
 
 

Zarządzenie nr 27/2021 

Kanclerza Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 11 maja 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania 
nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii 

Nauk (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1796), postanawiam co następuje: 

1. Wprowadzam Procedury dotyczące gospodarowania nieruchomościami Polskiej 

Akademii Nauk: 

1) „Zasady gospodarowania nieruchomościami użyczonymi Instytutom Polskiej 

Akademii Nauk” określone w załączniku nr 1; 

2) „Zasady gospodarowania nieruchomościami oddanymi do zarządzania jednostkom 

organizacyjnym Polskiej Akademii Nauk nieposiadającym osobowości prawnej”, 

określone w załączniku nr 2; 

3) „Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących                

w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk”, określone w załączniku            

nr 3; 

4) „Zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk” 

określone w załączniku nr 4; 

5) „Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub 

będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk”, określone                 

w załączniku nr 5; 

6) „Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskiej Akademii Nauk”, 

określony w załączniku nr 6; 

7) „Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem     

i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania  

nieruchomości Polskiej Akademii Nauk”, określony w załączniku nr 7. 

2.  Traci moc:  

1) Zarządzenie Nr 15/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 lutego 

2017r. w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania nieruchomościami 



 
 

stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii 

Nauk,   

2) Zarządzenie Nr 123/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia  26 

października 2017r. zmieniające Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 17 lutego 2017r.  

w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii 

Nauk roku oraz  

3) Zarządzenie  Nr 137/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia  29 listopada 

2017r.  w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii 

Nauk,  dnia 13 lutego 2017r. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

4. Do postępowań przetargowych ogłoszonych przed dniem wejścia w życie  

niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące. 

 

    KANCLERZ  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

Tadeusz Latała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


