
Wykaz decyzji za lata 1997-2020 

rok NR Z DNIA ZNAK SPR. TREŚĆ 

2020 1 13.01.2020 NK.151.1.2020 w sprawie czasu pracy w 2020 roku 

2020 2 23.01.2020 SA.4001.1.2020 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników nadleśnictwa 

2020 3 05.01.2020 BHP.1302.1.2020 w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia przez Pracodawcę okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy 

obsłudze monitorów ekranowych 

2020 4 06.02.2020 SA.22.36.07 uchylenia decyzji nr 6/07 w sprawie wypłacania równoważnika pieniężnego w przypadku braku mieszkania 

2020 5 21.02.2020 ZG.805.1.2020.Bs w sprawie cennika detalicznego na sadzonki na 2020 rok 

2020 6 19.02.2020 SA.4001.1.2020 zmieniająca decyzję nr 2 z 2020 r. w sprawie limitu km w jazdach lokalnych 

2020 7 24.02.2020 NK.166.1.2020 powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 

2020 8 25.02.2020 ZG.800.15.2020.JS w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego drewna 

2020 9 25.02.2020 ZG.800.16.2020.JS w sprawie wprowadzenia cennika na choinki 

2020 10 25.02.2020. ZG.800.17.2020.JS w sprawie powołania komisji ds.. sprzedaży drewna 

2020 11 25.02.2020 ZG.800.18.2020.JS w sprawie wprowadzenia upoważnienia do sprzedaży drewna 

2020 12 28.02.2020 NK.166.2.2020 w sprawie organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników 

2020 13 09.03.2020 NK.166.1.2020 zmieniająca decyzję nr 7 z 2020 r. 

2020 14 09.03.2020 NK.166.3.2020 udziału w XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostwach Polski 

2020 15 10.03.2020 NK.166.4.2020 udziału pracowników w imprezie (Brydż Sportowy) - spotkanie z Zającem Pik 

2020 16 24.03.2020 Z.2610.2.2020 w sprawie składu osobowego stałego dyżuru 

2020 17 27.03.2020 ZG.7010.2.2020 w sprawie liczby sadzonek na 1 ha odnowień i zalesień 

2020 18 14.04.2020 BHP.1302.5.2020 odwołujące decyzję nr 30 z 2019 r. w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży 

2020 19     anulowano 

2020 20 29.04.2020 SA.4001.1.2020 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników nadleśnictwa 

2020 21 28.05.2020 Z.2610.3.2020 w sprawie szkolenia obronnego 

2020 22 26.06.2020 SA.20.2.2020 powołania komisji odbiorowej dot. Przebudowa dojazdu pożarowego DP nr 13 w leśnictwie Nietków 

2020 23 02.07.2020 ZG.800.44.2020 wprowadzenie skorygowanego cennika detalicznego na drewno 

2020 24 28.09.2020 ZG.805.2.2020 cennik na sadzonki na lata 2020-2021 

2020 25 08.10.2020 SA.270.5.2020 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie na usługi leśne w 2021 r. 

2020 26 14.10.2020 SA.4001.1.2020 zmiana decyzji w zakresie limitu km w jazdach lokalnych 

2020 27 19.12.2020 SA.4001.1.2020 zmieniająca decyzję 20/2020 w sprawie limitu km 

2020 28 15.12.2020 ZG.800.76.2020 anulowanie aukcji drewna 

2019 1 08.01.2019 ZG.802.36.2019 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno 

2019 2 08.01.2019 ZG.802.38.2019 w sprawie wprowadzenia cennika na produkty ubocznego użytkowania 

2019 3 08.01.2019 ZG.802.37.2019 w sprawie powołania komisji ds.. sprzedaży drewna 

2019 4 08.01.2019 ZG.802.39.2019 w sprawie upoważnienia do sprzedaży drewna dla służb terenowych 

2019 5 17.01.2019 NK.151.3.2019 w sprawie czasu pracy w 2019 roku 

2019 6 23.01.2019 BHP.1302.3.2019 w sprawie ustalenia ekwiwalentu za pranie i konserwację przydzielonej odzieży roboczej 



2019 7 23.01.2019 SA.4001.1.2019 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra 

2019 8 01.02.2019 SA.270.2.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługi leśne w 2019 r. -II przetarg 

nieograniczony 

2019 9 25.02.2019 NK.166.2.2019 udziału pracowników w Mistrzostwach w Brydżu Sportowym 

2019 10 27.02.2019 ZG.802.43.2019 zmieniające załącznik nr 1 do decyzji nr 1 cennik detaliczny drewna 

2019 11 28.02.2019 NK.166.3.2019 organizacji imprezy integracyjnej 

2019 12 11.03.2019 ZG.0610.1.2019 spotkania plenerowego dla mieszkańców Zielonej Góry "Posadźmy razem las" 

2019 13 13.03.2019 NK.1101.1.2019 powołanie komisji rekrutacyjnej: zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds.. finansowo-księgowych 

2019 14 05.04.2019 NK.1101.1.2019 powołanie komisji rekrutacyjnej - na stanowisko siedliskoznawcy w nadleśnictwie 

2019 15 17.04.2019 Z.2601.2.2019 powołanie obsady stałego dyżuru w nadleśnictwie 

2019 16 17.04.2019 Z.2601.3.2019 w sprawie szkolenia obronnego w Nadleśnictwie Zielona Góra 

2019 17 26.04.2019 ZG.8021.50.2019 w sprawie zmiany cennika detalicznego 

2019 18 26.04.2019 ZG.7010.5.2019 w sprawie liczby sadzonek na 1 ha odnowień i zalesień 

2019 19 30.05.2019 ZG.802.51.2019 w sprawie zmiany cennika detalicznego 

2019 20 16.07.2019 SA.3400.6.2019 powołanie stałej komisji ds.. likwidacji składników majątkowych 

2019 21 26.07.2019 SA.3400.7.2019 powołanie stałej komisji przetargowej ds.. sprzedaży składników majątkowych w Nadleśnictwie  

2019 22 04.09.2019 NK.166.8.2019 udziału pracowników w imprezie Poszukiwanie karpia z lasu - 2019 

2019 23 5.09.2019 NK.166.10.2019 organizacji imprezy pod nazwą Leśnych szach-mat 21.09.2019 r. 

2019 24 16.09.2019 NK.166.9.3019 w sprawie XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników 21.09.2019 r. 

2019 25 26.09.2019 SA.4001.1.2019 zmiany decyzji nr 7/2019 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników Nadleśnictwa 

2019 26 25.09.2019 ZG.802.52.2019 w sprawie zmiany cennika detalicznego drewna 

2019 27 26.09.2019 NK.166.13.2019 w sprawie imprezy integracyjnej pracowników w dn. 13/14.12.2019 r. w Rydzynie 

2019 28 11.10.2019 NK.166.12.2019 udziału pracowników w imprezie Leśny ping-pong 9.10.2019 

2019 29 11.10.2019 SA.270.8.2019 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonywanie usług leśnych w 2020 roku 

2019 30 06.12.2019 BHP.1302.7.2019 zmieniająca Decyzję nr 6/2019 w sprawie ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej 

2019 31 31.12.2019 ZG.802.53.2019 w sprawie zmiany cennika detalicznego drewna 

2019 32 31.12.2019 SA.4001.1.2019 zmieniająca decyzję 7 z 2019 r. w sprawie limitu km w jazdach lokalnych 

2018 1 02.01.2018 NK.151.2.2018 w sprawie czasu pracy w 2018 roku 

2018 2 26.01.2018 NN.092.1.2018 w sprawie szczegółowych zasad kontroli merytoryczno-terenowej w 2018 roku 

2018 3 31.01.2018 SA.4001.1.2018 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników nadleśnictwa 

2018 4 28.02.2018 NK.166.1.2018 w sprawie imprezy integracyjnej w dniu 09.03.2018 r. 

2018 5 15.03.2018 NK.166.2.2018  udziału pracownika Nadleśnictwa w turnieju szachowym 

2018 6 09.04.2018 NK.166.3.2018  udziału pracowników i emeryta  n-ctwa w Mistrzostwach w Brydżu Sportowym 

2018 7 10.04.2018 NK.1101.1.2018  powołanie komisji rekrutacyjnej w związku z zatrudnieniem na stanowisko leśniczego L.Łężyce 

2018 8 10.04.2018 SA.4001.1.2018 zwiększenia limitu km w jazdach lokalnych  

2018 9 25.05.2018 NK.0172.1.2018 określenie zadań Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemu Informatycznego 

2018 10 12.07.2018 SA.234.3.2018 powołanie komisji przetargowej ds.zbycia składników majątkowych samochód ciężarowy Land Rover 



2018 11 07.08.2018 NK.1101.3.2018 powołanie komisji rekrutacyjnej w związku z zatrudnieniem na stanowisko leśniczego leśnictwa Laski 

2018 12 14.08.2018 SA.234.3.2018 powołanie komisji przetargowej ds.zbycia składników majątkowych samochód ciężarowy Land Rover 

2018 13 03.09.2018 NK.166.4.2018 powołanie zespołu do reprezentacji na XV Zawodach Wędkarskich o Puchar Dyrektora RDLP Zielona Góra 

2018 14 04.09.2018 NK.166.6.2018 organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą "Leśny szach-mat" w dniu 29.09.2018 

2018 15 04.09.2018 NK.1125.3.2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla stażystów 

2018 16 20.09.2018 ZG.802.89.2018 ustalenia cen sprzedaży drewna w 2019 roku 

2018 17 28.09.2018 SA.270.8.2018 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Zielona Góra w 2019 roku" 

2018 18 28.09.2018 SA.4001.1.2018 zwiększenia limitu km dla leśniczego szkółkarza 

2018 19 15.10.2018 NK.166.7.2018 udziału pracowników w imprezie promocyjno-sportowo0edukacyjnej "Leśny ping-pong" 

2018 20 29.10.2018 SA.4001.1.2018 zwiększenie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra 

2018 21 09.11.2018 SA.0210.1.2018 powołanie zespołu do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją  

2018 22 09.11.2018 NK.151.2.2018 zmiana decyzji nr 1 z 2018 r. w sprawie czasu pracy w 2018 roku 

2018 23 06.12.2018 NK.166.12.2018 w sprawie organizacji imprezy pod nazwą "Biesiadne spotkanie noworoczne dla pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra" 

2018 24 14.12.2018 SA.270.11.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na podst. art.67 ust.1 pkt.6 - usługi 

leśne 

2018 25 31.12.2018  NK.1101.4.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z zatrudnieniem na stanowisko specjalista ds.. administracyjnych 

2017 1 02.01.2017 NK.151.2.2017 w sprawie czasu pracy w 2017 r. 

2017 2 13.02.2017 NK.166.1.2017 w sprawie udziału w XXV Szachowych Mistrzostwach Polski 

2017 3 20.03.2017 SAZP.270.3.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania "Roboty drogowe w Nadleśnictwie Zielona Góra w 2017 w 

l.Nietków i Świdnica" 

2017 4 20.03.2017 ZG.7161.1.2017 w sprawie przeprowadzenia spotkania plenerowego dla mieszkańców Zielonej Góry pt. " Posadźmy razem las!" w dniu 8 

kwietnia 2017 roku.  

2017 5 20.04.2017 NK.166.3.2017 w sprawie Turnieju Brydżowego 

2017 6 21.04.2017  SASA.234.3.2017 w spr. Powołania komisji przetargowej ds. zbycia składników majątkowych 

2017 7 27.04.2017 SA.4001.2.2017 w sprawie limitu km w jazdach lokalnych dla pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra 

2017 8 23.05.2017 SAZP.082.1.2017 w spr. powołania Zespołu do realizacji projektu MRN2 

2017 9 23.05.2017 SAZP.270.8.2017 w spr. powołania Komisji przetargowej "Prace remontowe budynków Nadleśnictwa Zielona Góra 

2017 10 29.05.2017 SA.234.4.2017 o powołaniu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II przetargu ofertowego nieograniczonego na środki trwałe i 

przedmioty długotrwałego użytkowania 

2017 11 14.06.2017 SA.234.5.2017 w spr. powołania komisji przetargowej ds.. zbycia składników majątkowych 

2017 12 14.06.2017 NK.166.5.2017 powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej "Biesiada-leśne gotowanie" 

2017 13 14.06.2017 NK.1150.8.2017 powołanie komisji ds.. uznania nabycia przez pracowników uprawnień do nagrody jubileuszowej 

2017 14 04.08.2017 SAZP.2281.4.2015 regulamin przetargu pisemnego  nieograniczonego na sprzedaż lokalu Przysiółek Rybno 33/7 

2017 15 04.09.2017 SA.2300.1.2017 w spr. uchylenia decyzji nr 12/09 z dnia 17.12.2009 r. 

2017 16 04.09.2017 NK.166.8.2017 w spr. organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej "Leśny szach-mat" 

2017 17 07.09.2017 NK.1125.5.2017 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu stażowego Pani Anny Ganczar 

2017 18 21.09.2017 NK.2602.1.2017 w spr. militaryzacji 

2017 19 02.10.2017 SA.272.8.2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu dla zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt.8 U.Pzp.  



2017 20 03.10.2017 SA.270.12.2017 w spr. powołania komisji przetargowej ds.. przetargu MRN2 - projekt techniczny 

2017 21 25.10.2017 SA.270.11.2017 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi leśne w 2018 roku 

2017 22 15.11.2017 SA.234.6.2017 w spr. powołania komisji przetargowej ds.. zbycia składników majątkowych 

2017 23 22.11.2017 ZG.0171.1.2017 w spr. odmowy udzielenia informacji publicznej 

2017 24 24.11.2017 NK.166.  .2017 w spr. organizacji imprezy integracyjnej pod nazwą "Biesiadne spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników nadleśnictwa 

2017 25 24.11.2017 K.012.1.2017 w spr. powołania zespołu kontrolującego kasę główną nadleśnictwa 

2017 26 17.11.2017 K.012.2.2017 w spr. powołania komisji dokonującej przyjęcia, cechowania i numerowania druków ścisłego zarachowania 

2017 27 04.12.2017 SA.234.7.2017 o powołaniu komisji przetargowej ds.. zbycia składników majątkowych 

2017 28 21.12.2017 ZG.011.1.2017 w spr. programu rozwojowego "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów" 

2017 29 21.12.2017 ZG.011.2.2017 w spr. programu rozwojowego "Rozwój łączności w Lasach Państwowych" 

2016 1 05.01.2016 NK.151.2.2016 w spr. czasu pracy w 2016 r. 

2016 2 31.03.2016 NS.2500.4.2016 w spr. powołania komisji do oceny spełnienia przez magazyn broni Nadleśnictwa wymogów Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z 01.07.2014 r. 

2016 3 11.04.2016 K.0070.01.2016 w spr. powołania Zespołu do opracowania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej oraz obiegu dokumentów 

2016 4 05.04.2016 ZG.7126.4.2016 w spr. powołania Komisji Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Zielona Góra na lata 2016-2020 

2016 5 08.04.2016 SAZP.081.1.2016 w spr. powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego arboretum w 

Nietkowie 

2016 6 28.04.2016 SAZP.2281.4.2015 w spr.powołania komisji przetargowej ds.. sprzedaży nieruchomości w II przetargu - licytacji ustnej 

2016 7 16.05.2016 SAZP.270.6.2016 w spr.powołania komisji przetargowej ds.. postępowania o zamówienie publiczne " Przebudowa drogi leśnej - dojazdu p.poż nr 

12 w Nadleśnictwie Zielona Góra" 

2016 8 16.05.2016 SZP.270.7.2016 w spr. powołania komisji przetargowej ds.. postępowania o zam. publiczne "Remont drogi leśnej w leśnictwie Świdnica…" 

2016 9 04.07.2016 K.0070.01.2016 zmiana decyzji nr 3/2016 w sprawie powołania Zespołu ds.. opracowania regulaminu organizacyjnego i regulaminu kontroli 

wewnętrznej i …. 

2016 10 26.07.2016 NP..1125.6.2016 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla stażystów 

2016 11 12.08.2016 NK.166.04.2016 w spr. przeprowadzenia wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie  gospodarczej w dniu 09.09.2016 

2016 12 20.09.2016 SAZP.2281.4.2015 w spr. powołania komisji ds.. przeprowadzenia negocjacji cenowych na sprzedaż nieruchomości 

2016 13 20.09.2016 SAZP.228.4.2015 w spr. przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości 

2016 14 27.09.2016 NK.166.9.2016 w spr. organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej "Leśny szach-mat" 

2016 15 05.10.2016 NK.166.10.2016 w spr. przeprowadzenia wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 16-17.12.2016 r. 

2016 16 02.11.2016 NK.0171.2.2016 w spr. wyznaczenia koordynatorów ABI 

2016 17 17.11.2016 NK.166.11.2016 w spr. udziału pracowników w imprezie pracowniczej "Spotkanie z zającem piknik" 

2016 18 23.11.2016 SAZP.270.17.2016 w spr. powołania komisji przetargowej na usługi leśne w 2017 r. 

2016 19 08.12.2016 SAZP.082.1.2016 w spr. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro w projekcie małej retencji" 

2016 20 30.12.2016 NK.166.12.2016 w sprawie organizacji imprezy integracyjnej 

2015 1 05.01.2015 NK.151.1.2015 w sprawie czasu pracy w 2015 roku 

2015 2 14.01.2015 BHP.1302.1.2015 w sprawie refundacji zakupu okularów przeciwsłonecznych dla uprawnionych pracowników 

2015 3 14.01.2015 BHP.1302.2.2015 realizacja obowiązku zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy monitorach 

ekranowych 

2015 4 20.01.2015 SAZP.270.2.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej " "Usługi z zakresu gospodarki leśnej… usuwanie drzew stwarzających zagrożenie" 



2015 5 02.03.2015 SAZP.270.6.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont dróg leśnych w leśnictwie Świdnica i leśnictwie Nietków" 

2015 6 24.04.2015 ZGOL.2217.24.2015 w spr. Stawek czynszu za dysponowanie nieruchomością (dot. Zbiornika Czerwieńsk) 

2015 7 05.05.2015 SAZP.270.11.2015 w spór. Powołania komisji przetargowej "Remont zbiornika p.poż. Wraz z odtworzeniem sieci rowów na terenie l.Leśniów…"  

2015 8 13.06.2015 ZGOL.2217.24.2015 w spr.  ustalenia stawki za dzierżawę terenu pod zbiornik małej retencji 

2015 9 15.06.2015 S.20.2.28.2015 w spr. stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod rurociąg tłoczny nr inw.211/960 

2015 10 24.06.2015 SAZP.270.12.2015 w spr. powołania komisji przetargowej "Konserwacja i melioracja szczegółowa na terenie l.Świdnica.. wraz z pomiarem 

geodezyjnym" 

2015 11 24.06.2015 SAZP.270.16.2015 w spr. powołania Komisji przetargowej "Przebudowa pomieszczeń w budynku Nadleśnictwa Zielona Góra" 

2015 12 24.06.2015 BHP.1302.4.2015 w spr. ustalenia ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej 

2015 13 24.06.2015 BHP.1302.5.2015 w spr. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. 

2015 14 05.08.2015 SAZP.270.21.2015 w spr.powołania komisji przetargowej 

2015 15 05.08.2015 SAZP.270.22.2015 w spr.powołania komisji przetargowej 

2015 16 05.08.2015 SAZP.270.23.2015 w spr.powołania komisji przetargowej 

2015 17 06.08.2015 ZGOL.2217.78.2015 w spr. powołania komisji przetargowej 

2015 18     błąd w numeracji 

2015 19 21.08.2015 SAZP.270.24.2015 w spr.powołania komisji przetargowej 

2015 20 14.09.2015 BHP.1302.6.2015 w spr. ustalenia ekwiwalentu za pranie i konserwację przydzielonej odzieży roboczej 

2015 21 18.09.2015 SAZP.270.25.2015 w spr.powołania komisji przetargowej 

2015 22 25.09.2015 SAZP.2281.4.2015 w spr. wprowadzenia Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych 

2015 23 23.10.2015 ZGOL.2217.109.2015 w spr. ustalenia stawki za dzierżawę gruntu na ułożenie światłowodu do pogotowia ratunkowego 

2015 24 05.11.2015 SAZP.270.27.2015 w spr.powołania komisji przetargowej "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w 

2016 r." 

2015 25 08.12.2015 K.0186.1.2015 w spr. tworzenia, gromadzenia i przechowywania  dokumentacji w Nadleśnictwie Zielona Góra związanej z dokumentem  

pn.:Bilans  otwarcia PGL Lasy Państwowe" 

2014 1 01.01.2014 NK-16-1/14 w sprawie czasu pracy w 2014 roku 

2014 2 28.01.2014 SA-ZP-2710-1/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem" 

2014 3 03.02.2014 ZG-PS-2511-1/14 w sprawie powołania komisji do ustalenia przyczyn pożaru w leśniczówce Ochla 

2014 4 10.02.2014 SA-ZP-2710-2/14 w sprawie powołania  komisji przetargowej "Usługi wieloletnie z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w latach 2014-16 

monitoring p.poż. Dostrzegalni" 

2014 5 02.04.2014 SA-ZP-2710-3/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa torfu przejściowego" 

2014 6 09.04.2014 SA-ZP-2710-4/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkanowie - Przysiółek 

Rybno" 

2014 7 09.05.2014 NK-043-1/14 w sprawie wyznaczenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i SILP 

2014 8 12.05.2014 SA-ZP-2710-5/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont drogi leśnej w leśnictwie Świdnica" 

2014 9 16.06.2014 SA-ZP-2710-3/14 w sprawie powołania komisji odbiorowej dot. "Dostawa torfu przejściowego na szkółkę w Ochli" 

2014 10 31.07.2014 ZG-PS-2201-1/14 w sprawie powołania komisji na przetarg dot. Sprzedaży nieruchomości dz. 646 obręb 3 Miasta Zielona Góra 

2014 11 28.08.2014 SA-ZP-2710-6/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont drogi leśnej w oddziale 926b, 236b i 236c w l.Ochla" 

2014 12 27.09.2014 BHP-130-1/14 w sprawie powołania zespołu ds..  Zintensyfikowania potencjalnych zagrożeń występujących w miejscach 

2014 13 08.10.2014 ZG-OL-2126-101/14 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dysponowanie nieruchomością do celów projektowych  



2014 14 05.11.2014 SA-ZP-2710-7/14 w sprawie powołania komisji przetargowej "Usługi leśne w 2015" 

2014 15 28.11.2014 NK-2530-47/14 w sprawie powołania komisji do zniesienia klauzuli tajności z dokumentów niejawnych 

2013 1 02.02.2013 ZG-OL-732-1/13 w spr. Identyfikacji, ochrony i zachowania ekosystemów reprezentatywnych 

2013 2 11.01.2013 NP-16-2/13 w spr. czasu pracy w 2013r. 

2013 3 14.01.2013 NP-1101-1/13 w spr.powołania Komisji Rekrutacyjnej 

2013 4 28.01.2013 NP-013-1/13 w sprawie uruchomienia Kancelarii Niejawnej 

2013 5 15.03.2013 ZG-ZP-2710-01/13 powołanie komisji przetargowej na wykonanie prac "Budowa budynku socjalnego dyżurnych pilotów lotniska". 

2013 6 15.03.2013 ZG-ZP-2201-1/13 w spr. Przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

2013 7 19.03.2013 Z-2541-6/13 w spr. powołania obsady stałego dyżuru w Nadleśnictwie Zielona Góra 

2013 8 24.04.2013 SA-ZP-2710-2/13 powołanie komisji przetargowej "Budowa wiaty edukacyjno-rekreacyjnej"  

2013 9 17.05.2013 ZG-OL-2126-38/13 określenia stawki za dzierżawę gruntu pod zbiornik wielofunkcyjny na terenie gminy Świdnica 

2013 10 29.05.2013 SA-ZP-2710-3/13 powołanie komisji przetargowej "Budowa wiaty edukacyjno-rekreacyjnej" (II przetarg) 

2013 11 06.06.2013 SA-ZP-2715-1/13 powołanie komisji przetargowej celem przeprowadzenia negocjacji z ZUL  

2013 12 12.06.2013 SA-ZP-2717-1/13 anulowano 

2013 13 18.06.2013 SA-ZP-2715-2/13 anulowano 

2013 14 19.06.2013 SA-ZP-2715-3/13 powołanie komisji przetargowej  "Budowa deszczowni stałej na szkółce leśnej w Ochli" 

2013 15 19.06.2013 SA-ZP-2710-4/13 powołanie komisji przetargowej "Budowa rozbudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa o wiatrołap" 

2013 16 22.07.2013 SA-ZP-2710-5/13 powołanie komisji przetargowej "Remont drogi leśnej i przepustu drogowego w Leśnictwie Ochla" 

2013 17 01.07.2013 ZG-OL-2126-68/13 powołanie komisji przetargowej - dzierżawa gruntów 

2013 18 02.08.2013 SA-ZP-2710-6/13 powołanie komisji przetargowej "Grodzenie kwater-szkółka leśna w Ochli" 

2013 19 02.08.2013 SA-RB-20-6/13 powołanie komisji do odbioru zadania "Przebudowa deszczowni stałej na szkółce leśnej w Ochli" 

2013 20 23.10.2013 NK-1180-15/13 w spr. militaryzacji 

2013 21 06.11.2013 SA-ZP-2710-7/13 w spr. powołania komisji przetargowej "Usługi w zakresie gospodarki leśnej do wykonania w Nadleśnictwie Zielona Góra w 

2014 roku" 

2012 1 02.01.2012 NP-16-1/12 w sprawie czasu pracy w 2012 roku 

2012 2 02.04.2012 ZG-OL-2126-26/12 stawki czynszu za dzierżawę arboretum w Nietkowie 

2012 3 10.04.2012 ZG-ZP-2710-1/12 powołania Komisji przetargowej 

2012 4 01.10.2012 NP-1460-8/12 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla stażystów szkół wyższych i średnich 

2012 5 12.11.2012 ZG-OL-7200-19/12 ustanowienia ilości i lokalizacji partii kontrolnych (PK) jesiennych poszukiwań szkodników sosny pierwotnej 

2012 6 18.12.2012 ZG-ZP-2710-07/12 powołanie komisji przetargowej 

2011 1 05.01.2011 NP-16-1/11 w sprawie czasu pracy w 2011 roku 

2011 2 17.02.2011 ZG-ZP-2710-001/1 powołanie komisji przetargowej "Monitoring p.poż." 

2011 3 22.03.2011 ZG-ZP-2710-0002/11 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa drogi nr 29" 

2011 4 24.03.2011 S-222-07/11 ustalenia wysokości opłat za wynajem pokoju gościnnego 

2011 5 15.06.2011 ZG-ZP-2710-3/11 powołanie komisji przetargowej "Budynki gospodarcze Świdnica, Laski". 

2011 6 15.06.2011 ZG-ZP-2710-4/11 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa dróg technologicznych w szkółce leśnej w Ochli". 

2011 7 29.07.2011 ZG-ZP-2710-5/11 powołanie komisji przetargowej "Remont drogi leśnej w leśnictwie Wilkanowo" 



2011 7 15-09-2011 S-222-24/11 w spr.wysokości opłat za wynajem pokoju gościnnego Z.Góra ul. Krasickiego 26/2 

2011 8 29.08.2011 ZG-ZP-2710-6/11 powołanie komisji przetargowej "Remont dróg leśnych w leśnictwie Zagórze" 

2011 9 10.11.2011 ZG-ZP-2710-7/11 powołanie komisji przetargowej "Usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w 2012r." 

2011 10 30.11.2011 ZP-402-7/11 powołanie komisji przetargowej na sprzedaż samochodu osobowego VWT4 

2010 1 07.01.2010 NP-16-1/10 w sprawie czasu pracy w 2010 roku 

2010 2 01.02.2010 F-402-2/10 w spr.oprocentowania pożyczek samochodowych 

2010 3 26.04.2010 ZG-ZP-2710-2/10 powołanie komisji przetargowej "Dostawa torfu przejściowego" 

2010 4 14.06.2010 ZG-ZP-2710-4/10 powołanie komisji przetargowej "Budowa budynku socjalno-bytowego na terenie szkółki leśnej w Ochli" 

2010 5 30.06.2010 SA-222-2/10 w spr. stawek czynszu za lokale mieszkalne i budynki gospodarcze 

2010 6 01.09.2010 ZG-ZP-2710-4/10 powołania komisji "Remont drogi w Laskach" 

2010 7 01.09.2010 NP-01-7/10 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa w przypadku objęcia  militaryzacją 

2010 8 15.11.2010 ZG-ZP-2710-0001/10 powołanie Komisji "Usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w 2011 roku" 

2010 9 22.11.2010 ZG-ZP-2710-006/10 Powołanie Komisji "Dostawa nowego samochodu osobowego dla potrzeb transportu admin." 

2009 1 05-01-2009   w spr. czasu pracy w 2009r. 

2009 2 09-01-2009 2710-1/09 powołania komisji przetargowej na prace związane z regulacją stanu posiadania 

2009 3 15-05-2009 2715-1/09  powołania komisji przetargowej - uzupełniające z wolnej ręki - dogaszanie i dozorowanie Czerwieńsk 

2009 4 01-06-2009 S-1743-1/09 zasad rozliczania zakupu obuwia damskiego do munduru wyjściowego 

2009 5 15-07-2009 ZG-OL-732-7/09 identyfikacji, ochrony i zachowania ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra 

2009 6 26-08-2009 2715-02-09 powołania komisji przetargowej - z wolnej ręki - aktualizacja ewidencji gruntów 

2009 7 07-09-2009 2715-03-09 powołania komisji przetargowej - zam. z wolnej ręki- awansowe przygotowanie gleby na pow. do odnowień w 2010r. 

2009 8 26-09-2009 2710-01-09 powołanie komisji w spr. odbioru prac geodezyjnych - regulacja stanu posiadania 

2009 9 29-10-2009 BHP-13-07/09 w spr. powołania zespołu powypadkowego oraz jego obowiązków 

2009 10 16-11-2009 2710-15/09 powołania komisji przetargowej - przetarg nieograniczony - n wykonanie prac "Usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania 

w 2010r. 

2009 11 07-12-2009 2715-06-09 powołania komisji przetargowej - awansowe przygotowanie gleby w 2010r. 

2009 12 17-12-2009 S-210-2/09 wcześniejszego ustalania ew. zakupów 

2008 1 02-01-2008 90-1/08 wyniki ofertowego zakupu drewna w portalu na 2008r. 

2008 2 02-01-2008 16-1/08 w spr. czasu pracy w 2008r. 

2008 3 07-04-2008 40-3/08 zm. do zarz.1/08 w spr. limitów przebiegu km w jazdach lokalnych 

2008 4 30-04-2008 72-12/08 ograniczenia liczebności szkodników owadzich 

2008 5 13-10-2008 27-33/08 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż środków trwałych 

2008 6 13-10-2008 27-30/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania - jesienne poprawki 

2008 7 12-10-2008 27-38/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż s. trwałych 

2008 8 18-11-2008 27-40/08 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na usługi leśne w 2009r. 

2008 9 18-11-2008 27-41/08 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na pozyskanie i zrywkę l.Łężyca 

2008 10 18-11-2008 27-42/08 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na pozyskanie i zrywkę l. Leśniów 

2008 11 31-12-2008 01-2/08 postępowania w przypadku objęcia Nadleśnictwa Zielona Góra militaryzacją 



2007 1 24-01-2007 81-3/07 wystąpienia stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu 

2007 2 31-01-2007 16-2/07 w spr. czasu pracy w 2007r. 

2007 3 27-03-2007 90-13/07 zatwierdzenia wyników ofertowego zakupu drewna w portalu leśno-drzewnym 

2007 4 30-03-2007 02-2/07 jednolity sposób zgłaszania, ewidencjonowania i księgowania drewna skradzionego 

2007 5 30-07-2007 72-24/07 stosowania w jesiennych poszukiwaniach szkodników sosny metody 10 drzew próbnych 

2007 6 30-07-2007 22-36/07 wypłacania równoważnika pieniężnego dla SL w przypadku braku mieszkań służbowych 

2007 7 16-10-2007 72-37/07 sposobu oznaczania partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

2006 1 23-01-2006 16-1/06 w spr. czasu pracy w 2006r. 

2006 2 14-02-2006 13-2/06 w spr. refundacji za okulary pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 

2006 3 20-06-2006 146-3/06 w spr. zasad przeprowadzania egzaminów dla stażystów szkół wyższych i średnich 

2006 4 13-06-2006   przeprowadzenia inwentaryzacji drewna w 2006r. (pomyłka - poprawnie jest Zarządzenie 4/06 

2006 5 11-08-2006   w spr. powołania Zespołu inwentaryzacyjnego do przeprowadzenia w 2006-07 inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych 

2006 6 02-10-2006 N-72-27/06 w spr. wprowadzenia do stosowania metody 10 powierzchni próbnych 

2006 7 02-10-2006   w spr. zasad udostępniania informacji publicznych, którymi dysponuje Nadleśnictwo 

2006 8 13-11-2006   przeznaczenia do obrotu jednostek funduszu SEB2 

2005 1 15-01-2005 16-1/05 w spr. czasu pracy w 2005r. 

2005 2 15-09-2005   zatwierdzenia podstawy do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

2005 3 30-12-2005   inwestowania w jednostki funduszu SEB2 

2004 1 15-01-2004 16-1/04 w spr. czasu pracy w 2004r. 

2004 2 31-12-2004   inwestowania w jednostki funduszu SEB2 

2004 3 31-12-2004 08-1/04 powołania komisji ds.. archiwum zakładowego 

2003 1 16-01-2003 16-1/03 w spr. czasu pracy w 2003r. 

2003 2 03-02-2003 1241-1/03 w sprawie wyznaczania administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych 

2003 3 29-12-2003 32-29/03 w spr.wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych 

2003 4 31-12-2003   inwestowania w jednostki funduszu SEB2 

2002 1 28-01-2002 16-1/02 w spr. czasu pracy w 2002r. 

2001 1 03-01-2001 16-1/01 w spr. czasu pracy w 2001r. 

2001 2 30-07-2001   powołanie komisji do przeprowadzenia spisu kontrolnego środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania w OSW 

LP w Ochli 

2001 3 07-12-2001   w spr. zakwaterowania przejściowego Sił Zbrojnych RP na gruntach leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Zielona 

Góra 

2000 1 03-01-2000 16-1/00 w spr. czasu pracy w 2000r. 

2000 2 01-07-2000 22-49/00 zniesienia opłat za c.o. na os.Przylep 

2000 3 27-10-2000 NP-1460-3/00 egzaminów stażystów szkół średnich 

1999 1 15-01-1999 16-1/99 w sprawie czasu pracy w 1999r. 

1999 2 21-09-1999   zniesienie ekwiwalentu pieniężne3go za umundurowanie SL 

1999 3 21-12-1999 22-116/99 stawka c.o. w 2000r. dla os.Przylep 

1998 1 20-09-1998   podwyższenia stawek za usługi w OSW Ochla 



1997 1 02-01-1997 NK-160-1/97 w spr.czasu pracy w 1997r. 

1997 2 02-01-1997   anulowanie wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia 

1997 3 13-06-1997   zasad rozdziału nagród okolicznościowych z okazji Dnia Leśnika 

1997 4 15-10-1997 350-16/97 podwyższenia stawek usług w OSW Ochla 

1997 5 20-10-1997 17-4/97 pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź 

1997 6   NP-160-2/97 w spr. czasu pracy w 1998r. 

 


