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Szanowni Państwo, 

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, w porozumieniu z Oddziałem Poznańskim 

Stowarzyszenia Architektów Polskich, serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą sponsorską, 

z nadzieją na podjęcie owocnej i obustronnie korzystnej współpracy. 

Niniejsza oferta daje możliwość współtworzenia  

Mapy architektury nowoczesnej i współczesnej miasta Poznania,  

której celem jest prezentacja i promocja najbardziej wartościowych budynków i zespołów 

urbanistycznych zrealizowanych w granicach miasta po roku 1945. 

Inicjatywa jest odpowiedzią na istotny brak podobnego opracowania w ofercie poznańskich 

publikacji oraz stanowi realizację nadrzędnego celu statutowego Izby Architektów RP, którym jest 

ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

 

 

 

Krzysztof Frąckowiak 

architekt 

Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
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Cel i przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest publikacja w formie drukowanej oraz wdrożenie w wersji elektronicznej 

„Mapy architektury nowoczesnej i współczesnej miasta Poznania”.  Opracowanie prezentować ma 

najważniejsze przykłady obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych zrealizowanych 

w Poznaniu po roku 1945 w przystępnej formie kieszonkowej mapy, jak również aplikacji na 

urządzenia mobilne. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie świadomości przestrzeni jako 

kluczowego elementu dziedzictwa kulturowego oraz dobra publicznego poprzez  promocję 

najbardziej wartościowych współczesnych poznańskich obiektów architektonicznych i zespołów 

urbanistycznych. Równolegle popularyzowana będzie wiedza na temat twórców dzieł 

architektury współczesnej związanych z Poznaniem. 

Pomimo licznych przykładów udokumentowania i prezentacji obiektów zabytkowych, w chwili 

obecnej brakuje na rynku zbiorczego opracowania ujmującego najnowszy dorobek 

architektoniczny miasta - zwłaszcza w przystępnej formie kieszonkowej mapy lub darmowej 

aplikacji na urządzenia mobilne. Potrzeba promocji najlepszych przykładów poznańskich realizacji 

oraz wskazywania pozytywnych wzorców rozwoju przestrzennego leżą u podstaw niniejszego 

projektu. 

Wersja drukowana obejmować będzie listę ok. 150 obiektów i zespołów, z których każdy zostanie 

zlokalizowany na mapie Poznania i opatrzony informacją dotyczącą: adresu, daty realizacji, 

przeznaczenia pierwotnego i obecnego oraz nazwisk autorów. Dodatkowo ok. 30 wybranych 

obiektów uzyska szczegółowy opis wraz z fotografią lub grafiką. Treść uzupełniać będą indeksy 

wyszukiwania wg: nazw ulic, funkcji i nazwisk twórców. 

Wersja cyfrowa mapy będzie miała formę interaktywnej aplikacji na urządzenia mobilne –  tj. 

telefony i tablety, obsługujące najbardziej popularne systemy operacyjne (iOS, Android). 

Początkowo zakres informacji zawartych w aplikacji będzie pokrywał się z wersją drukowaną, 

jednak przewidywane zastosowanie intuicyjnego systemu zarządzania treścią (CMS) umożliwi 

uzupełnianie programu o kolejne obiekty, wprowadzanie dodatkowych opisów i grafik, a wręcz 

dodawanie kompletnych list obiektów z innych epok historycznych. Kluczowa dla wersji cyfrowej 

będzie interaktywność umożliwiająca filtrowanie listy obiektów wg wybranego klucza (np. daty, 

funkcji, miejsca, autora), jak również automatyczne wskazywanie obiektów zlokalizowanych w 

zadanej bliskości użytkownika na podstawie danych z GPS.  

Wybór i opis obiektów zostanie powierzony badaczom o bogatym dorobku naukowym oraz dużej 

wiedzy z zakresu historii urbanistyki i architektury Poznania. Dla zwiększenia grupy docelowej 

użytkowników, opracowanie zostanie wydane w formie dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. 

Forma publikacji, jako kieszonkowej mapy i aplikacji na urządzenia mobilne, zachęcać ma do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze szerokie kręgi społeczne poprzez zwiedzanie miasta, 

bezpośrednie doświadczenie przedmiotu i naoczną weryfikacje zdobytej wiedzy. Mapę, zarówno 

w formie drukowanej jak i aplikacji na urządzenia mobilne, będzie można pozyskać bezpłatnie. 

Pierwszy nakład wersji drukowanej planowany jest w ilości 8000 egzemplarzy. 
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Odbiorcy opracowania oraz punkty dystrybucji 

Sieć dystrybucji wersji drukowanej „Mapy…” obejmować będzie istotne z punktu widzenia ruchu 
turystycznego i kulturalnego lokalizacje w mieście: 
 

� Siedziba główna Centrum Informacji Miejskiej  
� Centrum Informacji Turystycznej (filia CIM) 
� Port Lotniczy Poznań – Ławica (filia CIM) 
� Dworzec Główny (filia CIM) 
� Międzynarodowe Targi Poznańskie (filia CIM) 
� Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (Brama Poznania) 
� Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego 
� Muzeum Archeologiczne 
� Biblioteka Raczyńskich 
� Centrum Kultury Zamek 
� Siedziba Oddziału Poznańskiego SARP oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów 
� Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 
� Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego 
� Centrum wykładowe Politechniki Poznańskiej 
� Siedziby lub inne punkty wskazane przez sponsorów 

 
Lista punktów dystrybucyjnych może ulec zwiększeniu.  
 
Mapę będzie można pozyskać bezpłatnie w punktach dystrybucyjnych.  
 
Informacja o możliwości pobrania i instalacji aplikacji na urządzenia mobilne dostępna będzie na 
stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Architektów RP oraz SARP o/Poznań, stronach 
internetowych partnerów, w punktach dystrybucji wersji drukowanej mapy oraz w treści wersji 
drukowanej mapy. Program zostanie dodany do baz danych aplikacji głównych dostawców 
urządzeń mobilnych (App Store, Google Play). Mapę będzie można pobrać i zainstalować 
bezpłatnie. 
 
Odbiorcami „Mapy…”  w formie drukowanej oraz aplikacji na urządzenia mobilne będą: 
 

� Turyści zagraniczni odwiedzający Poznań (według szacunków w roku 2013 ok. 100 tys. 
osób).  

� Turyści krajowi odwiedzający Poznań (według szacunków w roku 2013 ok. 250 tys. osób). 
� Wszystkie osoby zainteresowane architekturą, urbanistyką i planowaniem przestrzennym. 
� Środowiska fachowe związane z architekturą, urbanistyką oraz budownictwem.  
� Studenci architektury i kierunków pokrewnych. 
� Szkoły i placówki kulturalne wdrażające programy edukacyjne związane z kształtowaniem 

przestrzeni. 
 

Harmonogram opracowania 

Kompletne opracowanie „Mapy…” w wersji drukowanej oraz wdrożenie aplikacji na urządzenia 

mobilne zostanie ukończone w terminie 8 miesięcy od czasu pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania.  

Przewidywany czas udostępnienia „Mapy…” odbiorcom: grudzień 2016r.  
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Propozycja świadczeń sponsorskich 

 
  
Wyłączny Sponsor przedsięwzięcia 

 
Pakiet obejmuje objęcie funkcji wyłącznego (jedynego) sponsora przedsięwzięcia. Informacje 
dotyczące pozostałych partnerów opracowania zostaną ograniczone do patronujących jednostek 
organizacyjnych, kulturalnych oraz medialnych.  
 
Korzyści dla sponsora: 

� tytuł Wyłącznego Sponsora przedsięwzięcia; 
� logotyp sponsora na okładce wersji drukowanej oraz stronie startowej aplikacji na 

urządzenia mobilne; 
� reklama sponsora w wersji drukowanej oraz aplikacji na urządzenia mobilne (wyłączność 

na materiały reklamowe); 
� możliwość dodania maksymalnie 3 obiektów do opracowanej listy (obiekty wybrane przez 

sponsora zostaną stosownie oznaczone); 
� informacja na temat objęcia funkcji Wyłącznego Sponsora przedsięwzięcia na stronie 

internetowej Izby Architektów RP; 
� certyfikat pamiątkowy potwierdzający tytuł Wyłącznego Sponsora oraz status firmy 

wspierającej inicjatywę Izby Architektów RP; 
� promocja firmy w szerokim gronie odbiorców. 

  
Wartość pakietu: 30.000 PLN 

(możliwość płatności ratalnej) 
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Główny Sponsor przedsięwzięcia 

 
Pakiet obejmuje objęcie funkcji Głównego Sponsora przedsięwzięcia. Dopuszcza się wsparcie 
maksymalnie dwóch Sponsorów Głównych.  
 
Korzyści dla sponsora: 

� tytuł Głównego Sponsora przedsięwzięcia; 
� logotyp sponsora w wersji drukowanej oraz aplikacji na urządzenia mobilne; 
� reklama sponsora w wersji drukowanej oraz aplikacji na urządzenia mobilne; 
� informacja na temat objęcia funkcji sponsora głównego przedsięwzięcia na stronie 

internetowej Izby Architektów RP; 
� certyfikat pamiątkowy potwierdzający tytuł Głównego Sponsora oraz status firmy 

wspierającej inicjatywę Izby Architektów RP; 
� promocja firmy w szerokim gronie odbiorców. 

  
Wartość pakietu: 15.000 PLN 
(możliwość płatności ratalnej) 
 
 

 

 Sponsor przedsięwzięcia 

 
Pakiet obejmuje objęcie funkcji Sponsora przedsięwzięcia. Dopuszcza się wsparcie maksymalnie 
pięciu Sponsorów przedsięwzięcia. 
 
Korzyści dla sponsora: 

� tytuł Sponsora przedsięwzięcia; 
� logotyp sponsora w wersji drukowanej i aplikacji na urządzenia mobilne; 
� informacja na temat objęcia funkcji sponsora przedsięwzięcia na stronie internetowej Izby 

Architektów RP; 
� certyfikat pamiątkowy potwierdzający tytuł Sponsora oraz status firmy wspierającej 

inicjatywę Izby Architektów RP; 
� promocja firmy w szerokim gronie odbiorców. 

  
Wartość pakietu: 5.000 PLN 
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Informacje kontaktowe: 
 

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP 

Stary Rynek 56 
61-772 Poznań 

tel./fax. (61) 855 08 46 
e-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl 

wielkopolska.iarp.pl 

 
 
 

 
Zapytania dotyczące oferty można również kierować bezpośrednio do koordynatorów projektu z 

ramienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP: 
 
 

Aleksandra Kornecka 
(Sekretarz Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP) 

tel. +48 602 686 198 

 
 

Dominik Banaszak 
(Członek Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP) 

tel. +48 504 893 054 

 

 

 

 

 


