
Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) centrala Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 
informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, z przeznaczeniem do: 

1) nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu 
terytorialnego, 

2) sprzedaży, 
3) przekazania w formie darowizny jednostkom, o których mowa w § 39 w/w 

rozporządzenia. 

Wykazy zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu. 

Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane 
przejęciem składników majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej  
z postanowieniami § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia. 

Podmioty lub osoby zainteresowane zakupem składników majątku proszone są do składania 
ofert kupna, która winna zawierać: 

1) dane adresowe i kontaktowe oferenta, 
2) nr inwentarzowy i nazwę składnika, 
3) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranych składników majątku 

ruchomego lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 
Składnik majątku zostanie sprzedany za cenę jednostkową określoną w wykazie. Jeżeli co 
najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika majątku zostanie 
przeprowadzona aukcja między tymi osobami. 

Jednostki organizacyjne zainteresowane darowizną składników majątku proszone są  
o złożenie wniosków zawierających dane adresowe i kontaktowe jednostki oraz elementy  
i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia. 

Wnioski oraz oferty kupna należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2016r. na adres: Biuro 
Administracyjno-Gospodarcze IPN-KŚZpNP, ul. Wołoska 7, 02 – 675 Warszawa. 

Wszystkie składniki można obejrzeć w siedzibie IPN pod adresem jak wyżej lub przy  
ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Termin oględzin oraz bliższe informacje o zbędnych  
i zużytych składnikach majątku można uzyskać pod numerami telefonu: 22 581 88 05 lub  
22 581 89 88 lub e-mail: przemyslaw.florkowski@ipn.gov.pl lub lukasz.ornat@ipn.gov.pl  
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