
Prywatyzacja bezpośrednia
• Na czym polega prywatyzacja bezpośrednia?

a) sprzedaż przedsiębiorstwa,

b) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,

c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

• Kto odpowiada za długi sprywatyzowanego przedsiębiorstwa?

Kupujący lub Przejmujący. Do wartości przedsiębiorstwa – stan z chwili nabycia – ceny z chwili zaspokojenia.

• Kto dokonuje prywatyzacji bezpośredniej?
Organ założycielski przez pełnomocnika ds. prywatyzacji.

• Prywatyzacja bezpośrednia na wniosek i z urzędu.

• Zarządzenie za zgodą Ministra Skarbu.



• Jakich analiz dokonuje się przed wydaniem zarządzenia?
• Stan prawny majątku
• Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa

Fakultatywnie:

Ocena realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i 
ochrony dóbr kultury.

• Czy istnieją przesłanki uzasadniające wydanie zarządzenia?
nie
• Kto przejmuje funkcje organów przedsiębiorstwa?
Pełnomocnik ds. prywatyzacji.

• W którym momencie następuje prywatyzacja przedsiębiorstwa?
Podpisanie umów cywilnoprawnych.

• Co robi pełnomocnik po podpisaniu umów?
• Sporządza bilans zamknięcia
• Składa wniosek o wykreślenie z rejestru



Forma sprzedaży

• W jakim trybie wyłania się nabywcę?

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:

1) przetargu publicznego,

2) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.



Forma wniesienia

• W jakim trybie następuje wniesienie do spółki?
Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia.

• Jakie są 2 warianty utworzenia spółki?
 inwestor nie będący pracownikiem powinien wnieść 25% kapitału 

zakładowego
 wyłącznie pracownicy lub pracownicy, rolnicy, rybacy powinni wnieść 10% 

kapitału zakładowego

• Jaki % akcji mogą nieodpłatnie nabyć uprawnieni pracownicy, rolnicy i 
rybacy?

15%



Forma oddania w odpłatne korzystanie

• Kiedy można oddać przedsiębiorstwo państwowe w odpłatne korzystanie? – łącznie!

1) do spółki przystąpiła odpowiednio ponad połowa ogólnej liczby pracowników przedsiębiorstwa 

państwowego albo pracowników i rolników lub rybaków,

2) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom prawnym,

3) opłacony kapitał zakładowy spółki nie jest niższy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1, niż 20% wysokości funduszu założycielskiego i 

funduszu przedsiębiorstwa w dniu, na który został sporządzony bilans za rok obrotowy 

poprzedzający wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,

4) co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym 

przedsiębiorstwie państwowym.



• Co można ustalić w umowie?

1) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu 

warunków określonych w umowie zostanie przeniesione na przejmującego 

prawo własności przedsiębiorstwa,

2) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, przejmujący ma 

prawo nabycia przedsiębiorstwa; ustalenie ceny następuje po zakończeniu 

okresu, na który została zawarta umowa o odpłatne korzystanie,

3) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy akcje spółki w 

podwyższonym kapitale mogą objąć osoby prawne.







Agencje administracyjne



• Jak inaczej nazywa się agencje administracyjne?
Agencja rządowa

Agencja państwowa

Agencja gospodarcza

• Jakie są cechy wspólne wszystkich agencji?
a) Wykonywanie zadań publicznych

b) Powoływanie przez organy państwa

c) Powiązanie agencji i jej organów z organami administracji centralnej

• Czym różnią się poszczególne agencje?
a) Status prawny

b) Usytuowanie w strukturach administracji

c) Organizacja wewnętrzna

d) Wykonywane zadania i funkcje

e) Rola w systemie społecznym i gospodarczym



Pojęcie agencji

• W jakich przepisach występuje pojęcie agencji?

1. Prawo prywatne – art. 758-764 k.c.

2. Prawo publiczne

• Co przesądza o publicznoprawnym statusie agencji?
Powołanie do wykonywania zadań publicznych.



Agencje w USA

• Jakie agencje istnieją w USA?
a) Agencje o charakterze urzędów centralnych (a. wykonawcze)

b) Niezależne organy regulacyjne

• Jakie kompetencje posiadają agencje w USA?
stanowiące + wykonawcze + jurysdykcyjne

• Kto kontroluje agencje w USA?
Kongres + sądy

Model amerykański jest wzorem dla innych państw.



Próby zdefiniowania agencji

• Czy istnieje definicja legalna agencji administracyjnej?
Brak. Konieczność odwołania się do doktryny.

• Jakie jest znaczenie agencji administracyjnej w znaczeniu szerokim?
Jednostki organizacyjne, będące częścią administracji, które łączy wspólna nazwa – „Agencja”



• Jakie są cechy agencji administracyjnej w znaczeniu szerokim?

1. Państwowe jednostki organizacyjne

2. Utworzone w drodze ustawowej

3. Mające osobowość prawną

4. Podporządkowane organom poziomu rządowego

5. Działające za pośrednictwem swoich organów

6. Wyposażone w publiczne środki materialne i finansowe

7. Korzystają z dotacji i własnych źródeł finansowania

8. Prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej

9. Wykonują różne zadania ze sfery administracji publicznej

10. Za działania te w ostatecznym rozrachunku odpowiada państwo

11. Łączenie elementów prawa prywatnego i publicznego



• Czy agencja jest tym samym co organ administracji publicznej?
Nie. Agencja to forma administracji pośredniej. Zastępują organy administracji. Wykonują zadania 
tych organów.

• Czym jest agencja administracyjna w znaczeniu wąskim?

Państwowa osoba prawna lub państwowa jednostka organizacyjna z

osobowością prawną,  utworzona z mocy samych przepisów

ustawowych, podlegających ewentualnej konkretyzacji.  Celem

agencji jest wykonywanie zadań gospodarczych państwa,  w zakresie

udzielonych jej kompetencji i pełnomocnictw.



Agencje są eklektycznymi, mieszanymi administracyjno

– cywilno – finansowymi formami organizacyjnymi

operacyjnej i bezpośredniej realizacji przez państwo

jego polityki gospodarczej i społecznej.

K. Pawłowicz

• W jakim znaczeniu Sądy Administracyjne rozumieją pojęcie agencji?

W sposób wąski.



Istota agencji

• Kiedy pojawiły się pierwsze agencje w Polsce?
W okresie transformacji ustrojowej.

• Dlaczego w Polsce ustanowiono agencje?
Ze względu na ich łatwość i adekwatność dopasowywania się do nowych warunków gospodarczych i 
społecznych.

• Czy agencje zakończyły proces ewolucji?
Agencje ciągle ewoluują.

• Co określa byt prawny agencji?
1. Ustawa

2. Przepisy ksh – agencje w formie spółek



• Jak wygląda model ustanowienia agencji?

a) Agencje powoływane są do życia na podstawie ustaw.

b) Ustawa określa ich:
a) Status prawny

b) Obszar działania

c) Funkcje i zadania

• Jaka jest treść i rola statutów agencji?

1. Uzupełniają ustawy.

2. Nadawane przez właściwych ministrów w formie rozporządzenia.

3. Określają najczęściej:
a) Organizacja agencji

b) Tryb działania

c) Doprecyzowanie zadań i kompetencji 



Jakie rodzaje agencji występują w Polsce?

1. Agencje w których Prezesi mają status prawny centralnych organów 
administracji rządowej

2. Agencje działające w formie spółki prawa handlowego

3. Agencje działające jako państwowe osoby prawne.



Agencje w których Prezesi mają status prawny 
centralnych organów administracji rządowej

• Np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, 
Państwowa Agencja Atomistyki.

• Agencje te występują jako aparat pracy organów administracji, przy 
pomocy którego organy te wykonują przypisane im zadania i 
kompetencje.

• Agencje te mają status urzędów administracyjnych.



Agencje działające w formie spółki prawa 
handlowego

• Ich znaczenie uległo marginalizacji.

• Obecnie tylko Polska Agencja Prasowa SA.

• Działają w oparciu o normy prawa prywatnego.

• Zadania publiczne wykonują jako zadania zlecone.

• Nie należą do podmiotów sektora finansów publicznych.



Agencje działające jako państwowe osoby prawne.

• Są państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

• Posiadają osobowość prawną.

• Dominująca forma agencji.

• Czym zajmują się takie agencje?

a) Zadania powiernicze (np. Agencja Mienia Wojskowego)

b) Działania interwencyjne (np. Agencja Rynku Rolnego)

c) Gospodarowanie rezerwami strategicznymi (np. Agencja Rezerw
Materiałowych)

d) Wspieranie różnych sektorów działalności publicznej (np. Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju)



• Do jakiego szczebla administracji zalicza się te agencje?

Zaliczane są do administracji centralnej.

• Jaki jest ich zasięg terytorialny?

 Obszar całego kraju 

 Niektóre mają rozbudowaną strukturę terytorialną (Centrala + 
organy terytorialne), np. Agencja Mienia Wojskowego



Organizacja agencji działających jako 
państwowe osoby prawne

• Kto stoi na czele agencji?

Prezes agencji

• Jakim organem jest Prezes agencji?

Organ wykonawczy i zarządzający. Pełni funkcje reprezentacyjne.

• Kto powołuje Prezesa agencji?

1. Prezes Rady Ministrów – na wniosek ministra

albo

2.    Właściwy Minister – po konsultacji / w porozumieniu z innym ministrem



• Jak nazywa się drugi organ agencji?
Rada Nadzorcza

• Czy Rada Nadzorcza występuje we wszystkich agencjach?
Nie występuje we wszystkich agencjach – np. Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej

• Czym zajmuje się Rada Nadzorcza?

Stały nadzór nad działalnością agencji.

• Kto bierze udział w powoływaniu Rady Nadzorczej?
Zawsze Prezes Rady Ministrów albo właściwy Minister

• Jaki rodzaj więzi łączy Agencje i organy administracji?
Więź nadzoru



Agencje jako podmiot sektora finansów 
publicznych

• Czy agencja należy do sektora finansów publicznych?

Tylko te mające status „państwowej osoby prawnej”.

• Do jakiej grupy w tym sektorze zalicza się agencje?

Do tzw. „agencji wykonawczych”.

• Czym jest agencja wykonawcza?

Art. 18 u.f.p. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej 
ustawy w celu realizacji zadań państwa.

• Jaki charakter mają środki finansowe agencji wykonawczych?

Wszelkie środki finansowe znajdujące się w dyspozycji agencji są środkami publicznymi.



• Na jakiej zasadzie opiera się gospodarka finansowa agencji?

Zasada samodzielności

• Skąd pochodzą przychody agencji?

a) Budżet państwa

b) Własna działalność

• Jakie są zalety powyższego rozwiązania?

a) Bardziej racjonalne wykorzystanie środków przez agencję

b) Mniejsze ryzyko gospodarcze związane z niewłaściwym wykorzystaniem 

środków



• Czy agencje są samodzielne finansowo?
Ograniczenia:

a) Reguły gospodarki finansowej (u.f.p.)

b) Ustawa ustanawiająca agencję

Np. zaciąganie zobowiązań o szczególnym charakterze wymaga uzyskania zgody właściwego organu
centralnego.

• Co agencja wykonawcza robi z nadwyżką środków finansowych?

Kwotę, która zostanie po uregulowaniu podatków, wpłaca na konto jednostki obsługującej ministra
sprawującego nadzór nad agencją.

• Co jest podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej?

Roczny plan finansowy



• Co zawiera plan finansowy?

1. Przychody agencji

2. Zestawienie kosztów

3. Wynik finansowy

4. Środki na wydatki majątkowe

5. Środki przyznane innym podmiotom

6. Stan należności i zobowiązań

7. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

• W jakim układzie ma być sporządzony plan finansowy?

Układ zadaniowy, obejmujący zestawienie zadań w ramach
planowanych kosztów na dany rok i dwa kolejne lata budżetowe.



• Gdzie zamieszcza się plan finansowy agencji wykonawczej?
W załączniku do ustawy budżetowej – ułatwia to kontrolę społeczną.

• Jaki majątek posiadają agencje?

a. Majątek powierniczy (fiducjarny)

b. Majątek administracyjny – prawo własności, służy do wykonywania zadań publicznych

• Czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania agencji?
nie – art. 40 §1 k.c.

• Czy agencja ponosi odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa?
Nie

• Czy agencja rozporządzając swoim majątkiem musi uzyskać zgodę ministra Skarbu 
Państwa?

Co do zasady – tak. Brak zgody skutkuje nieważnością.



Funkcje i zadania agencji

• Zadania o jakim charakterze wykonuje większość agencji?

Zadania o charakterze gospodarczym.

• Jak można podzielić agencje ze względu na wykonywane zadania?

a) Powiernicze

b) Interwencyjne

c) Gospodarujące rezerwami państwowymi

• Co odróżnia agencję od zakładu administracyjnego?

a) Brak destynariuszy

b) Brak wyposażenia we władztwo zakładowe



Agencje powiernicze

• Czym się zajmują?

Wykonują na rzecz Skarbu Państwa prawo własności i inne prawa rzeczowe.

• Jaki stosunek występuje między agencją a Skarbem Państwa.

Stosunek powiernictwa

• np. Agencja Mienia Wojskowego



Agencje interwencyjne

• Czym się zajmują?

Podejmują działania o charakterze interwencyjnym w dziedzinie
gospodarczej.

• Jaki charakter mają te działania?

a. Bezpośredni – oddziaływanie na siłę popytu i sprzedaży

b. Pośredni – stosowanie zachęt i form pomocy

• np. Agencja Rynku Rolnego



Agencje gospodarujące rezerwami 
państwowymi

• Czym się zajmują?

Zajmują się tworzeniem i gospodarowaniem rezerwami strategicznymi.

• np. Agencja Rezerw Materiałowych



Prawne formy działania

• Na jakiego rodzaju przepisach opiera się działalność agencji?

a) Prawo publiczne

b) Prawo prywatne – charakter dominujący

• Czy agencję można uznać za podmiot prywatny?

Nie. Jest to podmiot publicznoprawny – klasyczne formy działania administracji –
decyzje + czynności materialno-techniczne.



Przykładowe Agencje



Agencja Mienia Wojskowego

Art. 5 [Charakter, statut, organizacja wewnętrzna]

1. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)), nadzorowaną przez Ministra Obrony
Narodowej.

2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. W skład Agencji wchodzą:

1) Biuro Prezesa Agencji;

2) oddziały regionalne Agencji.

5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej
organizację wewnętrzną, w tym wykaz stanowisk kierowniczych w Biurze Prezesa Agencji oraz
wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych Agencji, mając na względzie
potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez Agencję.

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjsgaytm
http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrqgq3tmltwmvzc4mjxgezde


Art. 7 [Zadania własne Agencji]

1. Do zadań własnych Agencji należy:

1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, w tym obrót z zagranicą towarami,

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

2) obrót mieniem, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury;

3) przejmowanie i nabywanie mienia;

4) uporządkowanie stanu prawnego mienia;

5) prowadzenie ewidencji mienia, w tym mienia Skarbu Państwa, powierzonego lub użyczonego Agencji do zagospodarowania;

6) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi

infrastruktury;

7) prowadzenie działalności gospodarczej;

8) sporządzanie projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawianie

go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia;

9) budowanie domów mieszkalnych;

10) przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym



Agencja Nieruchomości Rolnych

Art. 3 [Utworzenie agencji; nadzór] 

1. Tworzy się Agencję Nieruchomości Rolnych, zwaną dalej „Agencją”. 
Agencja jest państwową osobą prawną.

2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju 
wsi.

Art. 4 [Siedziba] Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.



Art. 6 [Zadania Agencji] 

1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;

2) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa;

3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze;

4) obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne;

5) administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne;

6) zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa;

7) inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach
Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych;

10) wykonywania praw z udziałów i akcji.

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również zadania określone odrębnymi przepisami, a w
szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z
tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.



Polska Agencja Kosmiczna

• Jakie są zadania Polskiej Agencji Kosmicznej?

1. wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie
świata biznesu i nauki

2. świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu
funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

3. działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących
zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji,
monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

4. dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz
zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie
systemów satelitarnych.



Organizacja Polskiej Agencji Kosmicznej

• Art. 5 [Organy Agencji] Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2) Rada Agencji.

Art. 6 [Plany działalności] 

1. Agencja działa zgodnie z następującymi planami działalności:

1) pięcioletnim - corocznie aktualizowanym;

2) rocznym - w skład którego wchodzi plan finansowy, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.



2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze 

potrzebę sprawnej realizacji przez nią zadań, nadaje Agencji statut 

określający w szczególności:

1) strukturę wewnętrzną;

2) system kontroli wewnętrznej;

3) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych.



Polska Agencja Prasowa

• Jakie zadania ma PAP?

1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji
prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i
wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy.

2. Polska Agencja Prasowa ma obowiązek upowszechniać stanowiska
Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady
Ministrów.

3. Polska Agencja Prasowa umożliwia innym naczelnym organom
państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach
państwowych.



• Czy PAP jest niezależna?

Art. 2 [Niezależność] Polska Agencja Prasowa nie może znaleźć się pod
prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą jakiegokolwiek ugrupowania
ideologicznego, politycznego lub gospodarczego.


