
 
 

SENAT 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 

UCHWAŁA nr 82/181/2015 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

    w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: 
„Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie” 
 

 
Na podstawie rozdz. 2 §3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu 

rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji 

uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179 z 2011 r. poz. 1068) oraz §38 pkt 2g i 3a Statutu 

UMFC (z dn. 25.06.2013 r. z późn. zm.), 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 ” polegającego 

między innymi na: 

a) wykonaniu projektów aranżacyjnych, technologicznych i architektonicznych 

dotyczących m.in.: Sali Operowej im. Stanisława Moniuszki wraz z zapleczem, Sali 

Kameralnej im. Henryka Melcera i Sali Audytoryjnej (kinowej) im. Karola 

Szymanowskiego wraz z pomieszczeniami reżyserskimi, instalacji windy osobowej 

oraz zespołu pomieszczeń studyjnych na poz. -1 i -2 (projekt budowlany); 

 

b) wykonaniu robót budowlanych polegających m.in. zakończeniu prac w Klubie 

GAMA, na realizacji nowej Sali Senatu oraz małej Sali Konferencyjnej, a także 

wybranej Sali z wymienionych w §1 pkt a, zgodnie z przyjętymi wcześniej projektami; 

wymianie drzwi wejściowych do Sali Koncertowej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP; 

 

c) zwiększeniu mocy energetycznej na potrzeby Uczelni. 



 

 

§2. 

Przewidywany koszt zadania, o którym mowa w §1 w wysokości 3 200 000 brutto 

(słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych brutto) współfinansowany jest 

w 2015 roku z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, zgodnie z Umową nr 12/DF-V/AG/2015 roku  na wydatki majątkowe. 

Decyzją Senatu UMFC powyższy koszt zostaje wpisany do planu rzeczowo-

finansowego na rok 2015.                       

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

 

 

 

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak 
          R e k t o r 

 

 


