
Kataster Nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków



• Jakie zadania ma starosta w zakresie geodezji i kartografii?

Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w 

tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

– ewidencji gruntów i budynków,

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, 

❖rejestru cen i wartości nieruchomości;

❖szczegółowych osnów geodezyjnych;

❖bazy danych obiektów topograficznych

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych

✓Mapy ewidencyjne

✓Mapy zasadnicze



2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) (uchylony);

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz 

opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących 

nieruchomości;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;



• Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

System informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz

udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o:

1. gruntach, budynkach i lokalach,

2. ich właścicielach oraz

3. o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi

gruntami, budynkami lub lokalami;



• Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków?

Art. 20.

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1. gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 
gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg 
wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla 
nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

2. budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i 
ogólnych danych technicznych;

3. lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni 
użytkowej.



2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego -

oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w 

rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, 

znajdują się te nieruchomości,

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 

dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby 

lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego 

posiadania;

2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których 

mowa w pkt 1;

3) informację o wpisaniu do rejestru zabytków;



4) informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar 

gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody 

wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.);

5) wartość katastralną nieruchomości;

6) informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich 

informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie 

praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a 

także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.



• Podstawą czego są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków?

1. planowania gospodarczego, 

2. planowania przestrzennego, 

3. wymiaru podatków i świadczeń, 

4. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, 

5. statystyki publicznej, 

6. gospodarki nieruchomościami oraz 

7. ewidencji gospodarstw rolnych

• W jaki sposób organy i jednostki realizujące powyższe zadania mają 
dostęp do danych z ewidencji?

Finansują wspólny system wymiany informacji.



• Kto prowadzi ewidencję gruntów i budynków?

Starosta

• W jakim terminie należy zgłosić zmianę danych objętych ewidencją?

30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian

• Kto musi dokonać zgłoszenia?

a) właściciel nieruchomości

b) nieruchomości SP lub JST – właściciele + inne podmioty, w których
władaniu lub gospodarowaniu, znajdują się te nieruchomości,

c) gruntów, dla których nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub
inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach
samoistnego posiadania;



• Jakie obowiązki może nałożyć starosta na podmioty zobowiązane?

1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji
bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji
powykonawczej,

3. udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

• Co grozi w przypadku niewykonania pierwszego z tych obowiązków?

egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego

• Co w tej sytuacji może zrobić podmiot pierwotnie zobowiązany?

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć wniosek do
właściwego organu.



• Jakie decyzje może wydać właściwy organ?

1. umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi
dokument potwierdzający:
a) pobieranie zasiłku (stałego lub okresowego), lub pobieranie takich zasiłków

w okresie 2 lat, lub

b) otrzymanie zasiłku (powodziowego lub celowego), lub otrzymanie takich
zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

2. rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes
obowiązanego.



• Kiedy nie ma obowiązku przekazywania informacji?
Gdy zmiana wynika z:
a) aktów normatywnych, 
b) prawomocnych orzeczeń sądowych, 
c) decyzji administracyjnych, 
d) aktów notarialnych, 
e) materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez 
organy administracji architektoniczno-budowlanej

• Kto oprócz właściciela ma obowiązek przekazywania informacji do 
ewidencji?

A. Sądy
B. Notariusze 
C. Organy administracji
D. Rzeczoznawca majątkowy



• Jakie informacje przekazują sądy?

1. odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących
europejskiego poświadczenia spadkowego - odpisy orzeczeń sądu (np. w
sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, wydanie nieruchomości)

2. zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej

• Jakie informacje przekazują notariusze?

a) odpisy aktów notarialnych, które
✓ w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie

praw do nieruchomości,

✓ które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków,

✓ bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

b) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich
poświadczeń spadkowych.



• Jakie informacje przekazują organy administracji publicznej?

1. odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami
oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w
sprawie np. o:
a) podziale nieruchomości,

b) scaleniu i podziale nieruchomości,

2. odpisy:
1. zgłoszeń budowy budynku,

2. zawiadomień o zakończeniu budowy budynku

3. zgłoszeń rozbiórki budynku

4. zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,

3. zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych
osobowych (PESEL), dotyczących osób fizycznych ujawnianych w
ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający
nieruchomościami.



• W jakim terminie przekazuje się powyższe dokumenty?

W terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.

• Jakie dokumenty przekazuje rzeczoznawca majątkowy?

Wyciąg z operatu szacunkowego.

• W jakim terminie rzeczoznawca przekazuje wyciąg?

W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu
szacunkowego.

• Co robi starosta z otrzymanymi dokumentami?

Starosta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania

dokumentów, → wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i

budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości.



• Gdzie znajdują się informacje wpisywane do ewidencji?

W operacie ewidencyjnym

• Z czego składa się operat ewidencyjny?
1. z bazy danych w systemie teleinformatycznym
2. ze zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych

• Czy informacje z operatu ewidencyjnego są jawne?

Tak

• W jakiej formie udostępnia się informacje z operatu ewidencyjnego?

1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

2. wyrysów z mapy ewidencyjnej;

3. kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

4. plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem
wymiany danych ewidencyjnych;

5. usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.840072:part=a9&full=1


• Kto może żądać danych zawartych w operacie ewidencyjnym?

Co do zasady każdy.

• Jakich danych dotyczy wyjątek?

dane właścicieli i podmiotów władających

• Na czyje żądanie udostępnia się te dane i wydaje wypisy?

1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami,

budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami

administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez

organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami,

budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w

tym zakresie.



Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

• Czym jest modernizacja ewidencji?

Zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych
podejmowanych przez starostę w celu:

1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego
zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami r.e.g.b.,

2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań
określonych w r.e.g.b.,

3) poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego
bazę danych ewidencyjnych.



• Na jakim obszarze można zarządzić modernizację?

na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych

• Jakie informacje podaje starosta do wiadomości publicznej?
➢informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych

➢informacje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków

• W jaki sposób ogłasza się te informacje?

Informacje, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie starostwa powiatowego.

• Na jak długo wykłada się do wglądu projekt operatu opisowo –
kartograficznego?

na okres 15 dni roboczych w siedzibie starostwa powiatowego



• Kto ma prawo wglądu do projektu operatu?

os. fizyczne + osoby prawne + ułomne os. prawne 

• Jak informuje się o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu?

a) wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń 
1. w siedzibie starostwa powiatowego, 
2. w siedzibie właściwego urzędu gminy, 

b) ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

• Kto może zgłaszać uwagi do projektu operatu?

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 

• W jakim terminie można zgłaszać uwagi?

w okresie wyłożenia projektu do wglądu

na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia



• Kto rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag?

upoważniony pracownik starostwa powiatowego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych

• W jakim terminie dokonuje się rozstrzygnięcia?

w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu
projektu operatu

• Co jeszcze dzieje się po upływie tego terminu?

dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i
podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków



• Gdzie zamieszcza się informację o zmianie ewidencji?
a) w dzienniku urzędowym województwa oraz

b) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

• Kto może zgłaszać zarzuty do danych zawartych w ewidencji?

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane.

• W jakim terminie można zgłaszać zarzuty?

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
informacji

• W jakiej formie orzeka starosta?

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

• Jak traktuje się dane których dotyczy zarzut?

Do ostatecznego zakończenia postępowania nie są wiążące.



Zasoby nieruchomości

• Jakie publiczne zasoby nieruchomości możemy wyróżnić?

1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa;

2) gminne zasoby nieruchomości;

3) powiatowe zasoby nieruchomości;

4) wojewódzkie zasoby nieruchomości.



• Co wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa?

a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu 
Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 

b) oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
Skarbu Państwa.

• Jakie są wyjątki?

grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi



• Kto gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa?

Co do zasady starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej, 

• Na czym polega gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa?

w szczególności:

1) ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

2) zapewniają wycenę tych nieruchomości;

3) sporządzają plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa oraz przedkładają je wojewodzie - celem akceptacji - co 

najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania 

poprzedniego planu;



4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za 
nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych 
należności;

6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych 
przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z 
właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości
wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17;



7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w 
skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość;

8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w 
sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 
nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o 
roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie 
nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 
zasiedzenie;

9) składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.



• Co wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości?

a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie 
zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 

b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 
gminy.

Na jakie cele można wykorzystywać gminny zasób nieruchomości?

1. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej, a w szczególności 
a) na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz 

b) związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) a także na realizację innych celów publicznych 



• Co jest podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości?
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Kto gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości?

wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

• Na czym polega gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości?

1. Tak jak przy zasobie państwowym +

2. sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, 

3. przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, 

4. dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także 

5. wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia 
infrastruktury technicznej



• Co wchodzi w skład powiatowego zasobu nieruchomości?
a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 
b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

• Kto gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości?
zarząd powiatu

• Co wchodzi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości?
a) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie 

zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 
b) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

województwa.

• Kto gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości?
zarząd województwa



• Na czym polega gospodarowanie powiatowym i wojewódzkim 
zasobem nieruchomości?

Tak samo jak w przypadku gminnego zasobu



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) Organizację 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

• Jakie zadania 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.



Lasy Państwowe



• Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym?

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

• Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa?

1) zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz
zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami
środowiska i z gospodarką narodową;

2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzeń
unijnych.



• Czym jest las?

grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej
pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego

c) wpisany do rejestru zabytków;

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi,
szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi
leśne i urządzenia turystyczne.



• Kto zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa?

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, zwane dalej „Lasami 
Państwowymi”

• Jakie zadania wykonują Lasy Państwowe?

W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe:

a) prowadzą gospodarkę leśną,

b) gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami
związanymi z gospodarką leśną,

c) prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa,

d) ustalają jego wartość.

• Które lasy nie podlegają pod zarząd Lasów Państwowych?

1) będące w użytkowaniu wieczystym Parków Narodowych;

2) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) będące w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów



• Kto sprawuje nadzór nad Lasami Państwowymi?
minister właściwy do spraw środowiska.

Gospodarka Leśna

• Czym jest gospodarka leśna?

gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie:

a) urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu,

b) utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,

c) gospodarowania zwierzyną,

d) pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny,
kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego,

e) sprzedaż tych produktów

f) realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;



• Według jakich zasad prowadzi się gospodarkę leśną?
1. powszechnej ochrony lasów;
2. trwałości utrzymania lasów;
3. ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
4. powiększania zasobów leśnych.

• Jakie obowiązki mają właściciele lasów?

1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i
zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych
bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w
okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;



4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów

gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym

planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający

optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających

możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania

lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego

odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.



Trwale zrównoważona gospodarka leśna

• Czym jest taka gospodarka?

trwale zrównoważona gospodarka leśna - działalność zmierzającą do
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego,
wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i
zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych
ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym,
narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów;



• Jakie obowiązki mają Lasy Państwowe w celu realizacji „trwale
zrównoważonej gospodarki”?

w szczególności:

1) inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu
lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w
ekosystemach leśnych;

2) sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu
lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych;

3) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów.



Powiększanie zasobów leśnych

• W jaki sposób powiększa się zasoby leśne?

a) zalesienia gruntów

b) podwyższania produkcyjności lasu

• Jakie grunty można zalesiać?

Do zalesienia mogą być przeznaczone:

a) nieużytki

b) grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej

c) grunty rolne nieużytkowane rolniczo

d) inne grunty nadające się do zalesienia



• Na kim ciąży obowiązek zalesiania?

A. na nadleśniczych – w odniesieniu do gruntów w zarządzie Lasów
Państwowych

B. na właścicielach lub użytkownikach wieczystych – pozostałych
gruntów.



Plan urządzenia lasu

• Czym jest plan urządzenia lasu?

plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej
opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu
lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej;

• Na jaki okres sporządza się plan urządzenia lasu?

a) na 10 lat

b) W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności

wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu

może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.



• Co uwzględnia się przy tworzeniu planu urządzenia lasu?

1. przyrodnicze i ekonomiczne warunki gospodarki leśnej;

2. cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji,

określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z

uwzględnieniem lasów ochronnych.



• Co w szczególności zawiera plan urządzenia lasu?

1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

3. program ochrony przyrody;

4. określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat

miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,

b) zalesień i odnowień,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

d) gospodarki łowieckiej,

e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.



• Dla jakich lasów sporządza się Plan Urządzenia Lasu?

stanowiących własność Skarbu Państwa

• Dla jakich lasów sporządza się Uproszczony Plan Urządzenia Lasu?

✓dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

✓dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa

• Kto sporządza Plany Urządzenia Lasu?

a) specjalistyczne jednostki

b) inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego



• Czy Plan Urządzenia Lasu może być realizowany przez prywatnego 
przedsiębiorcę?

Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez 
przedsiębiorcę (w tym usługodawcę).

• Jakie warunki musi spełniać ten przedsiębiorca?

a) dysponuje wyposażeniem technicznym

b) zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne 
do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia 
lasu



• Kto zleca i płaci za sporządzenie Planu Urządzenia Lasu?

Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany 
jest:

1. dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i 
koszt Lasów Państwowych;

2. dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty;

3. dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli.



Zasady udostępniania lasów

• Czy możemy wejść do lasu będącego własnością Skarbu Państwa?

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są 
udostępniane dla ludności.

• Kiedy wprowadza się stały zakaz wstępu do lasu państwowego?

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1. uprawy leśne do 4 m wysokości;

2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3. ostoje zwierząt;

4. źródliska rzek i potoków;

5. obszary zagrożone erozją.



• Kto może ustanowić okresowy zakaz wstępu do lasu będącego 
własnością Skarbu Państwa?

Nadleśniczy

• Kiedy nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu?

1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub 
degradacja runa leśnego;

2. występuje duże zagrożenie pożarowe;

3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną
lasu lub pozyskaniem drewna.



• Czy w lasach będących własnością Skarbu Państwa można zbierać 
„płody runa leśnego”?

Co do zasady tak:

1) na potrzeby własne;

2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

• Kiedy można zbierać „płody runa leśnego” dla celów przemysłowych?

zawarcie umowy z nadleśnictwem

• Kiedy nadleśniczy odmawia zawarcia umowy?

gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.



Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe

• Czym są Lasy Państwowe?

Państwową jednostką organizacyjną

• Czy Lasy Państwowe posiadają osobowość prawną?

nie

• Czym zajmują się Lasy Państwowe?

reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia



Organizacja

• Jakie jednostki organizacyjne wchodzą w skład Lasów Państwowych?

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

2. regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;

3. nadleśnictwa;

4. inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

• Kto kieruje Lasami Państwowymi?

Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.



• Kto powołuje i odwołuje Dyrektora Generalnego?

minister właściwy do spraw środowiska

• Jakie zadania wykonuje Dyrektor Generalny? np.

a) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie
swojego działania;

b) zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub
wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa na potrzeby
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wspólnych przedsięwzięć
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

c) inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

d) organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w
leśnictwie;



• Jakie zadania ma Dyrektor Regionalnej Dyrekcji?

a) zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub
wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa, na potrzeby
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

b) organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek
organizacyjnych w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki
leśnej;

c) dysponuje środkami finansowymi, wydzielonymi na wyrównywanie
niedoborów środków w poszczególnych nadleśnictwach,
wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;



• Jakie zadania wykonuje nadleśniczy? np.

a) Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w
nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada
za stan lasu.

b) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w
zakresie swojego działania;

c) bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami
Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych;

d) organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.



Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 
będącym w zarządzie Lasów Państwowych

• Jakie składniki mienia może nabywać Kierownik jednostki organizacyjnej 
Lasów Państwowych?

✓ lasy
✓ grunty przeznaczone do zalesienia
✓ inne grunty lub nieruchomości

• Czyjej zgody wymaga nabycie tych nieruchomości?
Dyrektora Generalnego

• Kiedy nabycie tych nieruchomości jest dozwolone?
1. jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i 
2. Jeżeli nie narusza to interesu Skarbu Państwa



• Jakie są szczególne przypadki uzasadniające nabycie lasów lub
gruntów przeznaczonych do zalesienia?

1. bezpośrednia przyległość do gruntu pozostającego w zarządzie
Lasów Państwowych;

2. zniesienie współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do
zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

• Czy za nabycie nieruchomości można zapłacić dowolną cenę?

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość
mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.



• W jakich sytuacjach można zbyć lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu 
Państwa znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych?

1. zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we
współwłasnościach;

2. regulacji granicy polno-leśnej;

3. stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i
budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4. zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5. podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o
ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

• Kto musi wyrazić zgodę na sprzedaż?

a) Dyrektor Generalny (pkt 1-4)

b) minister właściwy do spraw środowiska (pkt 5)



• Jakie grunty może sprzedać leśniczy bez zgody?

✓grunty leśne i nieleśne 

✓o powierzchni do 1 ha

• Kiedy leśniczy może sprzedać te grunty bez zgody?

jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności

• W jakim trybie sprzedaje się nieruchomości będące w zarządzie Lasów 
Państwowych?

w drodze przetargu publicznego

• Co w sytuacji gdy przetarg dwukrotnie zakończy się wynikiem negatywnym?

przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej



• Czy Lasy Państwowe mogą sprzedawać grunty zabudowane i lokale?

Tak

• Jakie dokładnie nieruchomości można sprzedawać?

a) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,

b) samodzielne lokale mieszkalne,

c) grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie,

• Kiedy można sprzedawać te nieruchomości?

Kiedy są nieprzydatne Lasom Państwowym



• Kiedy lasy i grunty mogą być przekazane nieodpłatnie?

Kiedy nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki w lasach i 
gruntach – zwłaszcza gdy lasy i grunty stanowią enklawy i półenklawy. 

• Komu lasy i grunty mogą być przekazane nieodpłatnie?

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

• W jakiej formie przekazuje się lasy i grunty nieodpłatnie?

umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Generalnym a Prezesem 
Agencji



• Kiedy można nieodpłatnie przekazać grunty rolne i leśne (będące w 
zarządzie lasów państwowych)?

W przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

• Komu można przekazać te grunty?

Innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

• W jakiej formie następuje przeniesienie?

W formie umowy o przeniesienie zarządu.



• Kto zawiera tę umowę?

Kierownik jednostki organizacyjnej z:

a) nadleśniczym - w przypadku gruntów pochodzących z obszaru

jednego nadleśnictwa;

b) dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku

gruntów pochodzących z obszaru więcej niż jednego nadleśnictwa.



• Jakie grunty Lasy Państwowe mogą oddać w użytkowanie wieczyste?

1. Zmienione z rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.

2. Budynki i budowle nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej - wraz z 
gruntem niezbędnym do korzystania z nich.

• Na czyją rzecz można ustanowić użytkowanie wieczyste?

a) Osoby prawnej

b) Jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

• Na czyj wniosek, nieruchomości oddaje się w użytkowanie wieczyste?

Na wniosek starosty.



• Czy lasy, grunty oraz inne nieruchomości można oddać w użytkowanie? – bez zmiany 
ich przeznaczenia? 

Tak

• Kto przekazuje w użytkowanie?

Dyrektor Generalny

• Na czyj wniosek?

a) ministra

b) organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego

• Na czyją rzecz można ustanowić użytkowanie?

a) Wskazanej jednostki organizacyjnej

b) Agencji Mienia Wojskowego

• Na podstawie czego ustanawia się użytkowanie?

Umowy



• Kiedy można ustanowić użytkowanie?

jeżeli przemawiają za tym względy:

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy 
państwowej;

2. nauki lub dydaktyki;

3. ochrony przyrody;

4. ochrony ujęć wodnych;

5. przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi;

6. ochrony wybrzeża morskiego;

7. lecznictwa;

8. opieki nad zabytkami;

9. wypoczynku ludności;

10. gospodarki rolnej.



• Kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje 
nieruchomości (w zarządzie Lasów Państwowych) w trwały zarząd?

W przypadku przeznaczenia nieruchomości na drogi krajowe.

• Czy przekazanie w trwały zarząd jest odpłatne?

Jest darmowe

• Czy konieczne jest zawarcie umowy?

Przeniesienie zarządu następuje z mocy prawa.

• Kiedy następuje ustanowienie trwałego zarządu?

z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się 
ostateczna



• Czy - lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające 
w zarządzie Lasów Państwowych – mogą być przedmiotem zamiany?

Tak

• Kiedy można dokonać zamiany?

1. w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki 
leśnej

2. po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu 
szacowania nieruchomości



• Jakimi służebnościami można obciążyć lasy będące w zarządzie Lasów 

Państwowych?

a) Służebnością drogową

b) Służebnością przesyłu

• Kto dokonuje obciążenia?

Nadleśniczy może za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

• Czy obciążenie jest nieodpłatne?

obciążyć, za wynagrodzeniem

• Czyj przychód stanowi wynagrodzenie?

Przychód własny Lasów Państwowych.



Kredyty i pożyczki 

• Czy organy Lasów Państwowych mogą zaciągać kredyty bankowe i 
pożyczki?

Tak

• Które organy mogą zaciągać kredyty i pożyczki?

a) Dyrektor Generalny, 

b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

c) nadleśniczy



• Kto może udzielać pożyczek?

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

• Jakiej granicy nie może przekroczyć zadłużenie?

Suma zaciągniętych kredytów na dany rok nie może przekraczać 30%
wartości sprzedaży Lasów Państwowych roku poprzedniego.



Tworzenie i przystępowanie do spółek

• Jak wygląda kwestia tworzenia spółek?

Dyrektor Generalny może, w imieniu Skarbu Państwa: 

1. tworzyć jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

2. przystępować do spółek z o.o. lub S.A.

• Czy las może być przedmiotem wkładu do spółki?

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie
Lasów Państwowych nie mogą stanowić przedmiotu wkładu
niepieniężnego do spółek,


