
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych 

Kurs podstawowy 

 Lublin, 16.07.2019 r. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących 

przetargów  

• Przetarg jako podstawowy tryb zbycia nieruchomości publicznej – 

podstawy prawne, kluczowe orzecznictwo; 

• Przetarg ustny a przetarg pisemny. Zestawienie dwóch 

podstawowych typów przetargu z uwzględnieniem ich celu, 

specyfiki i szczególnych warunków przeprowadzenia; 

• Przetarg ograniczony – przesłanki pozwalające na zastosowanie 

tej konstrukcji prawnej. Warunki przetargu ograniczonego – 

omówienie stanowisk organów kontroli oraz aktualnej praktyki w 

tym zakresie.   

 

2. Czynności poprzedzające przetarg  

• Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego 

nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić 

odstąpienie od zbywania nieruchomości; 

• Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości – czy i 

kiedy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący 

nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu; 

• Ustalenie wartości nieruchomości  - zasady zapewnienia 

aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla 

postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w 

wyniku przeprowadzenia przetargu; 

 

3. Obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed 

ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich 

naruszenia  

• wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  - omówienie 

aktualnej praktyki publikacji wykazów po ostatnich zmianach 

przepisów.  

• ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 

ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o 

przetargu;  

• zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub 

zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i 

aktualnego orzecznictwa;  

• Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu 

uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być 

ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane 

przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i 

aktualnej praktyki w tym zakresie.   

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści 

Przekazanie 

uczestnikom 

usystematyzowanej 

wiedzy w obszarze 

przygotowania, 

organizacji i 

przeprowadzenia 

przetargów na zbycie 

nieruchomości oraz 

zamykania postępowań 

przetargowych i 

zawierania umów w 

wyniku przetargu.  

 

 
 

Adresaci 

Szkolenie  jest 

skierowane przede 

wszystkim do 

pracowników 

samorządu 

terytorialnego, w 

szczególności zaś 

pracowników urzędów 

gmin i miast 

zajmujących się 

zbywaniem 

nieruchomości, którzy 

rozpoczynają swoją 

praktykę w tym 

obszarze lub chcą 

zaktualizować lub 

usystematyzować swoją 

praktyczną wiedzę w 

zakresie prowadzenia 

postępowań 

przetargowych na 

zbywanie 

nieruchomości.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia o przetargu.  
• ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi 

RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium 
oraz postąpienia w przetargu;  

• obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne 
orzecznictwo oraz stanowisko  organów kontroli; 

• obowiązki publikacyjne dotyczące ogłoszenia o przetargu oraz wyciągu z ogłoszenia – terminy, 
wymagane sposoby publikacji; 

• Problematyka zmiany i modyfikacji ogłoszeń przetargowych; 
• warunki przetargu – jakie postanowienia mogą być uznane za niedopuszczalne i jakie niesie to 

konsekwencje dla organizatora? 
 

5. Organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego.  

• W którym momencie rozpoczyna się przeprowadzenie przetargu – jakie czynności są czynnościami 
związanymi z przeprowadzeniem przetargu; 

• Oferent, licytant, uczestnik przetargu – omówienie pojęć istotnych dla oceny legalności i 
prawidłowości działań komisji przetargowej; 

• Istotne czynności przewodniczącego komisji przetargowej oraz komisji przetargowej w toku 
przetargu; 

• Licytacja i postąpienia w przetargu ustnym; 
• Protokół przetargowy  - co powinien zawierać, jakie załączniki powinny być wraz z protokołem 

przygotowane, jakie są stanowiska organów kontroli w przedmiocie protokołu z przetargu 
• art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz 

ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości; 
• rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do 

rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań; 
• utrwalanie obrazu i dźwięku czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu 
• przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem przetargu – podstawy prawne, 

zakres obowiązków informacyjnych.  
 

6. Wadium przetargowe  
• omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości 

wnoszenia wadium w przetargu, 
• prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka 

lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu.  
• Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie; 
• problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium 

na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn 
dotyczących dokonywania czynności w przetargu.   

 
7. Komisja przetargowa 

• Przewodniczący komisji przetargowej a członkowie komisji – podział uprawnień i obowiązków na 
etapie przygotowania i przeprowadzenia przetargu.  

• zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na 
zapewnienie ważności czynności komisji; 

  
8. Zamknięcie przetargu, informowanie o wyniku postępowania przetargowego oraz zawarcie 

umowy w wyniku przetargu 
• Moment zakończenia przetargu z uwzględnieniem różnych typów postępowania. Praktyczne 

znaczenie zamknięcia/zakończenia przetargu jako zdarzenia prawnego.  
• Odwołanie ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn – podstawy prawne i praktyka. 
• Unieważnienie przetargu – uprawnienie czy obowiązek organizatora? 
• Upublicznienie informacji o wyniku przetargu - granice obowiązków informacyjnych organizatora 
• Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu 

notarialnego – praktyka a wymogi ustawy; 
• Prawo do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego wadium – podstawy prawne i 

okoliczności pozwalające na skuteczną realizację uprawnień organizatora.  
 

9. Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w 
przetargach na nieruchomości publiczne. 
• Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z 

przekroczeniem zakresu umocowania; 
• Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia 

nieruchomości; 
• Organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w 

procedurze przetargowej; 
• Uczestnicy przetargu działający wspólnie – spadkobiercy, współwłaściciele, osoby zainteresowane 

nabyciem nieruchomości na współwłasność. Jakie wymogi dotyczące wnoszenia wadium oraz 
działania w przetargu takich osób powinien zastosować organizator? 

• Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed 

wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 
 

Wykładowca  

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia 

z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu 

nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 

2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu 

nieruchomościami i zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     

(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  

z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  
16 lipca 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 9 lipca 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych 

Lublin, 16.07.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 

mailto:szkolenia@fundacjapan.pl
mailto:szkolenia@fundacjapan.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
http://www.fundacjapan.pl/

