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Obsluga transportowa imprez masowych
na przvktadzie Swiatowej Konferencji Klimatycznej ONZ COP-14 wPoznaniu -(cz. 1.)
Oczekiwanie na decyzj~ UEFA w sprawie
wyboru miast gospodarzy Mistrzostw Europy
w Pilce Noi:nej w 2012 roku bylo przyczynkiem
dyskusji na temat obslugi transportowej tej imprezy. Nalezy przyznae, ze UEFA z wielkq
uwagq przyglqda si~ temu elementowi przygotowan organizacyjnych na r6wni ze stadionami i baza, noclegowa,. Miasta przescigaly si~
w przygotowywaniu wielu scenariuszy w ramach mobility concept, deklarujqc rozbudow~ lotnisk, budow~ nowych dr6g, tras tramwajowych, przystank6w i parking6w. Nalei:y
jednak podkreslie, i:e niewiele jest imprez
w Polsce, zwlaszcza takich, kt6re sciqgajq
uczestnik6w z calej Europy, pozwalajqcych
zweryfikowae teoretyczne zalozenia w praktyce. Jednq z takich imprez by/a Swiatowa Konferencja Klimatyczna ONZ, kt6ra miala miejsce w dniach 1-12 grudnia 2008 roku w Poznaniu. W artykule przedstawiono przygotowania i nadz6r nad prawidlowym przebiegiem
dowozu ponad 11 tys. delegat6w, kt6rzy
uczestniczyli w tej konferencji.

1. zalozenia obslugi
transportowej delegat6w
Prace przygotowawcze do obslugi transportowej Swiatowej Konferencji Klimatycznej
ONZ rozpocz~to w marcu 2008 roku. W ramach projektu wydzielono 4 zadania:

a) przewozy delegat6w z Portu Lotniczego
tawica do hoteli w dniach poprzedzajqcych
konferencj~ oraz z hoteli do portu lotniczego po zakonczeniu konferencji;
b) zapewnienie dojazdu delegat6w na teren
Mi~dzynarodowych Targ6w Poznanskich
z hoteli poloi:onych na terenie Poznania;
c) zapewnienie dojazdu delegat6w na teren Mi~dzynarodowych Targ6w Poznanskich z hoteli poloi:onych poza granicami Poznania;
d) zamk ni~te przewozy turystyczne na terenie miasta.
Zgodnie z umowq zawartq w maju pomi~
dzy Miastem Poznaniem a Ministerstwem Srodowiska, Poznan odpowiedzialny by! za dwa
pierwsze zadania. Wedlug plan6w, transport
z hoteli poloi:onych w powiecie poznanskim
mial bye zorganizowany we wlasnym zakresie przez poszczeg61ne hotele. Dodatkowo
zadanie to mialo bye wspomagane przez flot~
40 pojazd6w ekologicznych ui:yczonych ministerstwu przez r6i:nych producent6w i importer6w. Ostatnie zadanie bylo z kolei inicjatywq wlasna, miasta i mialo bye narz~dziem
propagujqcym atrakcje turystyczne regionu
wsr6d uczestnik6w konferencji.
Aby jak najlepiej zaplanowae system komunikacyjny, sluzby planistyczne MPK Poznan
sp. z o.o. potrzebowaly danych obejmujqcych

liczb~ uczestnik6w rozlokowanych w poszczeg61nych hotelach, spos6b organizacji ruchu
zar6wno w sqsiedztwie MTP jak i na terenie
samych targ6w, a takze program obrad. Najwczesniej, bo na poczqtku lipca, otrzymano
ramowy uklad konferencji, dz i ~k i czemu bylo
wiadome, ze delegat6w nalei:alo przywieze
w dw6ch turach: ok. godz. 8:00 na r6znego
rodzaju warsztaty i seminaria oraz ok. 10:00
na obrady plenarne. Powr6t do hoteli planowany by! pomi~dzy godzinami 18:00 i 20:00.
Biora,c pod uwag~ , ze niemal jednorazowo na
teren targ6w nalezalo przywieze blisko 10 tys.
os6b, MPK Poznan musia/oby dysponowae
flotq ok. 100 autobus6w. Stanowi to ponad
40% potencjalu przewozowego uruchamianego dziennie na obszarze stolicy Wielkopolski.
Aby nie obnii:ae wielkosci przewoz6w realizowanych w ramach regularnych linii dziennych,
przyj~to zalozenie, ze oko/o 60% delegat6w
dojezdzac b~dzi e na MTP srodkami regularnej komunikacji miejskiej, korzystajqc z trzech
przystank6w rozlokowanych w bezposrednim
sqsiedztwie targ6w: Most Dworcowy, Dworzec
Zachodni i Ballyk. Pozostale 40% delegat6w
mieszkajqcych poza Poznaniem oraz w hotelach poznanskich, z kt6rych podr6i: wymagalaby wi~cej nii: jednej przesiadki korzystaloby
ze specjalnie utworzonych linii autobusowych.
Linie specjalne mialy takze obslugiwac hotele
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Flota autobus6w hybrydo'N}'ch na tymczaso'N}'m dworcu autobuso'N}'m przygotowanym na centralnym placu na terenie MTP

w centrum miasta, oddalone od sieci tramwajowej. Aby ulatwic delegatom korzystanie
z normalnej sieci komunikacyjnej, Zarzqd
Miasta Poznania podjql decyzj~ o umozliwieniu przeja~d6w na podstawie identyfikator6w
konferencji. Podobne decyzje podj~ly takze
zarzqdy miast i gmin sqsiadujqcych z Poznaniem i posiadajqcych wlasne przedsi~b i or
stwa przewozowe.
Drugim elementem, kt6ry szybko zostal
uwzgl~dniony w pracach planistycznych, by/
projekt organizacji ruchu drogowego wok61
i na terenie samych targ6w. Z racji rangi polityczn ej wydarzenia i zapowiedzi udzialu
w obradach wielu przedstawicieli rzqd6w zagranicznych Zarzqd Dr6g Miejskich i Policja
musialy przy organizacji ruchu uwzgl~dnic sugestie zar6wno przedstawicieli ONZ, jak i Biura Ochrony Rzqdu. Nalezy przypomniec, ze
na terenie samych targ6w zostala wydzielona
eksterytorialna strefa, do kt6rej wst~p mialy
tylko osoby upowaznione, po przejsciu przez
bramki bezpieczenstwa. w bezposrednim sqsiedztwie tej strefy wyznaczono ulice, na kt6re wjazd mialy jedynie pojazdy upowaznione.
Aby w miar~ usprawnic ruch na terenie samych targ6w i zapewnic jak najlepsze dojscie
do strefy obrad przyj~to zalozenie, ze wjazd
wszystkich pojazd6w, w tym autobus6w
obslugujqcych linie specjalne odbywac si~ b~
dzie tzw. Bramq Zachodniq od strony ul. Glogowskiej, a wyjazd od strony p61nocnej na
ul. Grunwaldzkq. W miar~ bezkolizyjny ruch
mialy zapewnic specjalnie wydzielone pasy
doprowadzajqce na teren targ6w i wyposazone w znaki zmiennej tresci. Pasy te wyznaczono na Moscie Dworcowym oraz na ul Glogowskiej w obydwu kierunkach, w bezposrednim

Znaki zmiennej tresci ponad wydzielonym pasem umozliwiajqcym wjazd na teren Mi~dzyna
rodovrych Targ6w Pozlianskich w godzinach ad 7:00 do 10.·00. Po tym okresie pas ten stawal
si~ og6/nodost~pnym pasem przeznaczonym do jazdy na wprost

sqsiedztwie Bramy Zachodniej. Na terenie samych targ6w, w odleglosci 100 m od wejscia
do strefy eksterytorialnej, wyznaczono przystanek dla linii specjalnych dowoiqcych delegat6w na teren obrad. Zkolei odjazdy del egatow odbywaly si~ ze specjalnie zaaranzowanego dworca autobusowego liczqcego 15 stanowisk, kt6ry zostal wyznaczony na centralnym placu MTP tzw. pl. sw. Marka.
Ostatnim elementem , kt6ry by/ niewiadomq niemal do sam ego konca przygotowan,
bylo rozlokowanie delegat6w w poszczeg61nych hotelach i kwaterach prywatnych. Wynikalo to z taktu, i:e wi~kszosc delegacji do samega konca zwlekalo z rezerwacjq, a same
hotele nie do konca posiadaly informacje ile
z rezerwowanych pokoi przeznaczonych bylo
dla uczestnik6w konferencji. Po ni ewai:
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Tymczasowy dworzec autobusowy na pl.

sw. Marka

we wrzesniu organizatorzy konferencji nie byli
w stanie jednoznacznie okreslic liczby delegat6w nocujqcych w poszczeg61nych lokalizacjach, przyj~to zalozenie, ze 90% liczby
miejsc noclegowych b~dzie wykorzystywane
przez delegat6w i dziennikarzy obslugujqcych
konferencj~.

Pod koniec wrzesnia, organizatorom konferencji zostala zaprezentowana ostateczna
wersja organizacji obslugi transportowej konferencji. Wtoku prac okazalo si~ , ze w ramach
umowy pomi~dzy Miastem Poznan, a Ministerstwem Srodowiska nie zostala okreslona jednoznacznie kwestia partycypacji koszt6w
utrzymania linii specjalnych kursujqcych na
terenie Poznania. Gdy juz wyjasniono, ze Sq
to obowiqzki miasta, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bezposrednio nadzorujqcy prac~ MPK, nie przyjmowal do wiadomosci koniecznosci sfinansowania tych
prac i nie wystqpil do Rady Miasta o okreslonq
zm ian~ budzetu. Ostatecznie caly ci~zar finansowy prac zwiqzanych z obslugq transportowq
konferencji spadl na MPK Poznan.
Ostatnim akcentem przygotowan by/a organizacja linii specjalnych lqczqcych hotele
polozone poza Poznaniem z terenami MTP.
W pierwszej polowie listopada okazalo si~ ,
i:e !Iota pojazd6w ekologicznych z nap~dem
hybrydowym, jakq dysponuje Ministerstwo
Srodowiska liczy nie 40, lecz 11 pojazd6w.
Byly to gl6wnie samochody osobowe BMW
serii 5 oraz VW Caddy. Taki:e wi~kszosc hoteli nie by/a w stanie zagwarantowac wlasnego transportu do Poznania. Z uwagi na fakt,
i:e liczba delegat6w rozlokowanych poza
Poznaniem liczyla ponad tysiqc os6b nalei:alo szybko przygotowac system obslugi
komunikacyjnej, bazujqcy na normalnych
autobusach. W tym celu MPK otrzymalo bezposrednie zlecenie od sp61ki dzialajqcej
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Przystanek dla wysiadajqcych w poblii u wejscia do strety eksterytorialnej

w imieniu Ministerstwa Srodowiska na zorganizowanie takich przewoz6w. Kr6tki czas,
jaki pozostal do rozpocz~cia konferencji powodowal, ie wi~kszosc przewoznik6w turystycznych z okolic Poznania, bqdz miala jui:
zakontraktowane autobusy, bqdz zaproponowala bardzo wysokie stawki najmu rz~du
1500 zl za dzien przy przebiegu nieprzekraczajqcym 100 km. Takie wymagania nie przystawaly do moi:liwosci finansowych ministerstwa. W rezultacie linie te zlecono lokalnym
przewoznikom spod Poznania. Kazdy z przewoznik6w obslugiwal hotele poloi:one na terenie swojej gminy. Tym samym obok MPK
Poznan delegat6w konferencji obslugiwaly
taki:e ZUK Komorniki, Kombus K6rnik, Wirai:bus Swarz~dz, ZKP Suchy Las i TPBus z Tarnowa Podg6rnego. Przygotowanie w tak kr6tkim czasie systemu polqczen podmiejskich
nie byloby jednak moi:liwe bez zaangai:owania ze strony przewoznik6w i sp61ki WTC, kt6ra na biei:qco informowala o zmianach liczby uczestnik6w w poszczeg61nych hotelach
poza Poznaniem.

Mercedes 0 405N nap~dzany spr~ionym gazem ziemnym w barwach
ZUK Kommiki obslugiwallini~ specjalnq dowoiCJCC! delegat6w z hoteli
ze Slf?szewa, Rosn6wka i Komomik

2. Obsluga pol(lczen lotniskohotele
Wedlug normalnego rozkladu jazdy,
Port Lotniczy t awica obslugujq 3 linie autobusowe:
0 linia pospieszna L kursujqca do Dworca
PKP z cz~stotl iwosciq 60 minut o zdolnosci przewozowej 100 pas./h;
u linia nr 59 kursujqca z cz~stotliwosciq co
24 minuty do w~zla przesiadkowego Ballyk, zlokalizowanego w bezposrednim SCI·
siedztwie MTP o zdolnosci przewozowej
370 pas./h;
':.I linia nocna 242 kursujqca od godziny
23:00 do 5:00 do ronda Kaponiera z cz~
stotliwosciq co 60 minut o zdolnosci przewozowej 100 pas./h.
W zwiqzku z organizacjq konferencji klimatycznej w dniach od 27 listopada do
12 grudnia 2008 r. uruchomiono dodatkowq
li ni~ pospiesznq H, kt6ra polqczyla port
lotniczy i dworzec kolejowy bezposrednio
z hotelami poloi:onymi w centrum miasta.

Jej trasa przedstawiala si~ nast ~pujqco: Port
Lotniczy tawica - Bukowska - rondo Kaponiera (hotel Sheraton)- Dworzec PKP - Swi~ty
Marcin {hotele Lech i Royal) - Ratajczaka Krakowska (hotele Novotel Centrum i Andersia) - Kazimierza Wielkiego (hotel IBIS) - Dowbora Musnickiego- Podg6rna- Marcinkowskiego (hotel Rzymski) - Solna (hotel lkar)AI. Niepodleglosci (hotel Polonez) - rondo
Kaponiera {hotel Mercure) - Bukowska - Port
Lotniczy.
Linia kursowala z cz~stotli wosc iq , co
60 minut i byla zsynchronizowana z liniq L
tak, aby wyjazdy z portu lotniczego odbywaly si~ regularnie, co 30 minut. Linia tui: przed
rozpocz~c i em konferencji nie cieszyla si~ powodzeniem. WiE?ksze potoki zanotowano przy
powrotach. Znamiennym jest fakt, i:e z linii
tej zacz~li korzystac taki:e mieszkancy Poznania. Mimo to nie podjE?to decyzji o jej dalszym
funkcjonowaniu po zakonczeniu konferencji,
z uwagi na zby1 dui:e straty czasu przy przejezdzie przez centrum.
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