
 
Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2004 ), z późn. zm. Instytut Pamięci Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem majątku 
samochód marki  Ford Transit Custom,  przeznaczonym do zagospodarowania w drodze 
nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony  jednostce sektora finansów publicznych lub 
państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jedenastce 
samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ”Rozporządzenia”.  
Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie wniosku                    
o treści zgodnej z postanowieniami  § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia. 
W następnej kolejności składnik rzeczowy majątku ruchomego , może być przekazany w formie 
darowizny jednostkom o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane jednostki 
przejęciem zbędnego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 39 ust. 3 ww. 
rozporządzenia . 
 
O przekazaniu zbędnego majątku ruchomego decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków,                       
z zachowaniem kolejności podanej powyżej. 
 
Wnioski należy składać do dnia   30 lipca 2021 r. na adres: Biuro Administracyjno-Gospodarcze IPN-
KŚZpNP , ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 
Samochód Ford Transit Custom można obejrzeć  do dnia 23 lipca 2021r. w miejscu przechowywania 
tj. Warszawa, ul.  Kłobucka 21. Termin oględzin oraz bliższych informacji o zużytym składniku majątku 
można uzyskać od Panów  Sławomira Szostka  tel.(22)581-85-54 i Łukasza Stycznia tel. (22)581-89-31.  
 
Dane zbędnego składnika majątku ruchomego -samochodu osobowego: 

 Ford Transit Custom  Kombi osobowy M1 Furgon nr. rej. WE442JK  

 VIN-  WF01XXTTG1EB74612 

 Liczba miejsc 9 w tym kierowca, 

 Kolor nadwozia granatowy, 

 Silnik : czterosuwowy o zapłonie samoczynnym, pojemność skokowa 2198 cm3, moc 92 kW , 

 Rok produkcji 2014, 

 Poziom emisji spalin: Euro 5, 

 Przebieg 196.747 km, 

 Samochód wymaga remontu: naprawa blacharsko-lakiernicza całego przodu pojazdu, 

podłużnice, reflektory + reflektory przeciwmgłowe, dmuchawa, zbiornik spryskiwaczy, 

poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, pasy bezpieczeństwa, chłodnica, układ klimatyzacji 

w tym kondensator, 

 Klimatyzacja automatyczna, 

 Centralny zamek, 

 Immobilizer , 

 Radioodtwarzacz fabryczny, 

 Badanie techniczne: 26.11.2021 r. 

 Skrzynia manualna, 

 Samochód po kolizji. 

 
 
 


