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ORGANIZACJA PARKINGÓW 
DLA DUŻYCH IMPREZ SPORTOWYCH 

NA PRZYKŁADZIE UEFA EURO W WARSZAWIE1

Streszczenie. Artykuł przedstawia zagadnienia organizacji i oznakowania parkingów dla 
dużych imprez masowych w mieście na przykładzie Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA 
EURO 2012™ w Warszawie. Parkingi są jednym z istotnych elementów organizacji transportu 
podczas dużych imprez. Dobrze zlokalizowane i zorganizowane oraz właściwie zarządzane muszą 
zapewnić płynny ruch dojazdowy i odjazdowy z miejsca imprezy, a także pozwolą na uniknięcie 
chaosu i niepotrzebnych zatorów w mieście. Opisano uwarunkowania, które wpływają na sposób 
organizacji parkingów, analizę potrzeb parkingowych podczas imprez masowych, warunki wyboru 
lokalizacji a także zastosowany system oznakowania. Przedstawiono obiektywną ocenę organizacji 
parkingów przygotowanych dla kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ w Warszawie.

Słowa kluczowe: impreza sportowa, stadion, Strefa Kibica, tymczasowe parkingi Park & 
Ride, oznakowanie

1. Wprowadzenie

Impreza sportowa, jaką jest mecz piłki nożnej, generuje bardzo duże potrze-
by transportowe, zarówno jeśli chodzi o aktorów imprezy, jak również kibiców. 
Wymagania dotyczące sposobu organizacji transportu do i ze stadionu są bardzo 
zróżnicowane i w dużej mierze zależą od charakteru imprezy. Inne potrzeby trans-
portowe są podczas imprezy typowo lokalnej i inne dla dużej imprezy międzyna-
rodowej. Sposób organizacji transportu zależy oczywiście od pojemności stadionu, 
ale również od położenia obiektu wobec centrum miasta, sposobu zagospodaro-
wania otoczenia oraz poziomu obsługi rejonu stadionu transportem zbiorowym.

Imprezom sportowym dużej rangi towarzyszą bardzo często również tzw. Strefy 
Kibica, tj. miejsca, gdzie transmitowane są zawody sportowe oraz organizowane są 
inne imprezy towarzyszące, powodujące dodatkowe potrzeby transportowe, w wy-
miarze przede wszystkim lokalnym.

Jednym z elementów organizacji transportu podczas dużych imprez są parkin-
gi, których dobre zaplanowanie i właściwe zarządzanie pozwala na płynny ruch 
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dojazdowy i odjazdowy z miejsca imprezy, a także pozwala na uniknięcie chaosu 
i niepotrzebnych zatorów w mieście.

Warszawa, jako jedno z miast gospodarzy UEFA EURO 2012™, miała okazję 
zdobyć własne doświadczenia w organizacji dużej międzynarodowej imprezy, m.in. 
właśnie w aspekcie transportowym, w tym lokalizacji, organizacji, obsługi i ozna-
kowania parkingów.

2. Euro 2012 w Warszawie - uwarunkowania

Europejskie Mistrzostwa w piłce nożnej są organizowane cyklicznie przez Unię 
Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) od ponad 50 lat. Jednak dla Polski 
i dla Warszawy w 2012 roku była to pierwsza okazja uczestnictwa w tej imprezie 
jako organizator. Chociaż impreza jest cykliczna i wiele można skorzystać z do-
świadczeń poprzednich uczestników, jednak każde miasto charakteryzuje się swoją 
specyfiką i musi być rozpatrywane indywidualnie.

W harmonogramie rozgrywek UEFA EURO 2012™ w Warszawie zaplano-
wano pięć meczów: trzy fazy grupowej, jeden ćwierćfinałowy i jeden półfinałowy.

Stadion w Warszawie jest nowym obiektem, wybudowanym w miejscu nie-
wykorzystywanego od ponad 25 lat do celów sportowych „Stadionu Dziesięciole-
cia”, który może pomieścić do 58 tysięcy kibiców. Stadion jest zlokalizowany na 
prawym brzegu Wisły w centralnym obszarze miasta. Stadion dysponuje parkin-
giem o pojemności 1765 miejsc parkingowych, jednak podczas trwania meczów 
Mistrzostw Europy miejsca te nie były udostępniane kibicom ze względów bez-
pieczeństwa. Wokół stadionu znajdują się tymczasowe miejsca parkingowe, które 
podczas Mistrzostw Europy udostępnione zostały dla samochodów organizatorów, 
dziennikarzy oraz oficjalnych delegacji, jak również akredytowanych autokarów 
z kibicami.

Na cały czas trwania Mistrzostw Europy została utworzona Strefa Kibica na 
100 tys. osób na Placu Defilad, w centrum miasta. W rejonie strefy nie wyznaczo-
no żadnych miejsc parkingowych, zakładając dojazd przede wszystkim transpor-
tem zbiorowym. Ponadto w centrum miasta w okresie trwania Mistrzostw Europy 
występowały bardzo duże utrudnienia w ruchu związane z budową centralnego 
odcinka II linii metra.

Wszystkie te uwarunkowania wymagały dobrze przemyślanej organizacji 
transportu w mieście i współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami odpowie-
dzialnymi w różnym aspekcie za ruch w Warszawie. Podstawowym założeniem 
koncepcji transportowej było zachowanie maksymalnej płynności ruchu oraz mi-
nimalizacji utrudnień i uciążliwości dla mieszkańców, szczególnie tych niezaintere-
sowanych taką imprezą sportową.
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Rys. 1. Lokalizacja stadionu i Strefy Kibica na tle Warszawy

3. Generacja ruchu

Imprezy sportowe dużej rangi charakteryzują się bardzo dużym zainteresowa-
niem kibiców, zarówno mieszkających w miastach – organizatorach, jak również 
poza tymi miastami, a także osób z innych krajów, przede wszystkim drużyn grają-
cych w mieście – organizatorze. Miasto – organizator musi więc liczyć się z dużym 
„napływem” różnych grup kibiców, zarówno posiadających bilety na mecz i udają-
cych się na stadion, jak i nie posiadających biletów na mecz, udających się przede 
wszystkim do Strefy Kibica: 

• posiadających bilety i przyjeżdżających spoza miasta tylko na mecz i wyjeż-
dżających z miasta bezpośrednio po meczu,

• posiadających bilety i przyjeżdżających spoza miasta na kilka dni do miasta 
– organizatora, nie wyjeżdżających z miasta bezpośrednio po meczu,

• przyjeżdżających do Strefy Kibica spoza miasta tylko na mecz i wyjeżdżają-
cych z miasta bezpośrednio po meczu,
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• kibiców mieszkających w Warszawie i najbliższych okolicach.
Imprezy takie, w szczególności o wymiarze ponad krajowym, jakim były Mi-

strzostwa Europy w piłce nożnej, powodują także zainteresowanie kibiców, którzy 
nie posiadają biletów na mecz, lecz przyjeżdżają do miasta – organizatora, aby 
uczestniczyć w treningach piłkarzy, próbując spotkać piłkarzy w hotelach czy po 
prostu „poczuć atmosferę Mistrzostw”. 

Dodatkowym, niezmiernie wszakże istotnym elementem, wpływającym na or-
ganizację transportu w mieście jest konieczność zapewnienia uprzywilejowanego 
„dostarczenia” na stadion autorów widowiska, tj. piłkarzy, sędziów oraz głównych 
organizatorów. Jednocześnie występy reprezentacji krajów w imprezie rangi Mi-
strzostw wzbudzają zainteresowanie władz państwowych, którym również należy 
zapewnić bezkolizyjny dojazd na stadion. Te uprzywilejowane grupy parkują oczy-
wiście pojazdy w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, a ich dojazd i wyjazd powo-
duje utrudnienia ruchu dla innych użytkowników, usiłujących się dostać w rejon 
stadionu, a także dla mieszkańców miasta.

2.1. Założenia

Podstawowymi założeniami do obliczenia wielkości ruchu w mieście w czasie 
trwania EURO były pojemności obiektów mających kluczowe znaczenie dla im-
prezy:

• Stadion – na potrzeby imprezy UEFA EURO 2012™ przewidziano udo-
stępnienie trybun na 53 tys. kibiców,

• Strefa Kibica – 100 tys. kibiców.
W odniesieniu do pojemności stadionu, w przypadku turnieju UEFA EURO 

należało liczyć się z maksymalnym wykorzystaniem miejsc na stadionie. W od-
niesieniu do Strefy Kibica ilość osób korzystających z niej jest funkcją uzależnioną 
od wielu zmiennych, takich jak trudna do określenia atrakcyjność meczu, warunki 
pogodowe, udział w mistrzostwach na kolejnych etapach miejscowej drużyny re-
prezentacyjnej itp. Przyjęto, że część meczy, przede wszystkim z udziałem repre-
zentacji Polski, będzie na tyle atrakcyjna, że spowoduje napełnienie Strefy Kibica 
w 100%. 

Biorąc pod uwagę, że sposób organizacji transportu podczas całego turnieju 
powinien być uniwersalny niezależnie od zestawu grających drużyn, pory dnia oraz 
dnia tygodnia, do planowania potrzeb parkingowych przyjęto wartości maksymal-
ne napełnienia i stadionu, i Strefy Kibica. Przygotowano jeden wariant organizacji 
komunikacji, w tym parkingów.

Przyjęto więc, iż w dniu meczowym po Warszawie będzie poruszać się oko-
ło 153 000 kibiców, z czego duża część przyjedzie do Warszawy spoza miasta, 
w dużej mierze samochodami osobowymi i autokarami. Część kibiców przyjedzie 
w grupach zorganizowanych, część indywidualnie. 
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2.2. Scenariusze

Niezwykle istotnym elementem planowania obsługi transportowej oraz pojem-
ności i lokalizacji parkingów dla samochodów indywidualnych i autokarów było 
określenie wielkości poszczególnych grup kibiców w podziale na środki transportu, 
sposób zorganizowania oraz cel (stadion lub strefa kibiców). Dlatego też opraco-
wano kilka scenariuszy, uwzględniających skrajne przypadki obciążenia systemów 
transportowych miasta:

• Scenariusz A (lądowy) – mecz reprezentacji Polski z drużyną z sąsiedniego 
kraju – scenariusz ten powoduje największe obciążenie ruchem w transpor-
cie lądowym (drogowym i kolejowym),

• Scenariusz B (lotniskowy) – mecz dwóch drużyn z krajów odległych od 
Warszawy – scenariusz ten wywoła największe obciążenie w transporcie lot-
niczym,

• Scenariusz C (mieszany) – scenariusz mieszany, zakładający wartości pośred-
nie między scenariuszami A i B, scenariusz najbardziej prawdopodobny.

Po losowaniu grup zespołów, grających w Warszawie, przypisano scenariusze 
dla trzech pierwszych meczy:

• 8 czerwca: Polska – Grecja (scenariusz mieszany – C),
• 12 czerwca: Polska – Rosja (scenariusz mieszany – C),
• 16 czerwca: Grecja – Rosja (scenariusz lotniskowy – B).
Pomimo wiedzy o drużynach grających w meczach grupowych, do końca (tj. na 

2 – 3 dni przed rozpoczęciem meczu) niewiadomą pozostawał skład drużyn meczu 
ćwierćfinałowego oraz półfinałowego. Niezależnie więc od określenia scenariuszy, 
do planowania potrzeb zarówno ilości miejsc parkingowych, jak i określenia nie-
zbędnej zdolności przewozowej komunikacji zbiorowej przyjęto założenie skrajnie 
niekorzystnych elementów z każdego scenariusza. 

Jednym z podstawowych źródeł danych odnośnie organizacji turniejów pił-
karskich o takiej skali oraz szacowania wielkości ruchu i podziału międzygałę-
ziowego były doświadczenia innych krajów, a przede wszystkim organizatorów 
UEFA EURO 2008™ w Austrii i Szwajcarii. W przypadku Warszawy szczególnie 
przydatne były doświadczenia z Wiednia, miasta o podobnej wielkości i liczbie 
mieszkańców.

2.3. Analizy potrzeb parkingowych

Miasto – organizator zobowiązany był do organizacji czterech rodzajów par-
kingów:

• dla organizatorów (akredytacja),
• dla autokarów akredytowanych kibiców dwóch drużyn rozgrywających 

mecz na stadionie,
• dla samochodów osobowych kibiców (bez akredytacji),
• dla autokarów bez akredytacji.
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Wymagania UEFA ściśle określały wielkość i lokalizację miejsc parkingowych 
dla organizatorów oraz zorganizowanych grup akredytowanych, stąd przedmio-
tem dokładnej analizy stały się parkingi dla kibiców niezorganizowanych, a tak-
że osób udających się do Strefy Kibica. O ile co do pierwszych grup organizator 
(UEFA) miał wiedzę, z jakich krajów, a także jakim środkiem transportu będą 
podróżować, o tyle wiedza co do kibiców niezorganizowanych, a przede wszystkim 
osób chcących uczestniczyć w imprezach w Strefie Kibica, była praktycznie żadna.

Wykonane analizy potrzeb parkingowych wykazały, iż największe zapotrzebo-
wanie na miejsca parkingowych występowało w scenariuszu A, w którym około 
50 000 osób będzie dojeżdżać do Warszawy samochodami osobowymi. Pomimo 
tego, iż nie wszyscy kierowcy skłonni są do korzystania z wyznaczonych parkin-
gów, założono, że liczba miejsc parkingowych powinna zostać dostosowana do 
maksymalnej liczby samochodów dojeżdżających do Warszawy. Zgodnie z założe-
niami ekspertów UEFA przyjęto średnie napełnienie samochodu osobowego 3 oso-
by/pojazd i określono zapotrzebowanie na około 17 000 miejsc parkingowych dla 
kibiców, zarówno udających się na stadion, jak i do Strefy Kibica.

Ostateczna analiza wykazała następujące zapotrzebowanie na miejsca parkin-
gowe:

• dla organizatorów (akredytacja) – 3 500 miejsc, zapewnione w bezpośred-
nim sąsiedztwie stadionu narodowego,

• dla autokarów akredytowanych kibiców dwóch drużyn rozgrywających 
mecz na stadionie w odległości max. 2 km od stadionu – 2 x 125 miejsc, 
w tym 125 zapewniono na terenie Stadionu Narodowego,

• dla samochodów osobowych kibiców (bez akredytacji) – 17 000 miejsc,
• dla autokarów bez akredytacji – 100 miejsc.
Jest oczywiste, że kibic przyjeżdżający na stadion lub do Strefy Kibica samo-

chodem z reguły chce zaparkować jak najbliżej swojego celu podróży, zakładając 
niewielką odległość dojścia pieszego. 

Z uwagi na to, że stadion położony jest praktycznie w centrum Warszawy, nie 
było możliwe wyznaczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w rejonie sta-
dionu, tym bardziej w rejonie Strefy Kibica. Stadion położony jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Saskiej Kępy, która dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkin-
gowych, wykorzystywanych przede wszystkim przez mieszkańców. W odległości 10 
– 15 minut czasu dojścia pieszego znajduje się dzielnica Powiśle, która – podobnie 
jak Saska Kępa – nie mogła być przeznaczona na parkowanie tysięcy pojazdów.

W ramach opracowywania koncepcji transportowej obsługi Mistrzostw Europy 
podjęto starania zorganizowania parkingów położonych na obrzeżach miasta i po-
łączonych ze stadionem i centrum miasta komunikacją zbiorową tak, aby zachęcić 
osoby przyjeżdżające do Warszawy w związku z Mistrzostwami Europy do zosta-
wiania samochodów na tych parkingach i kontynuowania podróży transportem 
zbiorowym. Parkingi takie miałyby pełnić de facto funkcję parkingów Park & Ride.

W kolejnych rozdziałach artykułu autorzy skupili się wyłącznie na parkingach 
przeznaczonych dla niezorganizowanych kibiców, przyjeżdżających samochodami 
osobowymi bądź autokarami.
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3. Lokalizacje i formy parkingów

Głównymi założeniami do formy organizacji parkingu oraz ich lokalizacji były:
• tymczasowe parkingi P+R działające tylko w dni meczowe,
• maksymalne wykorzystanie istniejących parkingów lub jezdni (w celu ogra-

niczenia kosztów),
• lokalizacja na obrzeżach miasta (w celu ograniczenia ruchu w Warszawie),
• lokalizacja parkingu na każdym głównym wlocie,
• lokalizacja przy istniejących liniach komunikacji zbiorowej,
• minimalizowanie konieczności inwestycji w zakresie infrastruktury tech-

nicznej na obszarze przeznaczonym pod tymczasowy parking,
• minimalizacja wpływu parkingu na warunki ruchu.
Analizie zostały poddane różne możliwości zorganizowania tymczasowych par-

kingów P+R dla samochodów osobowych, ale także uwzględniono możliwość 
parkowania autokarów bez akredytacji. Rozważano parkingi przy centrach han-
dlowych, na dużych powierzchniach rezerwowanych pod nowe drogi, wykorzysta-
nie istniejących parkingów Park & Ride oraz zamykanie części jezdni i (lub) ulic 
w celu przeznaczenia ich na parkingi. Przyjęto, że istniejące parkingi Park & Ride 
mogą być wykorzystane w niewielkim stopniu z uwagi na organizację większości 
meczów w dni powszednie i tym samym duże wykorzystanie przez codziennych 
użytkowników. Poniżej przedstawiona została historia analizy wyboru lokalizacji 
tymczasowych parkingów Park & Ride.

4.1. Pierwsza koncepcja transportowa z 2007 roku

Rys. 2. Lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride według koncepcji BPRW z 2009 roku
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W tej koncepcji przyjęto założenie lokalizacji większości tymczasowych parkin-
gów Park & Ride na rezerwach terenowych, przeznaczonych najczęściej pod nowe 
drogi. Takie podejście zakładało znaczny koszt inwestycji z uwagi na niwelację 
i utwardzenie terenu, dobudowę dróg dojazdowych, budowę infrastruktury (np. 
oświetlenie). Zaletą takich lokalizacji była dostępność terenów i możliwość pozo-
stawienia parkingów po Mistrzostwach Europy w celu funkcjonowania jako stałe 
parkingi Park & Ride. 

Pozostałe miejsca parkingowe zlokalizowano na istniejących parkingach przy 
dużych centrach handlowych. Zaletą takiego rozwiązania była istniejąca podaż 
miejsc parkingowych, a wadą - konieczność negocjowania warunków korzystania 
z parkingów z szeregiem podmiotów prywatnych, bez gwarancji udostępnienia 
tych miejsc w dniach meczowych.

Koncepcja ta, przede wszystkim z uwagi na duże koszty oraz brak gwarancji 
miejsc na parkingach prywatnych (przy Centrach Handlowych) została odrzucona.

4.2. Koncepcja zakładająca maksymalne ograniczenie kosztów – znaczna ilość 
parkingów lokalizowana w pasach drogowych na jezdniach

Rys. 3. Lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride w pasach drogowych

W kolejnej koncepcji, mając na względzie przede wszystkim ograniczenie 
kosztów organizacji tymczasowych parkingów Park & Ride, wyznaczono parkingi 
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w istniejących pasach drogowych, na poboczach (np. ul. Patriotów, Przyczółkowa), 
jezdniach w przypadku ulicy dwujezdniowej (ul. Żołnierska, ul. Płochocińska), na 
prawych pasach jezdni (ul. Jagiellońska, Wał Miedzeszyński), bądź przy założe-
niu przeznaczenia części jezdni wyłącznie na cele parkingowe, przy zamknięciu 
dla ruchu (ul. Sobieskiego). Parkingi wyznaczono także na rezerwach terenowych 
niewymagających nakładów inwestycyjnych oraz na istniejących parkingach Park 
& Ride.

Zaletą takich lokalizacji był minimalny koszt, ograniczający się praktycznie 
do kosztów organizacji ruchu, wadą natomiast duże utrudnienia dla ruchu, szcze-
gólnie w przypadku zamykania jezdni lub całych ulic. Wadą było również duże 
rozczłonkowanie, tj. wyznaczanie dużej ilości niewielkich parkingów, co powodo-
wałoby istotne trudności w odpowiednim oznakowaniu kierującym na te parkingi.

Koncepcja ta została częściowo odrzucona, częściowo zmodyfikowana, przede 
wszystkim z uwagi na utrudnienia dla ruchu. Ostatecznie w wyniku analizy zosta-
ło wyznaczonych 12 parkingów, w tym dwa parkingi dla autokarów bez akredyta-
cji oraz jeden parking rezerwowy.

4.3. Koncepcja minimalizacji liczby parkingów – parkingi wielkopowierzch-
niowe na poszczególnych wlotach

Rys. 4. Ostateczna lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride



218 Pogłód K., Domasiewicz A.

Koncepcja ta zakładała ograniczenie liczby parkingów i ich lokalizację w miej-
scach istniejących parkingów bądź dużych obszarów możliwych do zaadaptowania 
na parkingi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W koncepcji 
tej – poza dwoma przypadkami parkingów zlokalizowanych na jezdniach – miej-
sca parkingowe lokalizowane były przede wszystkim na dużych terenach prywat-
nych, gwarantujących dostępność dużej liczby miejsc w dni meczowe (teren Wy-
ścigów Konnych na Służewcu, teren giełdy warzywnej w Broniszach, teren giełdy 
samochodowej na Żeraniu, dawne tereny Fabryki Samochodów Osobowych na 
Żeraniu, parkingi przycmentarne na Młocinach itp.). 

Koszt organizacji tymczasowych parkingów Park & Ride sprowadził się do nie-
wielkiej opłaty właścicielom parkingów oraz kosztów oznakowania. Łączna opłata 
za parkingi poniesiona przez miasto była na poziomie kilkuset tysięcy złotych.

4. Organizacja parkingów i oznakowanie

Wyznaczono dwie strefy parkingowe: w obszarze centralnym miasta, wymaga-
jącym specjalnych przepustek (Permit Only) i poza obszarem centralnym miasta. 

Rys. 5. Umownie przyjęty obszar „Permit Only”

Wyznaczone parkingi zostały odpowiednio ponumerowane tak, żeby łatwo 
można było oznakować dojazd. Na teren parkingów w obszarze „Permit Only” 
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można było wjechać tylko za okazaniem odpowiedniej przepustki. Formalność 
ta była sprawdzana przez wolontariuszy, którzy również czuwali nad porządkiem 
i udzielali niezbędnych informacji.

System akredytacji dla autokarów na parkingach w otoczeniu stadionu zapew-
nił kibicom zorganizowanym wygodny dojazd na miejsce imprezy i gwarancję 
miejsca parkingowego, natomiast organizatorom umożliwił większą kontrolę nad 
ruchem wokół stadionu i uzyskanie z wyprzedzeniem orientacyjnych danych na 
temat ilości przybywających autokarów.

Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych założeń była lokalizacja 
tymczasowych parkingów Park & Ride na wlotach do miasta, aby „przechwyty-
wać” kierowców na obrzeżach miasta i nie zmuszać ich do przejeżdżanie przez 
centrum miasta w celu dojazdu do parkingu położonym na innym wlocie.

Podstawowym założeniem oznakowania tymczasowych parkingów P+R dla 
kibiców była czytelność i odpowiednio wczesna informacja. Pierwsze znaki poja-
wiały się zaraz po przekroczeniu granicy miasta, a ich gęstość wzrastała wraz ze 
zbliżaniem się do parkingu. Zachowano również zasadę, że im bliżej celu, tym bar-
dziej konkretne i szczegółowe informacje, zwłaszcza jeśli drogi dojazdu w znacznej 
mierze pokrywają się (np. parkingi dla autokarów i samochodów osobowych; nu-
mery poszczególnych parkingów).

System oznakowania zaprojektowano tak, żeby uniknąć wjazdu kibiców do sa-
mego centrum, ale zachęcić ich do skorzystania z parkingu poza centrum miasta. 
W razie zapełnienia parkingu obsługa miała wskazywać najbliższy wolny parking. 
Początkowo rozważano znaki o zmiennej treści bądź zasłanianie i odkrywanie ta-
blic w zależności od zajętości parkingu, ostatecznie nie było to konieczne, gdyż 
parkingi były wykorzystane w stosunkowo małym stopniu.

Do oznakowania zastosowano znaki z piktogramami według opracowania 
UEFA. Taki system oznakowania pozwolił w prosty i uniwersalny sposób prze-
kazywać informacje, co jest niezbędne przy imprezie międzynarodowej, jaką jest 
turniej UEFA EURO 2012™. Jednakże miasto nie miało wpływu na wielkość 
i formę znaków, co powodowało, że znaki te były mniej czytelne w stosunku do 
standardowych znaków drogowych.

Znaki na pierwszym etapie kierowały ogólnie do parkingów P+R, a dopiero 
w miarę zbliżania się do poszczególnych parkingów wskazywały konkretne lokali-
zacje i odpowiednią numerację (np. P+R 2, P+R 4).

Rys. 6. Przykład oznakowania kierującego na parkingi
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5. Transport publiczny

Jednym z warunków zachęcenia kierowców do korzystania z tymczasowych 
parkingów Park & Ride oraz odpowiedniego ich wykorzystania było zapewnienie 
wygodnej komunikacji zbiorowej. Jak wspomniano wcześniej, parkingi były loka-
lizowane tak, aby w ciągu całego dnia kibice mogli korzystać ze stałej komunikacji 
zbiorowej. Bezpośrednio po zakończeniu meczu z rejonu stadionu oraz Strefy Kibi-
ca kursowała specjalna, bezpłatna autobusowa komunikacja dowozowa. Autobusy 
były oznakowane zgodnie z numerami parkingów i obsługiwały wszystkie parkin-
gi. Ilość autobusów była operacyjnie dostosowywana do zapotrzebowania.

Fot. 1. Autobusy odwozowe do tymczasowych parkingów Park & Ride w ul. Waszyngtona

6. Statystyka w trakcie trwania imprezy

W tabeli 1 przedstawiono dane na temat wykorzystania tymczasowych parkin-
gów Park & Ride podczas poszczególnych dni meczowych.

Tabela 1. Stopień wykorzystania tymczasowych parkingów Park & Ride w dni meczowe

Parkingi

08-06-2012 12-06-2012 16-06-2012 21-06-2012 28-06-2012
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P1	P+R	Jagiellońska	 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
P2	P+R	Jagiellońska 350 52,24 365 54,48 245 36,57 300 44,78 255 38,06
P3	P+R	Jagiellońska	FSO 95 13,01 99 13,56 34 4,66 58 7,95 35 4,79
P5	P+R	Marywilska	 25 1,25 30 1,50 5 0,25 8 0,40 20 1,00
P6	P+R	Cm.	Północny 47 9,40 65 13,00 18 3,60 22 4,40 21 4,20
P7	P+R	Bronisze 58 3,41 59 3,47 29 1,71 48 2,82 53 3,12
P8	P+R	CH	Blue	City 101 21,49 105 22,34 31 6,60 103 21,91 75 15,96
P9	P+R	Tor	Wyścigów	Konnych 74 2,85 63 2,42 64 2,46 51 1,96 22 0,85
P10	P+R	Hipodrom	Wesoła 69 2,65 66 2,54 37 1,42 36 1,38 21 0,81
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Największym napełnieniem charakteryzowały się parkingi na Żeraniu z uwagi 
na bezpośredni dojazd z drogi ekspresowej S8, a także najbliższe położenie wzglę-
dem stadionu (w odległości około 2,5 km). Większość pozostałych parkingów była 
napełniona w niewielkim stopniu.

7. Wnioski

Podstawową wnioskiem wynikającym z obserwacji było niewielkie wykorzysta-
nie tymczasowych parkingów Park & Ride. Wydaje się, ze złożyło się na to kilka 
czynników:

• Nie wystąpił scenariusz całkowicie „lądowy” – np. mecz Polska – Niemcy 
spowodowałby znacznie większe zainteresowanie samochodem, jako środ-
kiem transportu do Warszawy.

• Niewłaściwe oznakowanie – jakkolwiek system oznakowania był czytelny 
i logiczny, to z uwagi na wielkość znaków (jak wspomniano wcześniej – 
narzuconą przez UEFA), znaki te nie były odpowiednio duże, nie „rzucały 
się” w oczy kierowcom, łatwo było je, szczególnie przy intensywnym ruchu 
drogowym, przeoczyć.

• Chęć większości kierowców parkowania jak najbliżej celu podróży. Kie-
rowcy, którzy znali Warszawę, znajdywali znane sobie miejsca parkingowe 
w odległości do 20 min dojścia do celu (w przypadku stadionu zaobserwo-
wano dużo parkujących samochodów na Starej Pradze i Kamionku, w przy-
padku Strefy Kibica dużo parkujących samochodów po godzinie obowiązy-
wania płatnego parkowania na większości ulic w centrum miasta). Z tego 
też powodu wydaje się, że stadion, na którym organizowane są duże impre-
zy (nie tylko sportowe), powinien być lokalizowany w takim rejonie, gdzie 
jest możliwość zapewnienia dużej liczby miejsc parkingowych.

• Brak restrykcji w dostępie do centrum miasta (jedynie w rejonie Saskiej 
Kępy wprowadzono ograniczenie w ruchu – dopuszczając ruch tylko miesz-
kańców oraz komunikacji zbiorowej i taksówek).

• Dość szybkie odpadnięcie reprezentacji Polski z Mistrzostw i tym samym 
mniejsze zainteresowanie Strefą Kibica.

• Przeszacowanie liczby samochodów indywidualnych przyjeżdżających spoza 
Warszawy w celu uczestniczenia w imprezach w Strefie Kibica. W strefie 
przebywali przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i okolic oraz kibice za-
graniczni, przebywający dłuższy czas w Warszawie. Na tymczasowych par-
kingach Park & Ride parkowali wyłącznie kibice przyjeżdżający na stadion.

Niezależnie od niewielkiego wykorzystania tymczasowych parkingów Park 
& Ride należy stwierdzić, że przede wszystkim z uwagi na ograniczenia ruchu 
w Warszawie z powodu Mistrzostw Europy, organizacja parkingów na obrzeżach 
miasta miała istotnie znaczenie dla poprawy warunków ruchu w mieście – orga-
nizatorze dużej imprezy sportowej. Przy wyeliminowaniu mankamentów, wska-
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zanych powyżej, parkingi takie powinny funkcjonować w dniach dużych imprez 
z podażą miejsc dostosowaną do liczby widzów na stadionie.
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