
Test z ustawy z 28.9.1991 r. o lasach 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Stan prawny: 20.4.2019 r.  

 
1. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 

a) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną 
(uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub 
przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub 
stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego 
albo wpisany do rejestru zabytków, 
b) 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, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c Art. 3 

  
2. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza: 

a) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
b) wojewoda, 
c) Straż Leśna. 

a 
Art. 4 
ust. 1 

  
3. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Przepisu tego 
nie stosuje się do lasów: 
a) będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, 
b) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 4 

ust. 1 i 2 

  
4. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje: 

a) wojewoda, 
b) minister właściwy do spraw środowiska, 
c) minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

b 
Art. 4 
ust. 4 

  
5. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzór nad 

gospodarką leśną sprawuje: 
a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 
b) starosta, 
c) wojewoda. 

b 
Art. 5 
ust. 1 

  
6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może powierzyć 

dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wykonywanie 
zadań poza terenami jego działania, związanych z realizacją planu 
zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000, w 
drodze: 
a) porozumienia, 
b) decyzji, 
c) zarządzenia. 

a Art. 5a 

  



7. Właściciel lasu w rozumieniu ustawy to: 
a) wyłącznie Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, 
b) wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadającą osobowości prawnej będąca posiadaczem samoistnym, 
użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu 
c) osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem albo użytkownikiem 
wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będąca posiadaczem 
samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu. 

c 
Art. 6 

ust. 1 pkt 
3 

  
8. Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: 

a) powszechnej ochrony lasów i  trwałości utrzymania lasów, 
b) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów i 
powiększania zasobów leśnych, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c Art. 8 

  
9. W razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu 

zagrażającym trwałości lasów, starosta zarządza wykonanie 
zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych 
nadleśnictw: 
a) z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, 
b) wyłącznie z urzędu, 
c) wyłącznie na wniosek nadleśniczego. 

a 
Art. 10 
ust. 1 

 

10. Zmiana lasu na użytek rolny jest: 
a) niedopuszczalna, 
b) dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów, 
c) dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb 
właścicieli lasów 

c 
Art. 13 
ust. 2 

 

11. W celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może 
ustanawiać: 
a) leśne kompleksy promocyjne, w drodze zarządzenia, 
b) leśne kompleksy rekreacyjne, w drodze zarządzenia, 
c) leśne kompleksy promocyjne, w drodze decyzji. 

a 
Art. 13b 
ust. 1 

 

12. W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą lasy będące w 
zarządzie Lasów Państwowych. Do leśnych kompleksów 
promocyjnych lasy innych właścicieli: 
a) nie mogą być włączane, 
b) mogą być włączane, na ich wniosek, 
c) mogą być włączane, z urzędu. 

b 
Art. 13b 
ust. 2 

 

13. Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia 
gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób 
określony w: 
a) planie zagospodarowania przestrzennego, 
b) rozporządzeniu ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, 
c) planie urządzenia lasu. 

c 
Art. 14 
ust. 1 

 

14. Drewno pozyskane w lasach podlega: 
a) ocechowaniu, 
b) wycenie i sprzedaży, 
c) ocenie stopnia zniszczenia. 

a 
Art. 14a 
ust. 1 



 
15. Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii 

rady gminy, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru 
– w odniesieniu do pozostałych lasów, niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Czyni to w drodze: 
a) decyzji, 
b) zarządzenia, 
c) porozumienia. 

a 
Art. 16 
ust. 1a 

 

16. W powyższym przypadku rada gminy powinna wyrazić opinię w 
ciągu: 
a) miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie, 
b) 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie, 
c) 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. 

b 
Art. 16 
ust. 2 

 

17. Plan urządzenia lasu sporządza się na: 
a) co do zasady 5 lat, 
b) zawsze 10 lat, 
c) co do zasady 10 lat. 

c 
Art. 18 
ust. 1 

 

18. Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów: 
a) stanowiących własność Skarbu Państwa – co do zasady, 
b) stanowiących własność Skarbu Państwa – wyłącznie, 
c) niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

a 
Art. 19 
ust. 1 

 

19. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty wydana na podstawie: 
a) opinii biegłego, 
b) inwentaryzacji stanu lasów, 
c) planu urządzenia lasu. 

b 
Art. 19 
ust. 3 

 

20. Wykonywanie prac z zakresu m.in. okresowych wielkoobszarowych 
inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych 
powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: 
a) Biuro Zagospodarowania Terenów Leśnych, 
b) Biuro Lasów Państwowych, 
c) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. 

c 
Art. 21a 
ust. 1 

 

21. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa: 
a) co do zasady są udostępniane dla ludności, 
b) zawsze są udostępniane dla ludności, 
c) nie są udostępniane dla ludności. 

a 
Art. 26 
ust. 1 

 

22. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane do 
zbioru płodów runa leśnego dla celów przemysłowych. Zbiór płodów 
runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy: 
a) z wojewodą, 
b) ze starostą, 
c) z nadleśnictwem. 

c 
Art. 27 

ust. 1 i 2 

 

23. Właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa: 
a) może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z 
odpowiednim napisem, 
b) nie może zakazać wstępu do lasu, 
c) może zakazać wstępu do lasu tylko w szczególnie uzasadnionych 

a Art. 28 



przypadkach. 
 

24. Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego 
mienia to: 
a) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
b) Państwowe Przedsiębiorstwo Leśne, 
c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej. 

a 
Art. 32 
ust. 1 

 

25. W skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 
wchodzą: 
a) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 
b) nadleśnictwa, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 32 
ust. 2 

 

26. Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektora 
Generalnego powołuje i odwołuje: 
a) Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, 
b) minister właściwy do spraw środowiska, 
c) starosta. 

b 
Art. 33 

ust. 1 i 2 

 

27. W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się 
stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do 
zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Decyzję w tej sprawie wydaje: 
a) nadleśniczy, 
b) starosta, 
c) minister właściwy do spraw ochrony środowiska. 

b 
Art. 36 

ust. 1 i 2 

 

28. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z 
wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 
32 ust. 2 pkt 4 ustawy, za zgodą Dyrektora Generalnego, może 
nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty 
przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza 
interesu Skarbu Państwa. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do 
zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić: 
a) po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na 
pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych, 
b) po uzyskaniu pisemnej zgody starosty, 
c) po uzyskaniu pisemnej zgody ministra właściwego do spraw ochrony 
środowiska. 

a 
Art. 37 

ust. 1 i 3 

 

29. Co do zasady, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego 
własności Skarbu Państwa gruntu oznaczonego jako las w ewidencji 
gruntów i budynków lub przeznaczonego do zalesienia określonego 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe: 

a 
Art. 37a 
ust. 1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobrheydqltqmfyc4mztga2tcojqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobrheydqltqmfyc4mztga2tcojqg4


a) przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, 
b) przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, jeżeli 
wielkość gruntu przekracza 5 ha, 
c) nie przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu. 

 

30. Obciążyć, za wynagrodzeniem, nieruchomości pozostające w 
zarządzie Lasów Państwowych służebnością drogową lub 
służebnością przesyłu, z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej 
może: 
a) starosta, 
b) nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, 
c) nadleśniczy, samodzielnie. 

b 
Art. 39a 
ust. 1 

 

31. Dyrektor Generalny, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz nadleśniczy mogą, w imieniu Skarbu Państwa, 
zaciągać kredyty bankowe lub pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Suma 
zaciągniętych przez Dyrektora Generalnego, dyrektorów 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych 
kredytów na dany rok nie może przekraczać: 
a) 50 mln zł, 
b) 10% wartości sprzedaży Lasów Państwowych roku poprzedniego, 
c) 30% wartości sprzedaży Lasów Państwowych roku poprzedniego. 

c 
Art. 41 

ust. 1 i 2 

 
32. Dyrektor Generalny może, w imieniu Skarbu Państwa, tworzyć 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa bądź przystępować do spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. Lasy 
stanowiące własność Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie 
Lasów Państwowych: 
a) nie mogą stanowić przedmiotu wkładu niepieniężnego do tych spółek, 
b) mogą stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do tych spółek, 
c) mogą stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do tych spółek, za 
zgodą ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. 

a 
Art. 42 

ust. 1 i 2 

 

33. W Lasach Państwowych tworzy się: 
a) Straż Ochrony Lasu, 
b) Służbę Leśną i Straż Leśną, 
c) Służbę Ochrony Lasu. 

b 

Art. 45 
ust. 1 i 
art. 47 
ust. 1 

 

34. Strażą Leśną kieruje: 
a) Główny Inspektor Straży Leśnej, 
b) Komendant Straży Leśnej, 
c) Dowódca Straży Leśnej. 

a 
Art. 47 
ust. 1a 

 
35. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie: 

a) samodzielności finansowej, ale koszty działalności pokrywają z budżetu 
Skarbu Państwa, 
b) samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych 
przychodów, 
c) samodzielności i niezależności finansowej, a koszty działalności 
pokrywają z funduszu przyznanego przez organy UE. 

b 
Art. 50 
ust. 1 

 

36. Lasy Państwowe sporządzają raport o stanie lasów oraz 
sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów 

a 
Art. 52 
ust. 1 



Państwowych: 
a) corocznie, 
b) co 2 lata, 
c) co 3 lata. 

 

37. W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę 
gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie. Środkami 
funduszu leśnego dysponuje: 
a) starosta, 
b) nadleśniczy 
c) Dyrektor Generalny. 

c 
Art. 56 

ust. 1 i 2 

 

38. Administracyjną karę pieniężną, przewidzianą przez ustawę, uiszcza 
się w terminie: 
a) 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary 
pieniężnej stała się ostateczna 
b) 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary 
pieniężnej stała się ostateczna, 
c) 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary 
pieniężnej stała się ostateczna. 

b 
Art. 66g 
ust. 1 

  
 


