
 

 

      
REKTOR 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA                                                                                                                       

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015   

z dnia 9 lutego 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności używanych instrumentów,  

stanowiących składniki majątku ruchomego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

 

 Działając na podstawie § 47 pkt 1 i 6 Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka  

Chopina (j.t. z dn. 25.06.2013 r. ze zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  

w strukturach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wprowadzonego  

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina nr 21/2013, zarządzam  

co następuje:  
 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności używanych instrumentów, stanowiących  

składniki majątku ruchomego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (zwanej dalej  

w skrócie: Komisją) w składzie: 

 Klaudiusz Baran   - przewodniczący Komisji [ekspert] 

 Jerzy Łukasiewicz  - Członek Komisji [ekspert] 

 Tomasz Dziubiński  - Członek Komisji [ekspert] 

2. Wykaz używanych instrumentów, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 
 

§ 2 

1. Komisja rozpocznie działalność z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia. 

2. Komisja, w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym Uniwersytetu Muzycznego  

Fryderyka Chopina, dokona oceny wartości instrumentów, wskazanych w wykazie poprzez  

wykonanie stosownych ekspertyz/wycen. 

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, Komisja przedstawi Rektorowi  

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina protokół, obejmujący proponowaną cenę 

sprzedaży lub propozycję innego ich wykorzystania. 
 

§ 3 

W przypadku braku ofert na zakup instrumentów, wskazanych w wykazie, Komisja wystąpi z inną 

propozycją wykorzystania używanych instrumentów, zgodną z treścią Regulaminu w sprawie  

sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku  

ruchomego w strukturach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

  prof. zw. Ryszard Zimak 

 
 



 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 4/2015  

Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

z dnia 9 lutego 2015 r.  

 

 

Wykaz używanych instrumentów, zgłoszonych  

przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie  

 

 

1. Akordeon Bayan, nr. ser. 809, nr inw. T-8-80-805-0/193 – 1 szt.; 

2. Akordeon Supita B, nr. ser. 1749, nr inw. T-8-80-805-0/243 – 1 szt. 

 

 

 

 

 


