
W Y K A Z 

 zarządzeń wydanych przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2009 roku. 

  

1. Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 roku (Znak spr. N-021-01/09) w sprawie ochrony 

informacji niejawnych w Nadleśnictwie Zamrzenica. 

2. Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 27.01.2009 roku (Znak spr. N-021-03/09)                                         

w sprawie przydziału podleśniczych do leśnictw. 

3. Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 27.01.2009 roku (Znak spr. N-021-04/09) zmieniające 

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów 

samochodowych i wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych 

4. Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 30.01.2009 roku (Znak spr. N-021-05/09) w sprawie zasad 

postępowania gospodarczego na siedliskach cennych przyrodniczo zinwentaryzowanych na 

terenia Nadleśnictwa Zamrzenica 

5. Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 27.02.2009 roku (Znak spr. N-021-07/09) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach zarządzanych i 

nadzorowanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica 

6. Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 27.02.2009 roku (Znak spr. N-021-09/09) w sprawie 

wprowadzenia oferty cenowej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej i trofeów                  

w OHZ Nadleśnictwa Zamrzenica z ograniczonym zakresem świadczeń 

7. Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 12.03.2009 roku (Znak spr. N-021-10/09) w sprawie zasad 

obrotu i kontroli obrotu drewnem 

8. Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 07.04.2009 roku (Znak spr. N-021-13/09) w sprawie 

utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w biurze Nadleśnictwa Zamrzenica 

9. Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 21.04.2009 roku (Znak spr. N-021-15/09) w sprawie 

sporządzania szacunków brakarskich 

10. Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 27.04.2009 roku (Znak spr. N-021-17/09)                                    

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2006 w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS 

11. Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 28.04.2009 roku (Znak spr. N-021-18/09) w sprawie 

wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Zamrzenica 

12. Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 29.04.2009 roku (Znak spr. N-021-19/09) w sprawie 

wprowadzenia do stosowania znowelizowanego regulaminu kontroli wewnętrznej 

Nadleśnictwa Zamrzenica 

13. Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 05.05.2009 roku (Znak spr. N-021-20/09) w sprawie zasad 

postępowania gospodarczego na obszarach Natura 2000 z dyrektywy „ptasiej” na terenie 

Nadleśnictwa Zamrzenica. 



14. Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 07.05.2009 roku (Znak spr. N-021-21/09) w sprawie 

ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych 

zjawisk szkodotwórczych w 2009r. 

15. Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 07.05.2009 roku (Znak spr. N-021-22/09) w sprawie zasad 

postępowania gospodarczego na siedliskach cennych przyrodniczo zinwentaryzowanch na 

terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w 2007 roku. 

16. Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 01.07.2009 roku (Znak spr. N-021-26/09) w sprawie 

ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Zamrzenica 

17. Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 01.07.2009 roku (Znak spr. N-021-29/09) w sprawie 

przydziału podleśniczych do leśnictw 

18. Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 28.07.2009 roku (Znak spr. N-021-31/09) w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 

19. Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 28.07.2009 roku (Znak spr. N-021-32/09) w 

sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 

20. Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 07.09.2009 roku (Znak spr. N-021-33/09) w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  

21. Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 24.09.2009 roku (Znak spr. N-021-34/09) w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 20/2009 

22. Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 19.11.2009 roku (Znak spr. N-021-37/09)  zmieniające 

Zarządzenie Nr 17/2009 w spr. przydziału podleśniczych do leśnictw 

23. Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 25.11.2009 roku (Znak spr. N-021-38/09) w sprawie 

rozkładu czasu pracy w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2010 roku 

24. Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 25.11.2009 roku (Znak spr. N-021-39/09) w sprawie 

wprowadzenia stawek na dzierżawę gruntów rolnych i wód 

25. Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 01.12.2009 roku (Znak spr. N-021-40/09)                                   

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej wybranych składników majątkowych 

26. Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 01.12.2009 roku (Znak spr. N-021-41/09) w sprawie 

organizacji i zasad prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Zamrzenica 

27. Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 30.12.2009 roku (Znak spr. N-021-43/09) w sprawie 

ramowej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Nadleśnictwie Zamrzenica 

  

 

 

 

 

 



W Y K A Z 

decyzji wydanych przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2009 roku. 

  

1. Decyzja Nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 roku (Znak spr. N-021-02/09) w sprawie cen 

detalicznych na drewno. 

2. Decyzja Nr 2/2009 z dnia 26.02.2009 roku (Znak spr. N-021-06/09) w sprawie 

wprowadzenia cenników na materiał sadzeniowy. 

3. Decyzja Nr 3/2009 z dnia 27.02.2009 roku (Znak spr. N-021-08/09) w sprawie powołania 

Komisji do wykonania przeglądu budynków i innych obiektów budowlanych. 

4. Decyzja Nr 4/2009 z dnia 01.04.2009 roku (Znak spr. N-021-11/09) w sprawie cen 

detalicznych na drewno. 

5. Decyzja Nr 5/2009 z dnia 02.04.2009 roku (Znak spr. N-021-12/09) w sprawie 

przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Nadleśnictwa Zamrzenica. 

7. Decyzja Nr 7/2009 z dnia 22.04.2009 roku (Znak spr. N-021-16/09) w sprawie 

wprowadzenia cennika na nasiona SO i BRZ. 

8. Decyzja Nr 8/2009 z dnia 21.05.2009 roku (Znak spr. N-021-23/09) w sprawie przekazaniz 

- przejęcia leśnictwa Bruchniewo. 

9. Decyzja Nr 9/2009 z dnia 21.05.2009 roku (Znak spr. N-021-24/09) w sprawie cen 

detalicznych tusz zwierzyny łownej. 

10. Decyzja Nr 10/2009 z dnia 01.06.2009 roku (Znak spr. N-021-25/09)                                          

w sprawie powołania komisji ds. sprzedazy drewna. 

11. Decyzja Nr 11/2009 z dnia 01.07.2009 roku (Znak spr. N-021-27/09)                                          

w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego.  

12. Decyzja Nr 12/2009 z dnia 01.07.2009 roku (Znak spr. N-021-28/09) w sprawie cen 

detalicznych na drewno 

13. Decyzja Nr 13/2009 z dnia 28.07.2009 roku (Znak spr. N-021-30/09) w sprawie zmiany 

Decyzji Nr 26/2007 w spr. cennika za obsługę polowań na terenie OHZ Zamrzenica  

14. Decyzja Nr 14/2009 z dnia 15.10.2009 roku (Znak spr. N-021-35/09) w sprawie zmiany 

Decyzji Nr 02/2009   

15. Decyzja Nr 15/2009 z dnia 23.10.2009 roku (Znak spr. N-021-36/09) w sprawie zmian 

zasad ewidencji budynków i budowli 

16. Decyzja Nr 16/2009 z dnia 08.12.2009 roku (Znak spr. N-021-42/09) w sprawie                      

cen choinek świerkowych 

 


