
 

 

 

 

Uchwała nr 411/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.  

„Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu  

poprzez przebudowę „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy  

Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą,  

etap II” 

 

Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu UAM, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu uchwala:  
 

§ 1 
1. Senat pozytywnie opiniuje realizację oraz finansowanie projektu inwestycyjnego  

pn. „Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez 
przebudowę „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji 
UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II”, którego wartość wynosi nie 
więcej niż 45.000.000 zł. 

2. Źródłami finansowania projektu, o którym mowa w ust. 1 są: 
1) środki przyznane w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 

9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych  
i powojskowych” Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów 
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi o nr RPWP.09.02.01-30-
0134/17 pt.: „Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53  
w Poznaniu poprzez przebudowę „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy 
Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap 
II” – w kwocie 18.465.809,46 zł; 

2) środki własne Uniwersytetu – w kwocie do 26.534.190,54 zł. 
 

§ 2 
Senat upoważnia Rektora do poszukiwania zewnętrznych źródeł sfinansowania wkładu 
własnego Uniwersytetu do projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
 

§ 3 
Uchyla się uchwałę nr 366/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn. 
„Kompleksowa modernizacja obiektu „Koszarowca” Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu”. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Rektor 

 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 



 

Uzasadnienie 

 

 W decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 

2020 roku (pismo nr RPWP.09.02.01-30-00134/17 (DWP.433.408.2018.I)) zawiadomiono 

Uniwersytet, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji 

oraz wyborze do dofinansowania projektu o nr RPWP.09.02.01-30-0134/17 pt.: „Rewitalizacja 

obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę 

„Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na 

Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II” w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ.00-30-

001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych” Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic 

terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania został określony na 

maksymalnie 70,62% kosztów kwalifikowanych, tj. do maksymalnej wysokości 18.465.809,46 

zł. W związku z powyższym konieczna stała się aktualizacja maksymalnej wartości inwestycji 

i zmiana źródeł jej finansowania, określonych w Uchwale Senatu nr 366/2018/2019 z dnia 30 

września 2019 roku. 

 

Szacowana wartość realizacji inwestycji na lata 2021 – 2022 wynosi: 

 prace projektowe – ok  1.000.000 zł; 

 prace budowlane – ok 36.000.000 zł; 

 wyposażenie – ok 8.000.000 zł. 

 

Źródła finansowania: 

 Środki przyznane w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 

9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych  

i powojskowych” Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi o nr RPWP.09.02.01-30-

0134/17 pt.: „Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53  

w Poznaniu poprzez przebudowę „Koszarowca” na obiekt naukowo-badawczy 

Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap 

II” – w kwocie 18.465.809,46 zł. 

 środki własne Uniwersytetu – w kwocie do 26.534.190,54 zł. 

   

Równocześnie Senat upoważnia Rektora do poszukiwania zewnętrznych źródeł 

sfinansowania wkładu własnego Uniwersytetu. 

 


