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my pana posła Waldego Dzikowskiego. 

ł Arndt;  (-)   Marek Biernacki;  (-)   Beata Bublewicz; (-) Waldy 
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Projekt 
 
 
 

U S T A W A 
z dnia ……………. 

 
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”  

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

”Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (Dz. U. Nr 192, poz. 

1962) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w nazwie ustawy liczbę „2011” zastępuje się liczbą „2015”; 

2) w art. 1 w ust. 2 liczbę „2011” zastępuje się liczbą „2015”; 

3) w art. 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Łączne nakłady budżetu państwa na dofinansowanie Programu w całym 

okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 500 711 tys. zł, przy 

wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych objętych Programem 

wynoszącej 600 937 tys. zł w cenach roku 2009”. 

  

 Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

 
    Program wieloletni realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest 

obok zwaloryzowanego ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. programu wieloletniego 

„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, jednym z 

dwóch realizowanych obecnie programów wieloletnich w obszarze szkolnictwa 

wyższego w Polsce. 

    Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 lipca 2004 r. uchwalił ustawę o 

ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 2004-2011”  (Dz.U. Nr 192, poz. 1962). 

Ustawa określa: 

•  okres realizacji programu na lata 2004-2011, 

•  wartość kosztorysową zadań objętych programem wieloletnim na kwotę 415.726 tys. 

zł w cenach 2004 r., z tego nakłady budżetu państwa 311.726 tys. zł. 

 
    Dotychczasowa realizacja programu pozwoliła na znaczną poprawę warunków 

pracy naukowej i studiowania na niektórych wydziałach Uczelni. Do końca 2009 r. 

wydatkowano środki finansowe w wysokości 220.219 tys. zł. 

Pozwoliło to na zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego: 

- dokończenie budowy Wydziału Biologii, 

- dokończenie budowy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, 

- wybudowanie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 

- rozbudowę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu – Etap I, 

- ponadto dokonano częściowego wykupu gruntów oraz zagospodarowania terenu 

wokół wydziałów: Biologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa. 

 
   Poprzez objęcie pomieszczeń zwolnionych przez wydziały przeniesione na 

Morasko poprawiły się warunki pracy wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk 

Społecznych oraz Neofilologii. 
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   W trakcie budowy znajdują się następujące zadania: 

- Kolegium UAM w Pile (przewidywane zakończenie w 2010 r.), 

- Hala Sportowa w kampusie Morasko (przewidywane zakończenie w 2010 r.), 

- Wydział Chemii Etap I w kampusie Morasko (przewidywane zakończenie w 2011 r.).  

  
Przedkładana waloryzacja programu zakłada: 

- zwiększenie wartości kosztorysowej programu o kwotę 185 211 tys. zł. do kwoty 

   600.937   tys. zł. w tym nakłady z budżetu państwa 500.711 tys. zł., 

- udział środków własnych Uczelni i innych inwestorów w wysokości 100.226 tys. zł., 

- wydłużenie terminu realizacji programu do roku 2015. 

 
 Waloryzacja programu pozwoli na uzyskanie następujących efektów rzeczowych: 

 
1. W Poznaniu: 

     - dokończenie budowy Wydziału Chemii, 

     - rozbudowę uniwersyteckich obiektów sportowych, 

     - wybudowanie Wydziału Humanistycznego, 

     - wybudowanie domów studenckich i doktoranckich, 

     - uzbrojenie terenu, drogi, wykup gruntów. 

2. W Kaliszu:  

    - wykonanie stanu surowego segmentu E budynku dydaktycznego Wydziału 

Pedagogiczno–Artystycznego.  

3. W Pile: 

     - wybudowanie stołówki studenckiej w Kolegium UAM. 

 
      W stosunku do założeń z 2004 r. ograniczono zakres rzeczowy o: 

- budowę sali sportowej i wykonanie robót wykończeniowych segmentu E budynku  

  dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, 

- budowę domów studenckich i sali sportowej w Kolegium UAM w Pile, 

- rozbudowę Kolegium Polonicum w Słubicach. 

 
          Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już w 2008 roku 

zwracały się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o waloryzację programu. 

Wartości kosztorysowe programu były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku intensywnych prac oraz 
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przeprowadzanych analiz program został ograniczony do niezbędnego minimum a 

przedkładany projekt nowelizacji zakłada wyłącznie zwaloryzowanie wartości 

kosztorysowych z niżej opisanych powodów. 

1. Od momentu ustalenia wartości programu do dzisiaj nastąpił znaczny wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych mających zasadniczy wpływ na wartość kosztorysową 

programu. Wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w skład 

programu wieloletniego z uwagi na powyższe przyczyny uległy zwiększeniu. Ilustrują 

to publikacje Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

„Promocja Sp. z o.o.”, który to w zeszytach „Sekocenbud” podaje wzrost cen obiektów 

kubaturowych szkolnictwa w latach 2004-2008 o 55,19% w wartościach netto. Ponadto 

w 2004 r. na zwiększenie wartości programu miał wpływ wzrost podatku od towarów i 

usług VAT dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Uniwersytet z 7% do 22%.  

2. Inną przyczyną zwiększającą wartość programu były opóźnienia w wykupie gruntów z 

uwagi na nieuregulowany ich stan prawny. Terminowy wykup gruntów niekiedy 

komplikowały procedury wywłaszczeniowe. W konsekwencji wykup następował po 

wyższych cenach niż zaplanowano w 2004 roku.  

3. Wydłużenie terminów uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

pozwoleń na budowę spowodowane jest brakiem miejscowego planu 

zagospodarowania terenu. Rada Miasta Poznania już we wrześniu 2003 r. podjęła 

Uchwałę nr XXVIII/203/N/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” w 

Poznaniu. Plan ten do chwili obecnej nie został uchwalony. 

4. Inną przyczyną wydłużającą proces inwestycji były przeciągające się postępowania 

administracyjne mające na celu wydanie decyzji o oddziaływaniu realizowanych 

inwestycji na środowisko.  

5. Opóźnienia w rozpoczęciu niektórych zadań inwestycyjnych spowodowane były 

przeciągającymi się procedurami przetargowymi powstałymi w wyniku licznych 

protestów.  

 
  Wszystkie wymienione powyżej przyczyny miały wpływ na termin rozpoczęcia 

zadań inwestycyjnych, a tym samym na wzrost kosztów realizacyjnych. 

  W świetle powyższego uzasadnienia niezbędne jest zwiększenie wartości 

kosztorysowej programu wieloletniego do kwoty 600.937 tys. zł w cenach 2009 r. przy 

nakładach budżetu państwa w wysokości 500.711 tys. zł., tj. zwiększenie o sumę 188.985 

tys. zł. Podkreślić należy, że udział własny Uczelni i innych inwestorów wyniesie 100.226 
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tys. zł. Wydłużenie okresu realizacji programu do roku 2015 nie spowoduje 

zwiększenia nakładów z budżetu państwa w latach 2010-2011. 

 
  Realizacja programu już w chwili obecnej przyczyniła się do uzyskania pozytywnej 

decyzji lokującej na terenie Kampusu Morasko dwóch programów: 

• „Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii 

w Poznaniu” (Program  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Całkowita wartość 

projektu  251.550 tys. zł, 

• „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” (Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko). Całkowita wartość projektu  111.400 tys. zł. 

 
  Kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku w coraz większym 

stopniu staje się dzielnicą naukową Poznania, na terenie której zamierzają lokować się 

firmy najwyższej technologii. Pierwsza umowa w tym zakresie została podpisana z 

koncernem „Telcordia”. Tak więc realizacja programu wywołuje duże zaangażowanie 

podmiotów zewnętrznych i wzmacnia mnożnikowo działalność inwestycyjną.  

    Władze miasta Poznania wspierają rozwój kampusu poprzez szeroko rozumianą 

infrastrukturę jak budowa  dróg, uzbrojenie terenu itp. Rada Miasta Poznania wielokrotnie 

popierała budowę kampusu, ostatnio w stanowisku z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do czołówki polskich 

uczelni akademickich. Aktualne rankingi plasują Uniwersytet na trzeciej pozycji w kraju. 

Uczelnia jest największym pracodawcą w Poznaniu (5 tysięcy pracowników, w tym 3 

tysiące kadry naukowo-dydaktycznej) i to głównie dzięki 49 tys. studentom UAM 

Poznań jest największym akademickim centrum w tej części Polski. 

    W przyjętej jednogłośnie przez Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 

2009 r. „Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 

2009-2019” władze uczelni stawiają na badania i dydaktykę na światowym poziomie 

oraz jej otwartość na otoczenie gospodarcze i społeczne. Infrastruktura badawcza i 

dydaktyczna na europejskim poziomie jest czynnikiem decydującym o realizacji 

celów strategicznych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji na terenie kampusu Morasko, po 

dziesięcioleciach zupełnej stagnacji w tej dziedzinie, stanowiło przełomowy moment w 

historii Uczelni. Aktualizowany program wieloletni jest szansą zakończenia tego etapu 

rozwoju bazy materialnej Uniwersytetu. W jego wyniku w relatywnie bliskiej 

perspektywie czasowej studenci i pracownicy następnych wydziałów zaczęliby pracować 
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w warunkach odpowiadających standardom europejskim. Budowa domów 

studenckich i obiektów sportowych na Morasku ożywi ten kampus upodabniając go do 

podobnych kampusów współczesnej Europy. Program uzupełnia także infrastrukturę 

zamiejscowych ośrodków w Kaliszu i Pile.  

   Rewaloryzacja programu wieloletniego w pełni włączy UAM we współtworzenie 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego. 

    Realizacja programu spowoduje polepszenie warunków prowadzenia badań 

naukowych oraz kształcenia studentów i doprowadzenie ich do standardów europejskich 

co w znacznym stopniu wpłynie na atrakcyjność całego szkolnictwa wyższego w Polsce. 

Zrealizowanie unikatowego programu obejmującego swoim zasięgiem Poznań oraz 

Kalisz i Piłę pozwoli na wzrost konkurencyjności Wielkopolski oraz kształcenie 

młodzieży w Kaliszu i Pile na najwyższym uniwersyteckim poziomie, a ponadto 

przysporzy tym subregionom w sposób bezpośredni i pośredni dodatkowych miejsc 

pracy. 

    Posłowie Ziemi Wielkopolskiej i władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

wielokrotnie wspierały aspiracje państwowych szkół wyższych z innych regionów. W 

chwili obecnej zwracamy się do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy nowelizującej 

ustawę z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”. 



                       9  
 

Harmonogram realizacji i finansowania  
 
 

 

Środki budżetowe państwa w kolejnych latach w tys. zł. Nakłady poniesione 
do 31 XII 2009 

Nakłady poniesione 
w 2009 roku Środki własne i współinwestorów w tys. zł. 

 
 

Lp 

 
 
 
 

Nazwa zadania 

Efekt 
 rzeczowy 

 
powierzchnia 

użytkowa 
m2

 
 

Nakłady 
ogółem 

w tys. zł. 

Środki 
budżetowe 
w tys. zł. 

Środki własne i 
współinwestorów 

w tys. zł. 

Środki 
budżetowe 
w tys. zł. 

Środki własne i 
współinwestorów 

w tys. zł. 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

      1 Rozbudowa Kampusu  
Poznań Morasko 

-     
      

15.144 15.144 0 0 0

      2 Budowa obiektów 
dydaktyczno-socjalnych  
Collegium Polonicum  
w Słubicach 

-     
      

4.582 4.582 0 0 0

      3 Dokończenie budowy 
Wydziału Nauk 
Geograficznych i 
Geologicznych 

 
3.765 

 
17.025 

 
11.771 

 
5.254 

 
0 

 
0       

      4 Dokończenie budowy 
Wydziału Biologii 

 
- 

 
2.550 

 
2.550 

 
0 

 
0 

 
0       

      5 Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa 

 
8661 

 
34.621 

 
34.339 

 
282 

 
0 

 
0       

2.500      6.830 6.867 4.130 - -6 Uzbrojenie terenu, drogi, 
wykup gruntów 

 
- 

 
42.218 

 
20.354 

 
367 

 
200 

 
230 -      170 1.000 - - -

9.293      172 7.015 4.140 - -7 Uniwersyteckie obiekty  
sportowe - hala 

 
5.217 

 
46.453 

 
21.707 

 
1.000 

 
15.400 

 
1.000 2.312      814 - - - -

29.109,5      38.309 54.912,5 15.287 - -8 Wydział Chemii  
26.183 

 
189.068 

 
39.450 

 
0 

 
26.450 

 
0 - 2.000     5.000 5.000 - -

-      - - - 3.695 -9 Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny w Kaliszu 
budynek dydaktyczny 

 
6.017 

 
58.915 

 
50.220 

 
3.000 

 
3.447,5 

 
1.000 -      - - - 2.000 -

23.997,5      1.000 - 999 8.235 -10 Budynek dydaktyczny 
 i stołówka 
Kolegium UAM w Pile 

 
5.892,6 

 
57.334 

 
20.102,5 

 
0 

 
10.002,5 

 
0 -      1.280 - - 1.720 -

-      - 3.000 15.000 26.000 20.00011 Wydział Humanistyczny 
w Poznaniu 

 
11.000 

 
69.144 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 -      - - 1.144 2.000 2.000

-      - - - - -12 Domy Studenckie i  
Doktoranckie Poznań 

 
9.100 

 
63.883 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 -      2.400 6.144 34.000 21.339 -

 64.900      46.311 71.794,5 39.556 37.930 20.000

 
 

RAZEM 
600.937     

      
220.219,5 9.903 55.500 2.230

2.312 6.664 12.144 40.144 27.059 2.000

Zadania inwestycyjne określone w poz. 1-5 harmonogramu zostały zakończone Natomiast zadania przyporządkowane do poz. 6-10 harmonogramu są w trakcie realizacji. Wartość zadań 
ujętych w poz. 7-10 harmonogramu została określona w oparciu o posiadane kosztorysy inwestorskie opracowane na podstawie cen  z 2009r.  
 
Podstawą do określenia wartości zadań poz. 11 i 12 harmonogramu stanowią iloczyn powierzchni obiektów i kosztów realizacji 1m2  powierzchni obiektów dydaktycznych. Powierzchnie tych 
obiektów określono na podstawie sporządzonych programów inwestycyjnych.  





Warszawa, 10 czerwca 2010 r. 
 
BAS-WAPEiM-1019/10 
 
 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 

Waldy Dzikowski) z prawem Unii Europejskiej 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje wydłużenie okresu realizacji programu 

wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” do 
roku 2015 oraz zwiększenie łącznych nakładów na dofinansowanie Programu w 
całym okresie jego realizacji.  

Proponowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  
 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt, nie jest objęta zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt nie reguluje kwestii objętych prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 



4. Konkluzje 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2004-2011” nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 

Michał Królikowski 
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Warszawa, 10 czerwca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1020/10 
 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Waldy Dzikowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 

Europejskiej  
 

 
Wnioskodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o 

ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 2004-2011” (Dz. U. Nr 192, poz. 1962). W przedłożonym projekcie 
wnioskodawcy proponują nowelizację polegającą na wydłużeniu okresu okresu 
realizacji programu oraz zwiększeniu łącznych nakładów na dofinansowanie 
Programu w całym okresie jego realizacji.  

Proponowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

 
 

Michał Królikowski 
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