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INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH RZECZOWYCH 

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Łodzi działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) zwanego dalej „rozporządzeniem” informuje, że posiada 

zbędne i zużyte składniki majątku z przeznaczeniem wg. podanej kolejności do: 

1) nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej państwowej jednostce budżetowej, 

2) nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce samorządu terytorialnego, 

3) sprzedaży, 

4) przekazania w formie darowizny jednostkom o których mowa w § 39 w/w rozporządzenia. 

 

  Wykaz zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu 

ogłoszenia. 

 

Nieodpłatne przekazanie składników majątku - inne państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki 

samorządu terytorialnego zainteresowane nieodpłatnym przejęciem składników majątku ruchomego  

na czas nieoznaczony, proszone są o złożenie pisemnego wniosku o treści zgodnej z postanowieniami  

§ 38 ust 4. w/w rozporządzenia.  

 

Sprzedaż składników majątku – zainteresowanych zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty 

kupna, która powinna zawierać: 

a. dane adresowe i kontaktowe oferenta – w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów: nazwę, 

adres i siedzibę oraz telefon kontaktowy, 

b. nr inwentarzowy oraz nazwę składnika majątku, 

c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranych składników 

majątku ruchomego lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  

z oględzin. 

 

Składniki majątku zostaną sprzedane za cenę jednostkową określoną w wykazie. W przypadku 

wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących nabycia tego samego składnika rzeczowego majątku 

ruchomego Oddział IPN w Łodzi dodatkowo przeprowadzi aukcję pomiędzy tymi oferentami. 

 



Darowizna - jednostki wymienione w  § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia, zainteresowane przejęciem 

składników w formie darowizny na czas nieoznaczony, proszone są o złożenie pisemnego wniosku  

o dokonanie darowizny wskazanego składnika majątku o treści zgodnej z postanowieniami  

§ 39 ust 3 i 4 w/w rozporządzenia.   

 

Wnioski oraz oferty kupna należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r., na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Łodzi, Oddziałowe Biuro Administracyjno-

Gospodarcze, ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź. 

 

O podziale majątku decydować będzie kolejność złożenia wniosków, z zachowaniem kolejności  

przeznaczenia majątku podanej powyżej. 

 

Wszystkie składniki majątku można obejrzeć w siedzibie Oddziału w Łodzi, po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin pod nr tel. 42 616 27 26 lub 42 616 27 46.  

 

Dodatkowych informacji o stanie technicznym składników majątku będącego przedmiotem 

ogłoszenia udzielą pracownicy zatrudnieni w Oddziale IPN-KŚZpNP w Łodzi w dniach 18-31 marca 

2021 r. w godz. 9.00-15.00,  informatycy: tel. 42 616 27 03,  e-mail: Lukasz.Pawlak@ipn.gov.pl, 

Daniel.Bujnowski@ipn.gov.pl oraz tel. 42 616 27 46, e-mail: Aneta.Burska@ipn.gov.pl,  

tel. 42 616 27 26, e-mail: Malgorzta.Zwierzynska-Styczen@ipn.gov.pl.  
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