

20. Zarządzenie nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 25.03.2011 roku wprowadzające zmianę w zarządzeniu nr 58 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 31 grudnia 
2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów i ich 
kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie                               
(N-021-20/11). 
 

21. Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 28.03.2011 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 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 21.11.2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
oraz wyceny i sprzedaży zbędnych składników majątku nadleśnictwa                         
(N-021-21/11). 
 

22. Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 28.03.2011 roku wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr 44 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 listopada 
2007 roku w sprawie stosowania regulaminu dokonywania wyboru 
wykonawców usług, dostawy i robót budowlanych poniżej 14 000 euro, które 
nie podlegają  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 21.11.2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
oraz powołania komisji przetargowej (N-021-22/11). 
 



23. Zarządzenie nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 04.04.2011 roku w sprawie powołania komisji do spisania dokumentacji 
nie archiwalnej (N-021-23/11). 
 

24. Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 04.04.2011 roku wprowadzające zmiany w załączniku nr 2 do 
zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia i 
rozliczenia limitów kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Nadleśnictwa 
Niedźwiady, używających własne pojazdy do celów służbowych                                  
(N-021-24/11). 
 

25. Zarządzenie nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 06.05.2011 roku w sprawie planu finansowo – gospodarczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady na 2011 r. (N-021-25/11). 
 

26. Zarządzenie nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 12.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 
sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-26/11). 
 

27. Zarządzenie nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 19.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia warunków oraz zasad 
sprzedaży detalicznej produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu drukarki 
fiskalnej i kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie (N-021-27/11). 
 

28. Zarządzenie nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 25.05.2011 roku w sprawie średniookresowego planu nakładów na środki 
trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2012-2015 dla 
Nadleśnictwa Niedźwiady (N-021-28/11). 
 

29. Zarządzenie nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 25.05.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 2/2001 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 02.01.2001r. w 
sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 
budynku biura Nadleśnictwa (N-021-29/11). 
 

30. Zarządzenie nr 30 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.06.2011 roku w sprawie wysokości stawek za biwakowanie na 
obiektach turystycznych Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku (N-021-30/11). 
 

31. Zarządzenie nr 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.06.2011 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-31/11). 
 

32. Zarządzenie nr 32 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.06.2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy w Nadleśnictwie Niedźwiady                             
(N-021-32/11). 



33. Zarządzenie nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 01.06.2011 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy (N-021-33/11). 
 

34. Zarządzenie nr 34 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 10.06.2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu leśnego w leśnictwie 
Łabędzie Bagno, w oddziale 377 h na sezon letni 2011 r. (N-021-34/11). 

 
35. Zarządzenie nr 35 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 01.06.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i 
pasywów Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku (N-021-35/11). 
 

36. Zarządzenie nr 36 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 20.06.2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad przydziału deputatu 
rolnego oraz wydzierżawienia gruntów rolnych i wód w Nadleśnictwie 
Niedźwiady w Przechlewie  (N-021-36/11). 
 

37. Zarządzenie nr 37 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 06.07.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uszkodzeń 
spowodowanych przez mroźną zimę i silne przymrozki w szkółce w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-37/11). 
 

38. Zarządzenie nr 38 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 06.07.2011 roku w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego                   
(N-021-38/11). 
 

39. Zarządzenie nr 39 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 15.07.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 35 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10.06.2011 
roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku  (N-021-39/11). 
 

40. Zarządzenie nr 40 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 25.07.2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw odbioru i 
likwidacji ogrodzeń w Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-40/11). 
 

41. Zarządzenie nr 41 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 04.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 
sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Niedźwiady we Przechlewie (N-021-41/11). 
 

42. Zarządzenie nr 42 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 10.08.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej 
drewna w Leśnictwie Stara Brda (N-021-42/11). 
 

43. Zarządzenie nr 43 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 11.08.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 58 
Nadleśniczego nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 31.12.2010 
roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli 
wewnętrznej  w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (N-021-43/11). 



44. Zarządzenie nr 44 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 22.08.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu                                      
nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 
24.07.2008 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 16 Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 12.07.2006 roku w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia wszystkich przetargów na sprzedaż 
lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie będących w zarządzie  
Nadleśnictwa Niedźwiady  w Przechlewie (N-021-44/11). 

 
 

45. Zarządzenie nr 45 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 22.08.2011 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 z 
późn. zm.) oraz wyceny i sprzedaży zbędnych składników majątku 
nadleśnictwa (znak:N-021-45/11). 

 
46. Zarządzenie nr 46 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 22.08.2011 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 z 
późn. zm) oraz powołania komisji przetargowej (znak:N-021-46/11). 
 

47. Zarządzenie nr 47 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 22.08.2011 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych                              
(N-021-44/11). 
 

48. Zarządzenie nr 48 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 22.08.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 10 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 1 marca 2010 
roku w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko leśne                        
(N-021-48/11). 
 

49. Zarządzenie nr 49 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 09.09.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 35 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10.06.2011 
roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku (N-021-49/11). 
 

50. Zarządzenie nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 12.09.2011 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z 
Internetu do celów służbowych w ramach projektu „Stanowisko leśniczego”                              
(N-021-50/11). 
 



51. Zarządzenie nr 51 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 22.09.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 35 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10.06.2011 
roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku (N-021-51/11). 

 
52. Zarządzenie nr 52 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 05.10.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 14/2003 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 01.10.2003 
roku w sprawie częściowego lub końcowego odbioru robót w procesie 
inwestycyjnym oraz remontowym  (N-021-52/11). 
 

53. Zarządzenie nr 53 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 14.10.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika na sprzedaż choinek i 
stroiszu w Nadleśnictwie Niedźwiady(N-021-53/11). 
 

54. Zarządzenie nr 54 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 24.10.2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad przydziału deputatu 
rolnego oraz wydzierżawienia użytków rolnych i wód w Nadleśnictwie 
Niedźwiady w Przechlewie  (N-021-54/11). 
 

55. Zarządzenie nr 55 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 25.10.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 27 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 19.05.2011 
roku w sprawie wprowadzenia warunków oraz zasad sprzedaży detalicznej 
produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu drukarki fiskalnej i kas 
rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży Nadleśnictwa 
Niedźwiady w Przechlewie (N-021-55/11). 
 

56. Zarządzenie nr 56 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 31.10.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej 
drewna w Leśnictwie Głuszec (N-021-56/11). 
 

57. Zarządzenie nr 57 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 
dnia 02.11.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 35 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 10.06.2011 
roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 
Nadleśnictwa Niedźwiady w 2011 roku (N-021-57/11). 

 
58. Zarządzenie nr 58 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z 

dnia 03.11.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 13 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 07.02.2011 
roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż sadzonek w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-58/11). 
 
 
 
 
 



59. Zarządzenie nr 59 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 09.11.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 6/2008 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 31.01.2008  
roku w sprawie druków ścisłego zarachowania oraz ich ewidencji i kontroli                 
(N-021-59/11). 

 
60. Zarządzenie nr 60 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     

z dnia 15.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na 
sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-60/11). 
 

61. Zarządzenie nr 61 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 21.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia ramowych norm przydziału i 
użytkowania środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w 
Nadleśnictwie  (N-021-61/11). 
 

62. Zarządzenie nr 62 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 21.11.2011 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy, na których 
zatrudnieni pracownicy Nadleśnictwa uprawnienie są do otrzymywania 
napojów (N-021-62/11). 
 

63. Zarządzenie nr 63 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 21.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia wykazu stanowisk pracy, na 
których zatrudnieni pracownicy Nadleśnictwa uprawnieni są do otrzymania 
posiłków profilaktycznych  (N-021-63/11). 
 

64. Zarządzenie nr 64 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 21.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad przydziału i 
użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
dla pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie (N-021-64/11). 
 

65. Zarządzenie nr 65 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 21.11.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 16/2008 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 21.04.2008 
roku w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia p.poż. 
budynków i obszarów leśnych Nadleśnictwa Niedźwiady oraz powołania 
zespołu doradczego  (N-021-65/11). 
 

66. Zarządzenie nr 66 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 30.11.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 59 z dnia 9 
listopada 2011 roku wprowadzające zamiany w Zarządzeniu nr 6/2008 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 31 stycznia 
2008 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania oraz ich ewidencji i 
kontroli (N-021-66/11). 
 

67. Zarządzenie nr 67 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 30.11.2011 roku w sprawie zasad użytkowania i korzystania z telefonów 
komórkowych wraz z osprzętem do celów służbowych (N-021-67/11). 
 

 
 



68. Zarządzenie nr 68 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 30.11.2011 roku wprowadzające zmianę w Zarządzeniu nr 55 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 15 grudnia 
2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obrotu Pieniężnego w 
Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (N-021-68/11). 

 
69. Zarządzenie nr 69 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     

z dnia 19.12.2011 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów 
leśnych  w Nadleśnictwie Niedźwiady w Przechlewie (N-021-69/11) 
 

70. Zarządzenie nr 70 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 30.12.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 36 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 8 grudnia 2008 
roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych (N-021-70/11). 

 
71. Zarządzenie nr 71 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     

z dnia 30.12.2011 roku w sprawie trybu odbioru robót budowlanych                            
(N-021-71/11). 
 

72. Zarządzenie nr 72 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 30.12.2011 roku wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 13 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie z dnia 07 lutego 2011 
roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż sadzonek w 
Nadleśnictwie Niedźwiady (N-021-72/11). 
 

 
73. Zarządzenie nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     

z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zastępstw leśniczych podczas urlopów 
wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy (N-021-73/11). 
 

74. Zarządzenie nr 74 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie     
z dnia 31.12.2011 roku w sprawie wykazu obowiązujących zarządzeń i decyzji 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady wg stanu na dzień 31.12.2011 rok                            
(N-021-74/11). 
 
 
 
 


