
Wykaz zarządzeń wydanych przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2011 
roku. 

1. Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 roku (znak sprawy  N-021-02/11) w sprawie 

przydziału podleśniczych do leśnictw.  

2. Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 25.01.2011 roku (znak sprawy  N-021-03/11) w sprawie 

ustalenia miesięcznego limitu kilometrów za jazdy lokalne.  

3. Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 25.01.2011 roku (znak sprawy  N-021-04/11) 

zmieniające Zarządzenie nr 14/2008 zasady gospodarowania taborem 

samochodowym.  

4. Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 04.02.2011 roku (znak sprawy  N-021-05/11) 

zmieniające Zarządzenie nr 14/2008 zasady gospodarowania taborem 

samochodowym.  

5. Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 15.02.2011 roku (znak sprawy  N-021-11/11) w sprawie 

koordynatora do zadań wynikających z Instrukcji postępowania w sprawie 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez PGL LP.  

6. Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 28.02.2011 roku (znak sprawy  N-021-13/11) w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach 

zarządzanych i nadzorowanych przez Nadleśnictwo Zamrzenica  

7. Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 03.03.2011 roku (znak sprawy  N-021-16/11) w sprawie 

wprowadzenia Zasad obrotu i kontroli obrotu drewnem w Nadleśnictwie Zamrzenica.  

8. Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 09.03.2011 roku (znak sprawy  N-021-17/11) 

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 06.05.2004r. znak spr. N-021-26/04 w 

sprawie ustalenia regulaminu pracy Nadleśnictwa Zamrzenica  

9. Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 21.03.2011 roku (znak sprawy  N-021-18/11) w sprawie 

powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia 

inwentaryzacji doraźnych drewna i innych składników majątku w przypadku 

podejrzenia niedoboru bądź innych nieprawidłowości w ich obrocie  

10. Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 28.02.2011 roku (znak sprawy  N-021-19/11) w 

sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek samochodowych  

11. Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 01.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-22/11) w 

sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenia strony Biuletynu 

Informacji Publicznej PGL LP 



12. Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 01.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-23/11) w 

sprawie gospodarki magazynowej w Nadleśnictwie Zamrzenica  

13. Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 01.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-24/11) w 

sprawie zmian w ramowej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Nadleśnictwie 

Zamrzenica 

14. Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 07.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-25/11) w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

15. Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 07.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-26/11) w 

sprawie wprowadzenia Wytycznych minimalizujących oddziaływanie prac leśnych na 

populacje gatunków ptaków bytujących w lasach na obszarze Nadleśnictwa 

Zamrzenica 

16. Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 15.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-27/11) w 

sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów 

patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2011r.  

17. Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 27.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-29/11) w 

sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru.  

18. Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 27.04.2011 roku (znak sprawy  N-021-30/11) w 

sprawie oferty cenowej OHZ w Nadlesnictwie Zamrzenica.  

19. Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 05.05.2011 roku (znak sprawy  N-021-32/11) w 

sprawie limitu kilometrów za jazdy lokalne.  

20. Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 24.08.2011 roku (znak sprawy  N-021-36/11) w 

sprawie tymczasowej zmiany komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 

inwentaryzacji doraźnych drewna i innych składników majątku w przypadku 

podejrzenia niedoboru bądź innych nieprawidłowości w ich obrocie powołanej 

zarządzeniem Nr 9/2011 z 21.03.2011r.  

21. Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 13.09.2011 roku (znak sprawy  N-021-37/11) w 

sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.  

22. Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 13.09.2011 roku (znak sprawy  N-021-39/11) w 

sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych i wykorzystania 

samochodów prywatnych w celach służbowych.  

23. Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 13.09.2011 roku (znak sprawy  N-021-40/11) w 

sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.  

24. Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 29.09.2011 roku (znak sprawy  N-021-41/11) 

zmieniające Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 13.09.2011r. Znak spr. N-021-41/11 w 

sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.  



25. Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 07.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-43/11) w 

sprawie wprowadzenia zasad podpisywania i rejestrowania umów.  

26. Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-47/11) w 

sprawie zasad postępowania w systemie informatycznym przy zatrudnianiu i 

zwalnianiu pracowników.  

27. Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-51/11) w 

sprawie zakresu i podziału obowiązków administratorów SILP.  

28. Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-52/11) w 

sprawie zasad funkcjonowania poczty elektronicznej w Nadleśnictwie Zamrzenica.  

29. Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-53/11) w 

sprawie postępowania na wypadek awarii sprzętu komputerowego.  

30. Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 31.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-55/11) w 

sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Zamrzenica.  
31. Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 31.10.2011 roku (znak sprawy  N-021-56/11) w 

sprawie organizacji pracy Działu Gospodarki Leśnej w Nadleśnictwie Zamrzenica.  

32. Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 19.12.2011 roku (znak sprawy  N-021-59/11) w 

sprawie rozkładu czasu pracy w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2012 roku.  

33. Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 19.12.2011 roku (znak sprawy  N-021-60/11) w 

sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Zamrzenica.  

Wykaz decyzji wydanych przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w 2011 
roku.   

  

1. Decyzja Nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 roku (znak sprawy N-021-01/11) w sprawie cen 

detalicznych na drewno. 

2. Decyzja Nr 2/2011 z dnia 04.02.2011 roku (znak sprawy N-021-06/11) w sprawie 

stawek za dzierżawę gruntów rolnych i wód w 2011r. 

3. Decyzja Nr 3/2011 z dnia 04.02.2011 roku (znak sprawy N-021-07/11) w sprawie 

stawek za najem budynków i lokali mieszkalnych w 2011 roku. 

4. Decyzja Nr 4/2011 z dnia 04.02.2011 roku (znak sprawy N-021-08/11) w sprawie 

opłat za dostawę zimnej wody, odbiór ścieków oraz za korzystanie z budynków 

gospodarczych w 2011 roku 

5. Decyzja Nr 5/2011 z dnia 15.02.2011 roku (znak sprawy N-021-09/11) zmieniająca 

decyzję Nr 01/2011 w sprawie cen detalicznych na drewno 



6. Decyzja Nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 roku (znak sprawy N-021-10/11) w sprawie 

powołania komisji przetargowej 

7. Decyzja Nr 7/2011 z dnia 15.02.2011 roku (znak sprawy N-021-12/11) w sprawie 

zmian w ewidencji budynków i lokali mieszkalnych 

8. Decyzja Nr 8/2011 z dnia 28.02.2011 roku (znak sprawy N-021-14/11) w sprawie 

powołania Komisji do wykonania przeglądu budynków i innych obiektów 

budowlanych 

9. Decyzja Nr 9/2011 z dnia 28.02.2011 roku (znak sprawy N-021-15/11) w sprawie 

wprowadzenia cenników na materiał sadzeniowy  

10. Decyzja Nr 10/2011 z dnia 31.03.2011 roku (znak sprawy N-021-20/11) w sprawie 

wprowadzenia do stosowania Tymczasowej instrukcji stanowiskowej bhp podczas 

prac maszynami wielooperacyjnymi 

11. Decyzja Nr 11/2011 z dnia 31.03.2011 roku (znak sprawy N-021-21/11) w sprawie 

wprowadzenia cennika na nasiona w 2011r.  

12. Decyzja Nr 12/2011 z dnia 12.04.2011 roku (znak sprawy N-021-28/11) w 

sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w 2011r.  

13. Decyzja Nr 13/2011 z dnia 29.04.2011 roku (znak sprawy N-021-31/11) w sprawie 

wprowadzenia cennika na nasiona w 2011r.  

14. Decyzja Nr 14/2011 z dnia 17.05.2011 roku (znak sprawy N-021-33/11) w sprawie 

cen detalicznych tusz zwierzyny łownej.  

15. Decyzja Nr 15/2011 z dnia 24.06.2011 roku (znak sprawy N-021-34/11) w sprawie 

powołania komisji ds. sprzedaży środków trwałych.  

16. Decyzja Nr 16/2011 z dnia 29.06.2011 roku (znak sprawy N-021-35/11) w 

sprawie cen detalicznych na drewno.  

17. Decyzja Nr 17/2011 z dnia 13.09.2011 roku (znak sprawy N-021-38/11) w 

sprawie cennika na niektóre usługi świadczone podczas organizacji polowań w OHZ 

Nadleśnictwa Zamrzenica.  

18. Decyzja Nr 18/2011 z dnia 03.10.2011 roku (znak sprawy N-021-42/11) w 

sprawie cen detalicznych na drewno.  

19. Decyzja Nr 19/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-44/11) zmieniająca 

Decyzję Nr 18/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w sprawie cen 

detalicznych na drewno.  

20. Decyzja Nr 20/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-45/11) w 

sprawie wprowadzenia cenników na materiał sadzeniowy.  

21. Decyzja Nr 21/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-46/11) w 

sprawie cen detalicznych tusz zwierzyny łownej.  



22. Decyzja Nr 22/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-48/11) w 

sprawie szczegółowego zakresu obowiązków związanego          z realizacją programu 

"Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 

ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Zamrzenica.  

23. Decyzja Nr 23/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-49/11) w 

sprawie szczegółowego zakresu obowiązków związanego z realizacją programu 

ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus Baccata L.) na obszarze RDLP w 

Toruniu.  

24. Decyzja Nr 24/2011 z dnia 18.10.2011 roku (znak sprawy N-021-50/11) w 

sprawie szczegółowego zakresu obowiązków związanego z realizacją programu 

"Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwach RDLP w 

Toruniu.  

25. Decyzja Nr 25/2011 z dnia 25.10.2011 roku (znak sprawy N-021-54/11) w 

sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Nadleśnictwa 

Zamrzenica.  

26. Decyzja Nr 26/2011 z dnia 03.11.2011 roku (znak sprawy N-021-57/11) zmieniająca 

Decyzję Nr 21/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica w sprawie powołania 

Komisji Przetargowej.  

27. Decyzja Nr 27/2011 z dnia 01.12.2011 roku (znak sprawy N-021-58/11) w sprawie 

cen choinek świerkowych.  

 


