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- - OVIBi – 22 – 3(11) /21 Białystok, 7 października 2021 r. 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego  

i możliwości ich nieodpłatnego przekazania lub darowizny 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 oraz § 38 i 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 

r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”,  

oraz § 19 ust. 2 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego majątku 

ruchomego i wartościami niematerialnymi i prawnymi będącymi w dyspozycji IPN oraz 

sposobu i trybu ewidencjonowania tego majątku stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 77/19 

Prezesa IPN-KŚZpNP z dnia 23 grudnia 2019 r. z późn. zm. Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku  

z siedzibą przy ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok informuje o zbędnych i zużytych 

składnikach rzeczowych majątku ruchomego i możliwości: 

1) nieodpłatnego przekazania tych składników jednostce sektora finansów 

publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora 

finansów publicznych  

2) dokonania darowizny tych składników na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora 

finansów publicznych albo jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub 

organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, 

wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów 

statutowych.  

 

Dane dotyczące składników rzeczowych majątku ruchomego: 

Rodzaj i typ: określony w załączniku 

Stan techniczny: określony w załączniku 

Stan prawny: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku jest jedynym 

właścicielem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego 

przedmiotem ogłoszenia 

wartość: określony w załączniku 
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Szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego 

przedmiotem ogłoszenia udzieli pracownik zatrudniony w Oddziale IPN-KŚZpNP  

w Białymstoku w dniach 8 – 15 października 2021 r. w godz. 1000 – 1300 tel. 85 664 57 51  

lub 606 906 833. 

 

 

Warunki nieodpłatnego przekazania  

Podmiot zainteresowany nieodpłatnym przekazaniem na czas nieoznaczony lub darowizną 

wskazanych wyżej składników majątku proszony jest o złożenie pisemnego wniosku 

zawierającego co najmniej dane wskazane odpowiednio w § 38 ust. 4 pkt 1-4 lub § 39 ust. 3 

pkt 6 rozporządzenia w terminie do 25 października 2021 r. do godziny 900. 

 

 

 


