Miasto Poznań
Biuro Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Poznaniu

OGŁOSZENIE
o konkursie
POZNAŃ – CENTRUM OD NOWA
opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru
ścisłego centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Święty Marcin

ORGANIZATOR
NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61- 841 Poznań
tel. +48 61 878 50 10, +48 61 878 45 12 , fax. +48 61 878 50 15
kontakt e-mail: weronika_sinska@um.poznan.pl, kp@um.poznan.pl
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w
Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56,
tel./fax +48 – 61 – 8520020, e-mail: poznan@sarp.org.pl
Adres strony internetowej konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-centrum-poznan

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest
PRZESTRZEŃ
MIEJSKA śródmieścia Poznania.
Organizatorzy konkursu spodziewają się idei i konkretnych rozwiązań dotyczących
zagospodarowania tej przestrzeni, koncepcji uwzględniających optymalne rozwiązania
komunikacyjne (kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe) powiązane ze strukturą zieleni,
oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi (sezonowymi) i
innymi elementami wyposażenia ulicy – z poszanowaniem funkcji mieszkaniowych,
handlowo-usługowych, kulturowych, publicznych itp., przywracających rangę należną temu
obszarowi. Należy zwrócić uwagę na koegzystencję ruchów pieszego, rowerowego,
tramwajowego i kołowego, w szczególności w kontekście tendencji do ograniczenia tego
ostatniego. W opracowaniach projektowych należy pamiętać o przyjaznym mieszkańcom

mieszkalno – usługowym charakterze ulic, a także wprowadzić tzw. atrakcje miejskie,
będące magnesem dla mieszkańców całego miasta i gości spoza Poznania.
Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum miasta. Projekt
konkursowy powinien w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie komunikacyjne
(związane m.in. z uspokojeniem ruchu) oraz przestrzenne łącząc optymalnie aspekty
funkcjonalne i estetyczne przestrzeni, która po wielu latach zaniedbań stać ma się tętniącą
życiem wizytówką miasta – atrakcyjną i przyjazną ludziom. Bardzo ważne jest
kompleksowe potraktowanie wszystkich ulic i miejsc wchodzących w zakres opracowania
będących dziś nierzadko przestrzeniami o skrajnie różnym wyrazie estetycznym i
funkcjonującymi na odmiennych zasadach. Istotą projektu powinny być harmonia
pomiędzy istniejącą tkanką urbanistyczno-architektoniczną, a proponowanymi
rozwiązaniami służącymi wyeksponowaniu i wykorzystaniu atutów oraz rangi jednej z
najważniejszych przestrzeni miasta. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak
najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.
Celem konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który oprócz
uzyskania nagrody przewidzianej w konkursie będzie miał możliwość uczestnictwa
(odpłatnego) w kontynuacji działań projektowych związanych z modernizacją śródmieścia.
Miasto Poznań zabiega o środki unijne na remont śródmieścia, w związku z tym laureat I
nagrody będzie zaproszony do prac nad uzyskaniem tych środków (np. do opracowania
układu funkcjonalnego śródmieścia), a następnie do dalszych etapów prac projektowych
(np. może zostać mu powierzony projekt urbanistyczno – architektoniczny modernizacji
przestrzeni publicznej w powiązaniu z nowym układem komunikacyjnym, m.in.
modernizacją torowisk tramwajowych).

WARUNKI UDZIAŁU
Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy
konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i na tej podstawie składają pracę
konkursową. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji
uczestników.
Składając zgłoszenie można od razu przystąpić do opracowywania pracy
konkursowej.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem
architektonicznym (mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi
wykształcenie architektoniczne (mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.
W zespole projektowym minimum jedna osoba powinna posiadać wykształcenie
architektoniczne (mgr inż. arch.). Korzystnie byłoby, aby w zespole projektowym
znalazła się też osoba posiadająca wykształcenie drogowe, a także osoba posiadające
wykształcenie w zakresie projektowania zieleni miejskiej.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-centrum-poznan

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO
Przewodniczący
- arch. Jerzy Szczepanik - Dzikowski – SARP Warszawa, Mazowiecka OIA RP
Sędzia referent
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- Piotr Wiśniewski – Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
Urząd Miasta w Poznaniu
- Joanna Bielawska - Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
Urząd Miasta w Poznaniu
- Piotr Libicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania
ds. estetyki wizerunku Miasta
- arch. Krzysztof Frąckowiak – Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Architektów RP, SARP Poznań
- arch. Piotr Kostka – Prezes SARP Oddział w Poznaniu, Wielkopolska OIA RP
-

arch. Jacek Maleszka – Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu

- Hanna Sierocka – Koalicja Święty Marcin w Poznaniu,
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
- arch. Jakub Głaz – krytyk architektury, publicysta
- arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępcy sędziego:
- arch. Grzegorz Cencek – Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej OIA RP,
SARP Poznań
- arch. Lech Podbrez – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
UM w Poznaniu
Sekretarz konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

TERMINARZ KONKURSU
Ogłoszenie konkursu
Składanie zgłoszeń do konkursu

14 sierpnia 2015 r.
do 28 września 2015 r.

(zgłoszenia mają tylko charakter formalno –
rejestracyjny, nie podlegają weryfikacji i kwalifikacji)
Składanie pytań

do 5 października 2015 r.

Odpowiedzi na pytania
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)

do 9 października 2015 r.

Składanie prac konkursowych

29 października 2015 r.

Publiczna prezentacja prac i dyskusja z
mieszkańcami i użytkownikami ulic

23 listopada 2015 r.

Ogłoszenie wyników konkursu,
dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac

27 listopada 2015 r.

Wystawa pokonkursowa

od 27 listopada 2015 r.
do 30 grudnia 2015 r.

NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
1. Organizator przewiduje następujący podział nagród:
I nagroda – 25.000 złotych
II nagroda – 15.000 złotych
III nagroda – 10.000 złotych
oraz dwa wyróżnienia
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, liczby i wysokości
nagród w ramach łącznej puli wynoszącej 50.000 złotych w zależności od ilości i
jakości prac konkursowych.
2. Poza przyznaniem nagród przewidywana jest kontynuacja działań projektowych
przedstawiona szczegółowo w pkt. 21.5 regulaminu, a także opisana w
preambule i celu konkursu stanowiących pkt. 5 i 6 regulaminu.

