
 

 

 

 

      

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów  

do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna 

Osoba/instytucja zgłaszającą 

Nazwa  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita 

Cegielskiego w Gnieźnie 

Adres  
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38,  

62-200 Gniezno 

Dane kontaktowe  
(telefon/e-mail) 

tel.: (61) 424 29 42 
faks: (61) 424 29 42 

sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl 

Przedsięwzięcie/projekt 

Nazwa  
Adaptacja obiektu pokoszarowego budynku nr 1 na 
potrzeby dydaktyczno – naukowe PWSZ w Gnieźnie 

Lokalizacja  

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku nr 1 o 
powierzchni użytkowej 1960,25 m2, kubatura 7848,00 m3 
położonego na działce nr 7/6 przy ul. Wrzesińskiej 47 na 
potrzeby dydaktyczno-naukowe Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.  
Budynek należy do  kompleksu architektonicznego 
(wpisany do rejestru zabytków pod nr 69/Wlkp/A 
Decyzją Wielkopolskiego Woj. Konserwatora Zabytków z 
dnia 20.11.2001 r.). 

Opis przedsięwzięcia/projekt 

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku nr 1 o 
powierzchni użytkowej 1960,25 m2, kubatura 7848,00 m3 
położonego na działce nr 7/6 przy ul. Wrzesińskiej 47. 
Budynek należy  do kompleksu architektonicznego 
(wpisany do rejestru zabytków pod nr 69/Wlkp/A 
Decyzją Wielkopolskiego Woj. Konserwatora Zabytków z 
dnia 20.11.2001 r.). 
Zadania inwestycyjne projektu obejmują: 
-przebudowę budynku pokoszarowego nr 1 na cele 
edukacyjne wraz z zakupem wyposażenia; 
-przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej i 
sanitarnej; 
Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącego 
budynku do nowych założeń funkcjonalnych, przy 
maksymalnym wykorzystaniu istniejącej substancji.  
Realizacja projektu przyczyni się do udostępnienia 
obiektu pokoszarowego PWSZ w Gnieźnie, który zostanie 
zaadaptowany na pomieszczenia dydaktyczne, 
laboratoryjne dla studentów.   

Podmiot realizujący 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita 
Cegielskiego w Gnieźnie 

Cel (planowany rezultat) 
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie 
atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenie 



 

 

 

warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarze 
powojskowym, związane z nadaniem nowych funkcji 
edukacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
przebudowę budynku pokoszarowego nr 1 na cele 
edukacyjne Państwowej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. 
Przedsięwzięcie przyczyni się do włączenia 
zrewitalizowanego obszaru powojskowego w życie 
Miasta, stworzenia możliwości zaspokojenia potrzeb 
społeczno-gospodarczych, a co więcej, wykorzystania 
atutów Gniezna do promocji miasta i regionu 
gnieźnieńskiego jako obszaru atrakcyjnego nie tylko 
turystycznie, ale gospodarczo i edukacyjnie. 
Projekt „Adaptacja obiektów pokoszarowych na 
potrzeby dydaktyczno-naukowe PWSZ w Gnieźnie” 
będzie zgodny z planami strategicznymi formułowanymi 
zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Realizacja projektu 
wpisuje się w szczególny sposób w Strategię Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, 

Koszty realizacji 9 200 000 zł 
Lata realizacji 2019-2023 

Źródło finansowania 
Środki własne, dotacja ze środków zewnętrznych np. 
WRPO 

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt 
wpłynie na jakość życia 
mieszkańców? 

Przedsięwzięcie pt. „Adaptacja obiektów 
pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe 
PWSZ w Gnieźnie” przyczyni się do zwiększenie 
atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenie 
warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarze 
powojskowym, związane z nadaniem nowych funkcji 
edukacyjnych. 
Realizacja projektu przyczyni się tym samym do wzrostu 
poziomu rozwoju gospodarczego Gniezna, zmniejszenia 
bezrobocia na jego obszarze, a w dalszej perspektywie 
– zmniejszenia jego kosztów finansowych i społecznych 
ponoszonych przez Miasto. Zakłada się, iż w ramach 
długofalowych konsekwencji zrealizowanego projektu i 
włączenia obszaru powojskowego w życie 
społeczno-gospodarcze miasta wzrośnie poziom życia 
mieszkańców Gniezna oraz bezpieczeństwa 
publicznego. 
Realizacja projektu pośrednio przyczyni się również do 
promocji miasta jako prężnego ośrodka 
edukacyjno-kulturalnego. Przedsięwzięcie pozwoli na 
rozwój bazy edukacji, zwłaszcza szkolnictwa wyższego. 
Wpłynie to pozytywnie na poprawę atrakcyjności 
terenu. Gniezno, jako miasto będące historycznie 
dużym ośrodkiem życia kulturalnego i naukowego zyska 
dodatkowe atuty w postaci atrakcyjnych na rynku 
pracy kierunków kształcenia, tj. Automatyka i Robotyka, 
Filologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 


