Warszawa, 06 luty 2020 r.

OGŁOSZENIE
O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZAKŁADU WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNEGO MRPiPS

Na podstawie 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), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zakład
Wydawniczo – Poligraficzny MRPiPS informuje, iż posiada składniki majątku ruchomego do
zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom
spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu, których szczegółowy wykaz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem (państwowe jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego) składników rzeczowych majątku ruchomego, należy
złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:
 nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,
 oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
W przypadku zainteresowania darowizną (dotyczy instytucji kultury, publicznych szkół
wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami
budżetowymi oraz fundacji i 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, należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:
 nazwę, siedzibę, NIP, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,
 oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania
składnika majątku,
 zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru
składników rzeczowych majątku.
Pisemne wnioski, o których mowa powyżej należy składać w nieprzekraczającym terminie do
dnia 20 luty 2020 r. do godziny 15:00 na adres:

Zakład Wydawniczo – Poligraficzny MRPiPS
ul. Usypiskowa 2
02-386 Warszawa
Z dopiskiem „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę”
W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych
składników majątku ruchomego proszę o kontakt sekretariat tel. 22 622 - 44 - 18 lub 22 622 46 – 18 w godzinach od 9.00 do 15.00.
Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się
będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

