
 

 
       Załącznik do Zarządzenia Nr 47/6/2011/2012 

         Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

         we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

         wprowadzenia Regulaminu udostępniania i korzystania 

         z instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej                  

         im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

 

 

Regulamin  udostępniania i  korzystania z instrumentów muzycznych 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  
 

 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa zasady udostępniania i korzystania z instrumentów 

muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  do celów 

ćwiczeniowych przez studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz przez inne osoby 

korzystające z instrumentów na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Akademii- należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu, 

2) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udostępniania 

i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 

3) Rektorze- należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 

4) Prorektorze – należy przez to rozumieć Prorektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu właściwego ds. studenckich i dydaktyki, 

5) Dziekanie – należy przez to rozumieć Dziekana Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 

6) Kanclerzu – należy przez to rozumieć Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 

7) instrumencie - należy przez to rozumieć instrument muzyczny będący własnością   

Akademii Muzycznej im.  Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

8) pracowniku - należy przez to rozumieć nauczyciela akademickiego Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  

9) korzystającym z instrumentu – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą 

z instrumentu będącego własnością Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu,   

10) studentach, doktorantach i uczestnikach innych form kształcenia - należy przez 

to rozumieć studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów 

oraz słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

 

§ 3 

Instrumenty muzyczne będące własnością Akademii udostępniane są studentom, 

doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia prowadzonym w Akademii 

oraz pracownikom Akademii: 

1) do celów statutowych Akademii – na podstawie wniosku o udostępnienie 

instrumentu muzycznego do celów statutowych  wraz z rewersem,  

2) do celów ćwiczeniowych związanych z kształceniem bądź zatrudnieniem 

w Akademii  - na podstawie umowy o korzystanie z instrumentu. 



 

 

 

§ 4 

1. Udostępnienie instrumentu do korzystania do celów statutowych następuje 

na pisemny wniosek dziekana, określający co najmniej rodzaj instrumentu, dane 

osoby upoważnionej do korzystania z instrumentu oraz okres korzystania 

z instrumentu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Wydanie, zwrot instrumentu oraz jego stan techniczny potwierdzany jest podpisem 

na rewersie znajdującym się we wniosku o udostępnienie instrumentu muzycznego 

do celów statutowych  wraz z rewersem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Udostępnienie  instrumentu do korzystania do celów ćwiczeniowych następuje 

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zaopiniowany przez kierownika 

właściwej katedry bądź zakładu określający co najmniej rodzaj instrumentu, dane 

osoby upoważnionej do korzystania z instrumentu oraz okres korzystania 

z instrumentu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

2. Wydanie instrumentu oraz jego zwrot dokumentowane jest protokołem zdawczo - 

odbiorczym zawierającym wycenę instrumentu oraz opis jego stanu technicznego 

w momencie wydania i zwrotu instrumentu. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 

do Regulaminu. 

3. Umowa o korzystanie  z instrumentu zawarta może być tylko z osobą, która posiada 

i udokumentuje zdolność do zapłaty zobowiązań wynikających z umowy w sposób 

określonych w ust. 4 lub 5.  

4. Do wniosku o zawarcie umowy załączyć należy zaświadczenie o zarobkach  osoby 

zawierającej umowę potwierdzające uzyskiwanie przez co najmniej okres 

obowiązywania umowy dochodów miesięcznych w wysokości nie niższej niż 20 % 

wartości instrumentu.  

5. W przypadku, gdy osoba zawierająca umowę nie spełnia warunku opisanego 

w pkt. 4 warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie poręczeń co najmniej 

2 osób, których łączne dochody miesięczne uzyskiwane co najmniej przez okres 

obowiązywania umowy wynoszą nie mniej niż 20 % wartości instrumentu 

wraz z zaświadczeniami o zarobkach poręczycieli. Wzór poręczenia określa 

załącznik nr 4  do Regulaminu.  

 

§ 6 

1. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia oraz pracownicy 

zobowiązani są do korzystania z instrumentu wyłącznie osobiście i tylko do realizacji 

programu dydaktycznego i artystycznego Akademii, chyba, że umowa stanowi 

inaczej. 

2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 1 Akademia upoważniona  

jest do żądania natychmiastowego zwrotu instrumentu.   

 

§ 7 

Korzystający z instrumentu zobowiązany jest w okresie trwania umowy 

do utrzymywania instrumentu w stanie nie pogorszonym, a w szczególności 

do dokonywania drobnych napraw oraz strojenia  instrumentu na własny koszt 

i ryzyko. 

 

         § 8 

1. Korzystający z instrumentu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentu bez względu na przyczynę utraty, 

zniszczenie lub uszkodzenia. W takich przypadkach Korzystający z instrumentu 

będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości 

szkody poniesionej przez Akademię na zasadach określonych poniżej.   



 

2. W przypadku uszkodzenia instrumentu muzycznego Korzystający z instrumentu 

za zgodą Akademii naprawi instrument na własny koszt bądź zobowiązany 

jest do zwrotu kosztów naprawy poniesionych przez Akademię. 

3.   W razie utraty  instrumentu na skutek  zagubienia, kradzieży lub zniszczeń, które   

nie mogą być przedmiotem naprawy Korzystający z instrumentu zobowiązany   

jest do zwrotu kosztów zakupu nowego instrumentu muzycznego tego samego 

rodzaju i tej samej jakości. O zakwalifikowaniu instrumentu jako nienadającego się 

do naprawy decyduje komisja do oceny stopnia zniszczenia instrumentu  powołana 

zarządzeniem Kanclerza. 

4. Korzystający z instrumentu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

o utracie bądź zniszczeniu instrumentu upoważnionych pracowników Działu 

Administracyjno - Gospodarczego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. 

5. Ponadto w przypadku kradzieży instrumentu Korzystający z instrumentu 

jest obowiązany do złożenia zawiadomienia o kradzieży odpowiedniemu organowi 

ścigania. 

    

§ 9 

Korzystający z instrumentu jest zobowiązany do zwrotu instrumentu nie później 

niż w ostatnim dniu terminu na jaki instrument został oddany do korzystania lub w dniu 

utraty statusu studenta, doktoranta, uczestnika innych form kształcenia bądź statusu 

pracownika. 

 

§ 10 

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do innych osób 

korzystających z instrumentów na podstawie innych tytułów i umów cywilnoprawnych, 

chyba, że te umowy stanowią inaczej.  

 

§ 11 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu 

i umowy cywilnoprawnej decyzje podejmuje Rektor lub Kanclerz.  

 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 



 

Załącznik  nr 1  

do Regulaminu  udostępniania i korzystania z instrumentów 

muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem 

Nr 47/6/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania 

i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii 

Muzycznej   im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

  

 

 

Wniosek o udostępnienie instrumentu muzycznego  

do celów statutowych wraz z rewersem 

 
Proszę  o udostępnienie Panu (Pani)  

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

studentowi/doktorantowi/uczestnikowi innych form kształcenia/pracownikowi* 

instrumentu muzycznego………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

na okres od ………………   do ……………………….. 

 

Cel: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………….     ………………………… 

data                podpis Dziekana 

______________________________________________________________________ 

    Rewers 

 
Instrument muzyczny został wydany w dniu……………………………………………………. 

Stan techniczny instrumentu muzycznego  w chwili wydania:……………….................. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………….   …………………………… ………………………… 

data         podpis wydającego  podpis  odbierającego 

        

 

 
Instrument muzyczny został zwrócony w dniu………………………………………………….. 

Stan techniczny instrumentu  muzycznego w chwili zwrotu:……………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………  ……......................................  ………………………… 

data   podpis zwracającego   podpis odbierającego 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik  nr 2  
do Regulaminu udostępniania i korzystania z instrumentów 

muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem 

Nr 47/6/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania 

i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii 

Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

  

 

 

Wniosek o udostępnienie instrumentu muzycznego  

 - umowa o korzystanie  

 

 

Wnioskodawca: 
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

 

 
Proszę  o udostępnienie mi na podstawie umowy cywilnoprawnej  

 

instrumentu muzycznego ……………………………………………………………… 

 

nr ………………………………………………………………………………………. 

 

na okres od ………………   do ……………………….. 

 

do celów ćwiczeniowych związanych z kształceniem w Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………….     ………………………… 

data         podpis 

 

 

OPINIA   

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………..    ……………………………………………. 

      data                                                     podpis Kierownika Katedry/ Zakładu 

 



 

 

Załącznik  nr 3 

 do Regulaminu udostępniania i korzystania z instrumentów 

muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem 

Nr 47/6/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania 

i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii 

Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy  

 do umowy nr ……….z dnia …………… 
 
 

1. Sporządzony w dniu.............................we…………………………………………… 

            w sprawie przekazania/odbioru przedmiotu umowy, instrumentu 

muzycznego…………………………………………….  nr…………………………….. 

 

2. Osoby uczestniczące w przekazaniu/ odbiorze: 

Przedstawiciel Akademii: ................................................................................................ 

Korzystający z instrumentu muzycznego :........................................................................ 

Wartość instrumentu muzycznego……………………………………………………… 

 

3. Korzystający z instrumentu muzycznego oświadcza, że stan techniczny instrumentu 

muzycznego  oddanego mu do korzystania jest………………………….. i nadaje  się 

do umówionego korzystania. 

Uwagi……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………..    …………………………… 

      KORZYSTAJĄCY                       AKADEMIA 

 

4. Przedstawiciel Akademii oświadcza, że stan techniczny przekazanego mu w 

dniu………………….. instrumentu muzycznego jest……........................................ 

Uwagi……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………..    …………………………… 

    KORZYSTAJĄCY                      AKADEMIA 

 



 

Załącznik  nr 4 

do Regulaminu udostępniania i korzystania z instrumentów 

muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem 

Nr 47/6/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania 

i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii 

Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

 
 

 

Poręczenie  

do umowy nr …… z dnia ………… o korzystanie  z instrumentu  muzycznego  

 

Ja,  niżej podpisany/a: 

Pan (Pani)………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………… numer dowodu osobistego…………………………. 

Wydany przez……………………………………………………………………………. 

Zamieszkały/a……………………………………………………………………………. 

zwany dalej „Poręczycielem” udzielam  

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2,         

50-043 Wrocław, zwanej dalej „Akademią” poręczenia za zobowiązania 

…………………………………………………………………….zam…………………

…....................................................................................................nr dowodu osobistego 

………………………………. zwanego dalej „Korzystającym” z tytułu:  

 

1) wynagrodzenia należnego Akademii oraz  

2) odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek utraty lub uszkodzenia 

instrumentu muzycznego  

wynikające z umowy o korzystanie z instrumentu muzycznego z dnia………………..  

do łącznej wysokości ………….…………zł  (słownie……………………………….).  

 i zobowiązuję się wobec Akademii, solidarnie z innymi poręczycielami, do zapłaty 

wynagrodzenia i/lub odszkodowania z tytułu szkód, jakie Akademia poniosła na skutek 

uszkodzenia lub utraty ww. instrumentu muzycznego w terminie 14 dni od doręczenia  

wezwania do zapłaty w przypadku, gdyby Korzystający nie dokonał zapłaty ww. 

należności w terminie  określonym w umowie.  

 

Poręczenie obejmuje zobowiązanie Korzystającego wynikające z tytułów, 

w terminach i na warunkach wynikających z zawartej w dniu ……………. umowy  

o korzystanie z instrumentu muzycznego. 

 

……………………………..    …………………………………… 

    (Poręczyciel)                                          (Akademia) 
                              
 

 

Stwierdzenie własnoręczności podpisu  poręczyciela*  

 

 

……………….……………………………………….. 

 

 
*przez notariusza lub przez Kanclerza, bądź upoważnionego przez Rektora lub Kanclerza pracownika 

Działu Administracyjno –  Gospodarczego Akademii w przypadku złożenia podpisu w jego obecności. 


