
Wykaz zarządzeń wydanych przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2010 roku. 

  

1.Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 28.01.2010 roku (Znak spr. N-021-02/10) zmieniające 

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów 

samochodowych i wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych. 

 

2. Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 28.01.2010 roku (Znak spr. N-021-03/10)                                       

w sprawie przydziału podleśniczych do leśnictw. 

 

3. Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 26.02.2010 roku (Znak spr. N-021-04/10) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach zarządzanych                           

i nadzorowanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica 

 4. Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 16.03.2010 roku (Znak spr. N-021-07/10) w sprawie 

ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym 

 5. Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 15.04.2010 roku (Znak spr. N-021-11/10) w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Nadleśnictwie 

Zamrzenica 

 

6. Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 15.04.2010 roku (Znak spr. N-021-12/10) w sprawie 

ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych 

zjawisk szkodotwórczych  w 2010 r. 

 

7. Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 29.04.2010 roku (Znak spr. N-021-18/10) w sprawie 

wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Zamrzenica. 

  8. Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 29.04.2010 roku (Znak spr. N-021-19/10) w sprawie 

ustalenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia szkód spowodowanych przez silne 

wiatry, oblodzenie oraz inne czynniki atmosferyczne.. 

 9. Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 25.05.2010 roku (Znak spr. N-021-21/10) w sprawie 

powołania Komisji d/s ważenia, wyceny trofeów, oceny prawidłowości odstrzału, ważenia lub 

kontroli ważenia tusz zwierzyny pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny oraz 

podpisywania protokółów z polowania w Nadleśnictwie Zamrzenica 

 10. Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 07.06.2010 roku (Znak spr. N-021-23/10) w sprawie 

zasad postępowania z wyciekami substancji ropopochodnych podczas wykonywania prac 

leśnych 

 11. Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 09.06.2010 roku (Znak spr. N-021-24/10) w sprawie 

zmian do ramowej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Nadleśnictwie Zamrzenica 



 12 Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 28.06.2010 roku (Znak spr. N-021-25/10) w sprawie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych w czasie trwania wycieczki zakładowej 

dla pracowników w dniach 14-21 lipca 2010r. 

 13. Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 16.08.2010 roku (Znak spr. N-021-30/10) w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych 

 14. Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 27.08.2010 roku (Znak spr. N-021-31/10) w sprawie 

wprowadzenia zasad postępowania ochronnego, zapewniającego warunki rozwoju wszystkim 

organizmom związanym z rozkładającym się drewnem oraz pozostawianiu drzew 

dziuplastych na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica 

15. Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 20.09.2010 roku (Znak spr. N-021-33/10) w sprawie 

powołania Komisji do przeprowadzenie egzaminów dla stażystów w Nadleśnictwie 

Zamrzenica 

16. Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 08.10.2010 roku (Znak spr. N-021-36/10) w sprawie 

instrukcji windykacji w Nadleśnictwie Zamrzenica 

17. Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 02.11.2010 roku (Znak spr. N-021-37/10) w sprawie 

wprowadzenia instrukcji kasowej. 

18. Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 08.11.2010 roku (Znak spr. N-021-38/10) w sprawie 

procedury postępowania z drewnem po kradzieżowym. 

19. Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 29.11.2010 roku (Znak spr. N-021-39/10) w sprawie 

nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie 

Zamrzenica. 

20. Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 01.12.2010 roku (Znak spr. N-021-406/10) w sprawie 

zasad funkcjonowania OHZ Zamrzenica.. 

21. Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 21.12.2010 roku (Znak spr. N-021-41/10) w sprawie 

rozkładu czasu pracy w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2011 roku  

22. Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 27.12.2010 roku (Znak spr. N-021-42/10) zmieniające 

Zarządzenie Nr 13/2010 z dn.16.08.2010r. Znak spr. N-021-30/10 w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. 

23. Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 30.12.2010 roku (Znak spr. N-021-43/10) zmieniające 

Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie rozkładu czasu pracy w Nadleśnictwie Zamrzenica                       

w 2011 roku. 

24. Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 30.12.2010 roku (Znak spr. N-021-44/10) w sprawie 

powołania administratora SILP. 

25. Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 30.12.2010 roku (Znak spr. N-021-45/10) zmieniające 

Zarządzenie Nr 13/2010 z dn. 16.08.2010r. Znak spr. N-021-30/10 w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych . 



26. Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 30.12.2010 roku (Znak spr. N-021-46/10) w sprawie 

Instrukcji ewidencjonowania, obrotu i kontroli druków ścisłego zarachowania                                  

w Nadleśnictwie Zamrzenica. 

27. Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 31.12.2010 roku (Znak spr. N-021-48/10) zmieniające 

Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie Instrukcji ewidencjonowania, obrotu i kontroli druków 

ścisłego zarachowania w Nadleśnictwie Zamrzenica. 

28. Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 31.12.2010 roku (Znak spr. N-021-49/10) w sprawie 

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

w OHZ Nadleśnictwa Zamrzenica z ograniczonym zakresem świadczeń. 

 

Wykaz decyzji wydanych przez  

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2010 roku. 

  

1. Decyzja Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 roku (Znak spr. N-021-01/10) w sprawie cen 

detalicznych na drewno. 

2. Decyzja Nr 2/2010 z dnia 26.02.2010 roku (Znak spr. N-021-05/10) w sprawie powołania 

komisji do wykonania przeglądu budynków i innych obiektów budowlanych 

3. Decyzja Nr 3/2010 z dnia 16.03.2010 roku (Znak spr. N-021-06/10) w sprawie cen 

detalicznych na drewno. Zmieniające decyzję nr 01/2010. 

 4. Decyzja Nr 4/2010 z dnia 26.03.2010 roku (Znak spr. N-021-08/10) w sprawie 

wprowadzenia cenników na materiał sadzeniowy 

5. Decyzja Nr 5/2010 z dnia 01.04.2010 roku (Znak spr. N-021-09/10) w sprawie cen 

detalicznych na drewno.  

 6. Decyzja Nr 6/2010 z dnia 08.04.2010 roku (Znak spr. N-021-10/10)                                             

w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Nadleśnictwa Zamrzenica. 

7. Decyzja Nr 7/2010 z dnia 21.04.2010 roku (Znak spr. N-021-13/10) w sprawie cen 

detalicznych tusz zwierzyny łownej. 

8. Decyzja Nr 8/2010 z dnia 23.04.2010 roku (Znak spr. N-021-14/10) w sprawie przekazania 

- przejęcia obwodu łowieckiego nr 47 w OHZ Nadleśnictwa Zamrzenica. 

9. Decyzja Nr 9/2010 z dnia 23.04.2010 roku (Znak spr. N-021-15/10)                                             

w sprawie wprowadzenia cennika na nasiona i szyszki w 2010 r. 

10. Decyzja Nr 10/2010 z dnia 23.04.2010 roku (Znak spr. N-021-16/10)                                        

w sprawie powołania komisji ds. naliczenia kar z tyt. opóźnień w odbiorze surowca 

drzewnego wg ustalonego harmonogramu. 

  



 11. Decyzja Nr 11/2010 z dnia 23.04.2010 roku (Znak spr. N-021-17/10)                                         

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji o udzielenie zamówienia 

 12. Decyzja Nr 12/2010 z dnia 25.05.2010 roku (Znak spr. N-021-20/10)                                         

w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Nadleśnictwa Zamrzenica 

13. Decyzja Nr 13/2010 z dnia 25.05.2010 roku (Znak spr. N-021-22/10)                                          

w sprawie odwołania decyzji Nr 20/2005 

14. Decyzja Nr 14/2010 z dnia 01.07.2010 roku (Znak spr. N-021-26/10) w sprawie cen 

detalicznych na drewno 

15. Decyzja Nr 15/2010 z dnia 02.07.2010 roku (Znak spr. N-021-27/10)                                                 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

.16. Decyzja Nr 16/2010 z dnia 26.07.2010 roku (Znak spr. N-021-28/10)                                         

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym                        

na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

17. Decyzja Nr 17/2010 z dnia 27.07.2010 roku (Znak spr. N-021-29/10)                                           

w sprawie powołania zespołu powypadkowego 

18. Decyzja Nr 18/2010 z dnia 14.09.2010 roku (Znak spr. N-021-32/10) w sprawie ceny 

detalicznej tusz zwierzyny łownej 

19. Decyzja Nr 19/2010 z dnia 01.10.2010 roku (Znak spr. N-021-34/10) w sprawie cen 

detalicznych na drewno 

20. Decyzja Nr 20/2010 z dnia 06.10.2010 roku (Znak spr. N-021-35/10)                                           

w sprawie wprowadzenia cenników na materiał sadzeniowy 

21. Decyzja Nr 21/2010 z dnia 30.12.2010 roku (Znak spr. N-021-47/10)                                           

w sprawie powołania komisji do sprawdzania, numeracji i oznakowania druków ścisłego 

zarachowania 

 


