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WAF/196/2021 

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego 

Rzecznika Finansowego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania 

Przedłużenie terminu składania wniosków 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 9/2021 Rzecznika Finansowego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w 

sprawie instrukcji gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Rzecznika Finansowego 

 

Rzecznik Finansowy posiada przeznaczone do nieodpłatnego przekazania jednostkom sektora 

finansów publicznych zbędne składniki mienia zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym 

załącznik do ogłoszenia.  

 

Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne zainteresowane poszczególnymi składnikami zbędnego 

mienia mogą składać wnioski według kolejności zgłoszeń w siedzibie Biura Rzecznika 

Finansowego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A. 

 

Wniosek powinien być skierowany do Dyrektora Wydziału Administracyjno-Finansowego Biura 

Rzecznika Finansowego i zawierać: nazwę jednostki, adres, telefon kontaktowy lub adres poczty 

elektronicznej. 

Wniosek muszą zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem 

technicznym przedmiotu, którym jestem zainteresowany/a, i nie będę wnosić zastrzeżeń przy jego 

odbiorze”. 
 

Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych zainteresowane nieodpłatnym pozyskaniem 

poszczególnych składników mienia mogą zgłaszać pisemne wnioski do dnia 9 grudnia 2021 r. do 

godz. 1500: 

 Pocztą elektroniczną na adres: anna.wasowska@rf.gov.pl 

 Faksem pod numer: 22 3337329 

Podanie niepełnych danych we wniosku skutkować będzie jego nierozpatrzeniem. 
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Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 87 

po uprzednim zgłoszeniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

  

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji od poniedziałku do piątku w godz.  

od 900 do 1400 są: 

 Anna Wąsowska - nr tel. 503 453 522 

 Sylwia Sala - nr tel. 503 622 016  

 

 

            ZATWIERDZAM 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia. 
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