
 
NOTATKA PRASOWA  

 
dotyczy planowanego I Etapu budowy Collegium Farmaceuticum, pod nazwą: 

Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
Po sukcesie w zakresie absorpcji środków unijnych w latach 2007-2013, które w dużej mierze 
wsparły infrastrukturę edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przyszedł czas na 
wypracowanie sukcesu w gospodarczym obszarze współpracy uczelni z gospodarką. Motorem 
napędowym dla działań uczelni w tym zakresie są nie tylko zmiany systemowe w zakresie 
funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, których celem jest lepsze wykorzystanie 
potencjału badawczego uczelni. Chcąc utrzymać ugruntowaną od lat pozycję lidera, uczelnia 
musi sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą nowa rzeczywistość. Tym bardziej, że 
wspierają ją zmiany zapowiedziane przez panią Minister Bieńkowską, która wskazuje na 
znaczne środki unijne alokowane do dyspozycji uczelni wyższych w kolejnym okresie 
programowania. Program „Inteligentny Rozwój”, który zastąpi dotychczasowy „Innowacyjna 
Gospodarka” zawierać będzie dwa pakiety - jeden będzie skierowany do wyższych uczelni, a 
drugi do przedsiębiorców. „Dajemy do dyspozycji uczelniom i przedsiębiorcom ogromne 
pieniądze, ale tylko wtedy będą mogli te pieniądze dostać, jeżeli wyższe uczelnie pokażą 
nam, że na to, co wymyśliły, znajdą potem odbiorców na rynku, a z drugiej strony – jeżeli 
przedsiębiorcy znajdą wyższą uczelnię, która wymyśli im coś takiego, co oni skomercjalizują” 
- powiedziała. 
 
Nowe uwarunkowania i możliwość pozyskania środków zewnętrznych sprawiły, że potrzeby z 
którymi uczelnia medyczna boryka się od lat, dziś mają szansę znaleźć swój finał w postaci 
Collegium Farmaceuticum. To przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy 
dotyczy: Budowy i Wyposażenia Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii 
Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  
Uzyskanie wsparcia unijnego, na które liczy Uniwersytet Medyczny, pozwoli na realizację 
projektu prowadzącego do powstania specjalistycznych laboratoriów, które umożliwią 
prowadzenie na wysokim poziomie badań nad lekami i ich skutkami oddziaływania na ludzi. 
Dzięki zaangażowaniu potencjału naukowego uczelni i stworzeniu zespołów badawczych 
Centrum ma aspiracje stać się specjalistycznym, branżowym ośrodkiem działającym dla 
województwa wielkopolskiego i kraju. 
Inwestycja to jednak ogromne wyzwanie dla uczelni, bowiem pełnię akademickości uzyskuje 
ona, kiedy stwarza warunki nie tylko do wykorzystania wiedzy, potencjału intelektualnego 
studentów, absolwentów oraz pracowników nauki, ale zapewnia im właściwą infrastrukturę 
dydaktyczną - etap drugi inwestycji. 
 
Koncepcję budynku Collegium Farmaceuticum UMP, wykonaną przez poznańską pracownię 
Front Architects, charakteryzuje oszczędna forma złożona z kilku prostopadłościennych brył, 
pomiędzy którymi zaplanowano dziedzińce uzupełnione o zieleń, miejsce relaksacyjne 



pełniące także funkcję chłodzenie powietrza. Wysokość i forma zabudowy, jej kaskadowe 
obniżanie w stronę ulicy Polnej, są dostosowane do określonego programu użytkowego 
budynku, istniejącego sąsiedztwa jak również do wytycznych biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków.  
Bryła została skomponowana uwzględniając parametry sąsiedztwa: pięciokondygnacyjnych 
budynków wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Polnej jak również sąsiadujących po 
przeciwnej stronie wyższych budynków domów studenckich.  
Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony zachodniej na styku z budynkiem 
Studium Wychowania Fizycznego UMP, gdzie wygospodarowano miejsce na dwupoziomowy 
plac spełniający role reprezentacyjne i rekreacyjne. 
Elewacja regularna, spokojna, wyważona, swoim kolorem, bielą, odnosi się do sterylności, 
ale i lekkości, naukowego otwarcia (w opozycji do czerni) na wiedzę i świat. 
Zastosowano podwójną fasadę: pomost techniczny, będący jednocześnie loggią, łączy od 
zewnątrz ażurowy ekran (białe stalowe ruchome moduły siatek stalowych) i zasadniczą 
ścianę w pełni  
przeszkoloną. Moduły ażurowej fasady obejmują swoją wysokością po dwie kondygnacje, 
powodując jednocześnie optyczne obniżenie budynku. 
Układ wnętrz prosty, czytelny, regularny umożliwiający założoną etapową budowę 
poszczególnych skrzydeł obiektu. 
Oprócz miejsc postojowych zlokalizowanych na działce zakłada się, że pod budynkiem 
zostanie zlokalizowana hala garażowa dla użytkowników obiektu. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


