
 

SENAT 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

 

 
UCHWAŁA NR 153/252/2016 

z dnia 18 kwietnia 2016 roku 

    w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: 
 

„Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”  

oraz 
„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału 

Instrumentalno – Pedagogicznego UMFC w Białymstoku” 

 
 

Na podstawie art. 100 ust. 2, w związku z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku (Dz. 

U. 179 z 2011 r. poz. 1068) w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania 

dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni 

publicznej, Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Senat wyraża zgodę na realizację inwestycji „Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ” oraz „Rozbudowa, przebudowa 

i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego 

UMFC w Białymstoku” polegających między innymi na: 

 

1. w Warszawie : 

a) wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń 

studyjnych na poziomach -2, -3 (z uwzględnieniem założeń istniejące projektu 

akustyki i technologii firmy White Mark Limited), 

b) wykonaniu projektu i wymianie windy towarowo/ osobowej, 



c) przebudowie i modernizacji Sali kameralnej im. H. Melcera wraz z zapleczem 

studyjnym i garderobami, 

d) przebudowie pomieszczeń po dawnej kuchni na aneks kuchenny, sanitariaty, 

magazyn wydawnictw i trzy sale dydaktyczne, 

e) wymianie okładzin sufitowych na drogach ewakuacyjnych w budynku na zgodne 

z przepisami p.poż., 

f) modernizacji sieci elektrycznej i instalacji sieci systemowej (technologicznej 

niskoprądowej), 

g) instalacji systemu Wi- Fi dla całego budynku, 

h) zakupie wyposażenia technologicznego zgodnego z projektami budowlanymi. 

 

2. w Białymstoku : 

 

a) przebudowie i modernizacji sanitariatów, 

b) wykonaniu projektu i windy towarowo/osobowej umożliwiającej dostęp do 

wszystkich poziomów budynku osobom niepełnosprawnym, 

c) wykonaniu koniecznych robót z zakresu termoizolacji budynku, 

d) wykonaniu projektu i przebudowy holu głównego w starym budynku 

dydaktycznym. 

 

§2. 

Przewidywany koszt zadań, o którym mowa w §1 w wysokości 5 500 000 brutto 

(słownie: pięć milionów pięćset  tysięcy złotych brutto) i finansowany jest z dotacji 

celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie 

z Umową 15/DF-V/AG/2016 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Decyzją Senatu 

UMFC powyższy wydatek zostaje wpisany do planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.                       

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Ryszard Zimak 

          R e k t o r 

 


