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Centrum Biblioteczno- Kongresowe Uniwersytetu Medycznego pełnić będzie funkcję 
ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ważnego ośrodka informacji dla pracowników 
naukowych i studentów. Zasoby części bibliotecznej Centrum, obejmą dotychczasowe zbiory 
biblioteki akademickiej, gromadzone od czasów powstania Uczelni zgodnie z tradycyjnymi i 
nowymi kierunkami kształcenia oraz zakresem problematyki badawczej podstawowych 
jednostek UM. 
 
Profil tych zbiorów obejmuje piśmiennictwo krajowe i zagraniczne z zakresu nauk 
przyrodniczych, medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu oraz wybranych nauk 
społecznych i humanistycznych. Nowa biblioteka wraz z zapleczem konferencyjnym, będzie 
również miejscem, w oparciu o które Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizować będzie 
szerszy poziom kształcenia w postaci zjazdów, sympozjów naukowych, spektakularnych 
działań dydaktycznych, okazjonalnych wystaw i prezentacji, prowadzenia działalności 
księgarskiej.  
 
Projekt architektoniczno – budowlany 
 
Projekt został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Obejmuje budynek 
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o łącznej powierzchni 10. 782. 11 metrów 
kwadratowych (w tym : powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy - 3. 508,91 m 2 , 
powierzchnia niezabudowanej działki wraz z jezdniami i parkingami, chodnikami, terenami 
zielonymi, powierzchnią utwardzoną, miejscami parkingowymi - 6. 611, 67 m 2).  
 
Nowy obiekt znajdować się będzie na terenie zespołu urbanistyczno- architektonicznego 
wpisanego do rejestru zabytków, dlatego jego koncepcja musiała zostać uzgodniona z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków.  

 
 
 
Centrum Biblioteczno - Kongresowe UM podzielone zostanie funkcjonalnie na część 
biblioteczną o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz dwukondygnacyjną część 
dydaktyczną z dwiema salami audytoryjnymi i zapleczem. Dla części bibliotecznej 
przygotowano odrębny projekt branży elektrycznej z systemem zabezpieczenia książek. We 
wskazanych lokalizacjach usytuowane zostaną bramki bezpieczeństwa wysyłające sygnał do 
dyżurki ochrony obiektu. Zasoby będą dodatkowo chronione kodami dezaktywowanymi 
przez personel biblioteki po odnotowaniu faktu wypożyczenia książki lub innych materiałów 
dydaktycznych.  
 
Zgodnie z przedstawioną koncepcją głównego projektanta – mgr inż. arch. Grzegorza 



Sadowskiego ze Spółki Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska w Poznaniu, 
która wygrała przetarg ogłoszony przez Uniwersytet Medyczny - nowy obiekt o rzucie w 
kształcie litery L, utrzymany zostanie w stylistyce modernizmu 20 - lecia międzywojennego i 
nawiązywać będzie do występującej w tym rejonie zabudowy dzielnicy Grunwald.  
 
Z uwagi na bogactwo architektoniczne i zróżnicowanie przestrzenne stojącego obok 
Collegium Stomatologicum, nowy budynek nie będzie kolejną dominantą w najbliższej 
okolicy, ale raczej spokojnym tłem dla futurystycznego Centrum Klinik Stomatologicznych. 
Między innymi z tego powodu, zamysłem projektantów, było utrzymanie istniejącej w 
okolicy kompozycji i stylistyki domów Dajerlinga na ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. 
Wojskową a ul. Przybyszewskiego oraz budynków Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
kwartału ul. Marcelińskiej i ul. Przybyszewskiego. Takie elementy architektoniczne jak : linia 
zabudowy nowego obiektu, skala jego wysokości a także podział elewacji i dobór 
szlachetnych materiałów wykończeniowych w postaci naturalnego piaskowca - nawiązywać 
będą do zabudowy budynków usytuowanych wzdłuż ul. Przybyszewskiego z uwzględnieniem 
kontynuacji gzymsów sąsiednich domów mieszkalnych.  
 
Realizacja 
1. Wartość kosztorysowa budowy Centrum Biblioteczno – Kongresowego UM w Poznaniu 
wynosi 66 252 000 zł 
2. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 4 823 340 zł 
3. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2008 r. 
4. Źródła finansowania inwestycji: środki własne, budżet Państwa, środki Unijne, Fundacja 
Wspierania Budowy i Rozwoju Centrum Biblioteczno - Kongresowego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, sponsorzy  
5. Przewidywane zaangażowanie środków finansowych do 31.12.2005 r. - 4 560 000 zł 
6. Wartość wnioskowana do planu budżetowego na rok 2006 – 20 000 000 zł 
7. Zaangażowane środki finansowe w latach 2007 - 2008 – 41 692 300 zł. 
8. Roboty budowlane stanu surowego otwartego rozpoczęto w dniu 5.09.2005 r. Są one 
realizowane przez firmę - "Hochtief Polska 0/ Pozbuilding". 
 
 
 
 

 


