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Obsluga transportowa imprez masowych 
na przyktadzie Swiatowej Konferencji Klimatvcznej ONZ COP-14 w Poznaniu - (cz. II) 

Bardziej odlegle hotele w Poznaniu obslugiwane byly za pomocq systemu autobusowych linii specjalnych 

3. Obsluga transportowa 
uczestnik6w konferencji 
zameldowanych na 
terenie miasta Poznania 

ta,cznie w 59 hotelach i pensjo
natach na terenie Poznania rozloko
wanych byto ponad 8 tys. uczestni
k6w konferencj i. Niemal wszystkie 
z tych hoteli maja, dogodny dost!?P do 
srodk6w komunikacji zbiorowej ofe
ruja,cych pota,czenia z MTP W 73% 
przypadk6w odlegtosc dojscia do 
przystanku tramwajowego lub auto
busowego nie przekracza 500 m. Je
dynie 3 hotele ulokowane sa, powy
zej 1 km od przystanku. Sredni czas 
dojazdu do MTP srodkami komuni
kacji miejskiej wynosit 27,5 minuty, 
przy czym graniczne wielkosci cza
su podr6zy wahaty si!? od 5 do 
72 minut. W tabeli 1 przedstawiono 
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czasy i odlegtosci dojscia oraz czas 
przejazdu z poszczeg61nych hoteli na 
teren MTP Z uwagi na dobra, dost!?P
nosc: do sieci komunikacyjnej, obstu
ga delegat6w odbywata si!? gt6wnie 
przy wykorzystaniu linii regularnych. 
Wspomagane one byty systemem li
nii specjalnych autobusowych i tram
wajowych . Kolejne 2 tys. delegat6w 
rozlokowanych byto w kwaterach pry
watnych i w niewielkim procencie 
w akademikach. 

Dodatkowa, lini!? tramwajowa, D 
uruchomiono na trasie: Budziszynska 
- Grunwaldzka - rondo Kaponiera -
Swi!?tY Marcin - Marcinkowskiego -
Podg6rna - Most sw. Rocha - os. Le
cha. Jej zadaniem byt dow6z gosci za
meldowanych w hotelach zlokalizowa
nych przy ul. Grunwaldzkiej (hotele 
222 i Gromada) i z akademik6w na 

Piotrowie oraz wzmocnienie regular
nej komunikacji tramwajowej w okre
sie przyjazd6w na obrady i powrot6w 
z obrad , tj. w godzinach od 8:00 do 
11 :00 i od 16:00 do 19:00. 

Obok linii tramwajowej zorganizo
wano takze 13 Jinii specjalnych auto
busowych, oznaczonych symbolami 
od C1 do C13, kt6re zapewniaty bez
posrednie pota,czenia teren6w MTP z: 
0 hotelami odleglymi od centrum, 
0 hotelami o duzej liczbie miejsc zlo

kal izowanych przy cia,gach o ma
tej liczbie linii autobusowych oraz 

0 hotelami , kt6re w pota,czeniach 
z MTP wymagaty wi!?cej niz jednej 
przesiadki. 

Linie te byty obstugiwane przez 
15 autobus6w, w tym 3 autobusy 
hybrydowe Solaris Urbino Hybrid I 



i II generacji , uzyczone nieodplatnie 
przez DVB Drezno, USTRA Hanower 
i BOGESTRA Bochum. W tym ostat
nim przypadku BOGESTRA wraz z au
tobusem, przyslala na wlasny koszt 
dw6ch kierowc6w i pracownika ser
wisowego. 

Jeden z wiE?kszych hoteli poloi:o
nych w centrum miasta i oddalony od 
sieci tramwajowej obslugiwany by! 
dwoma autobusami jezdi:qcymi w tak
cie 15-minutowym. Kolejne 6 hoteli 
poza scislym centrum posiadajqce od 
150 do 250 miejsc obslugiwanych 
bylo w takcie 30- lub 45-minutowym. 
17 hoteli zlokalizowanych na obrze
zach miasta przywozilo delegat6w 
w ramach jednego kursu. 

Przy wyzej opisanym modelu, 
przewidywano, ze problemami , jakie 
mogq wplynqc na jakosc oferowa
nych uslug mogq bye warunki atmos
feryczne, protesty anty- i altergloba
list6w oraz zatloczenie motoryzacyj
ne. Ten ostatni czynnik m6glby szcze
g61nie zakl6cic funkcjonowanie linii 
autobusowych specjalnych. Okazalo 
siE? jednak, ze pogoda jak na grudzien 
w niczym nie przypominala zimy. 
Temperatura utrzymywala siE? powy
zej zera stopni, a przez wiEiJkszq CZEiJSC 
czasu nie bylo opad6w. Takze zatlo
czenie motoryzacyjne nie mialo jakie
gokolwiek znaczenia. DziE?ki popro
wadzonej przez Biuro Promocji Mia
sta akcji informacyjnej, wielu Pozna
niak6w zrezygnowal o calkowicie 
z uzywania samochodu osobowego 
lub wjazdu nim do centrum. Nie bez 
znaczenia bylo takze ogloszenie, na 
czas trwania konferencji, dni rektor
skich na wiEiJkszosci poznanskich 
uczelni wyzszych , co spowodowalo 
znaczne zmniejszenie ruchu zar6w
no na ulicach, jak i w srodkach ko
munikacji miejskiej. Takze protesty 
antyglobalist6w i ekolog6w mialy 
charakter szczqtkowy i nie wplynEiJIY 
na funkcjonowanie komunikacji miej
skiej. NajwiE;lksza, z przeprowadzo
nych demonstracji byla demonstra
cja zorganizowana przez SekcjE? Ro
werzyst6w Miejskich oraz marsz pod 
haslem , Klimat teraz", kt6ry nie spo
wodowal jednak dluzszych przesto
j6w. Aby zapewnic niezawodne funk
cjonowanie komunikacji, w MPK Po
znan powolano specjalny sztab , 
w kt6rego sklad weszli szefowie sluzb 
inzynierii i organizacji ruchu, sluzb nad
zoru ruchu oraz sluzb informacyjnych. 

Safaris Urbina Hybrid I genracji w barwach OVB Drezno na pl. sw. Marka 

Autobusy hybrydowe Safaris MPK Poznan i USTRA Hanower na przystanku dla wysiadajqcych 
na terenie MTP 

Hybrydowy Solaris z eochum przed archikatedrq poznanskq 



Tab. 1. 
Obsluga komunikacyjna COP-14 ( 1-12 grudnia 2008 r.) 

Nazwa: hotelu, 
apartamentu, 
ak.ademika 

Ad res Dziel
nica; 
Obszar 

.----

-""~ 
~~ 
~~ 
i;' :s 
c. c. 

222 .. ul Grun~~aldzka 222 100 Jelen1ogorska -----,6=-. .,.,13-. 1"'s-=. D,-

Andersia .... pt. Andersa 3 ...:3:;::00-"----:'-------------------- Po!lvleJska 6 11. 12 
:..;Ap:..::a::::rta:.::::::m_en-:ty-l-v-=Po-z-na-n.,..iu--'----'-":ui.:..:Pi;:.:.e"'ka::.ry::::1:':S------- 400 5 Marcmkowsk1ego 5, 0 

Astra .. ul Lutycka 31 600 8 Tatrzanska 61. 86 10 Dgrody Ogrodv 18 

~~;GP Hall .:::. ~:~~~;ns~:a~ Browar JeiYce 3~ 4 RakonieWicka _:.7..::.5 __ __,1::c5_ -=.......:G6::::·::.orc"'-zyz:..n,__ __ ~~::;: r..::.cz""i~c.:~k:-a---------:~,_: 7~;-'.17:~2,..--
Biues ul. Prus1mska 7 300 4 Smochowice 61, 86 10 8 Dgrody Ogrody 1_8 __ _ 
Brovaria Stary Rvnek 73 400 5 Wroclawska 5. 0 
Campanile •• ul. Sw. Wawrzynca 96 800 10 Buianska 61. 86 10 Ogrody Ogrody 18 --
Camping Malta ul. Kralicowa 98 700 9 Krancowa 6. 8 
~ea""r""o ===-----.:::ui:..:Sa::-.:n:;;.toc==;.:ka=-:6=------ 300 4 Smochowice §1. 8§ 10 8 Dgrody Ogrody 18 

'=De"'r.::obY'-:,.-------" -":ul_,. L""ucv'""c""ka734"".'-::-::----- _§QQ__8 Tatrzanska 61. 86 10 6 Dgrody Ogrody 18 
oomma PrestiQe •••• ul. SWietY Marcin 2 100 1 Wroclawska 5. o 
~Dor=ria"in~==--:----"iul-iWVS~PI;;.:a:;;;liskl;.;;~ego""::i'2~9=-:---- .,.:5:-:,00-:----::-:-6 --:-:-:-----:::::-----,=---=:-=-:::-:-.,--- Rondo Jana Nowaka·Jezioraliskiego 6. 13, 15, D 
..;Owor.:.:.=;.e:::.:k:..::S.::::kO::..:rz:=.ei::..:\'S:..:~----_.:::;ui...:,Po.::z::.;na:::.:· llS!=k.::ca..:,6.,.· S::..;k::::6rz.:::e:;.;;wc::.o ___ 1800 22 Malwowa 77 30 25 B<ltvk 
Gold •• u1 Bukowska 127 100 1 Swoboda 48. 59, 77 10 11 B<ltvk 
..;Gr:..=od.:::Z:::ki'------......:::ui·:...::OS:.:;t::.:ro""w:.:.s.ka=-:.44.:.:2'------ ....,1:-:,00-:-----:---- Splawska 62_,.96 3"-'0'---'2==3-'Rondo.=.:;=.:.:Ra"'t""aJec=.._ Rondo Rataje 6. 11. 12 
Gromada ut. Wegorka 20 300 4 BablffiOJSka 6. 13, 15, 0 
Henlex ul. Spla\\ii! 43 700 9 Splawie 5<~ _1.;.:S:..__:.18~Rond=o=-Ra=ta"'je=- Rondo Rataj~e-:-------~6'-:, 1;..:1.,_1:.:.2_ 
Ibis •• ut. Kazimiena l'fe:Jdego 23 100 Most ~w.Rocha 5. 0 
ll<ar ut. KoSciuszki 117 400 63 12 
lOR ut. Wegorka 20 300 
JOWisz .. ut OOJazo 34 300 4 Witosa Wiadul:t 91. 93 

*Ka~~~a~da~----------__;;;ui~.M~~~~~ro~ro~lS=~~---------1200 15 
Kortowo ul. Kotowo 62 100 

Mledmdrojska 61. 86 10 
Uradzka 56 20 

Lech ul. Swiety Marcin 74 SO 
Mat's ul. Bulgarska 115 SOO Swoboda 48. 59. 77 10 
MCM .. ul. Sko5na 1 
Mercure •••• ul. Roosevelta Centrum 100 
Meridian •• ul. Lltewska 22 300 4 

6 zeromskieQo 
13 Ogrody 
1S G6rc~n 

11 Baltyk 

Babimojska 
2eromskiego 
Ogrodv 
GOrczvn 
Gwarna 

Rondo Kaponiera 
Solacz 

NaramowiCe .. ul. NaramoWicka 150 ....:2:.=007-_ -'=3 Naramowice 69 12 20 BaitVk 
-;-:N-;=;H='""";.;;...----•• -.. -u"'r."=s"'w;.:ie"'tv~M"'a::::rc:::.Ul.:,:6:,::7----- 1SO 2 Gwarna 

Notus City Park - ui. Uiariska 500 _ 6_ Rondo Jana Nowaka· Jez1oransk1ego 
Novotel Poznan Cenuum pl. Andersa 1 300 4 POiwiejska 
~NC'-ovo'='re:;-;1 Po2'zna:="-n"=M:::.,altl;=c..:....--ui::.:.;.;,Wi;;a:.:rs"'za;.:;wsk...:,.-a..,64-;------ -:200~--;3------------------ Novotel 

Olimp ,. ul Warmilis.ka 1 600 8 Goleoo 64 12 18 Matej~ Matejki 
.;:Pa:::r1c;:"--------u::;I.-;Abpa::;=.:.:..:;Ba;:.:_ra:::.;.,ni:.,ak-a----- 150 2 IViankOI'/a 57. 84 10 3 Bararuaka Baraniaka 
Pensjonat 'Feni'<s' - u1. Czeremch01va 26 600 8 Debiec 
Pot goScinne 'Nasz Klub' - u1. Woina 10 400 5 Male Carbary 
Pokoje hotelowe JOI',ita - u1. Zwierzvrued<a 

6. 13. 15,0 
18 
18 
5. 8.14 
s.o 

8,10,11,12.14 
11 

s.o 
6. 13. 15. 0 
6, 11, 12 
6,8 
6. 13. 15.0 
6---

10 
8 

Polonez a!. N:epod egloSd 36 50 Polonez 68 12 7 Ow. Glownv PKP 
~Po~mo~rs~ki~. ----------.-. -u"'I"'S~ie~ra~k~~~~k=-a~2~6;.;;_ _______ ~2=-=oo-=----~-SzamoruTs~---6~9~----1~2--~8~satc~,~~~~~.----------------------------

Relax .. ul. Nad jeziorem 122 500 Cam_p111g 86. 95 15 21 Dgrody Ogrodv 
Royal ul. Swiety Marcin 71 """150 Gwarna 
~~~y:::-m-.ski~.-------------~~.M7a:.:.rc~in+m:::w~skl~.eg~o~22~----- ~s~o--~---------------------------------~~~~. 

Sheraton ... .. ul Bukowska 2 Centrum 

18 
5.0 
5,0 

SOlei .... ul. Waled<a 2 1100 12 Strzesz.c:vn.::.ek::.._......::.95::.._ __ ..c40=---"19::....:::Ze:.:r:::om.:.:s::::k:.:.ieg,_,o,__..;2;,::ec;.:ro::.:.m:,::s::;.ki:.:.eg~o::..._ ______ __,18~~-~-"" -_ -_ 
-=-sDO~rt-------.. ---'-:ui.'-::C::-'hWI...:, . .:,all<.:..ow""s"'"'ki~eg-o""374---- ""'7;;;:00.,.--.-9- Polwiejska 6. 11. 12 
~St~ar=e7M~ia~st-o-----------=:ui.~Rv~b~a~ki~36~~~--------:2~00~--~3 --------------------------------~l~ak-"o~w~a~-------- 23 

Sunny ul. Kowalewicka 128 300 4 Nowe Kotowo 80 20 18 G6rczyn GOrczvn 5, 8. 14 
System Premium ul.lechicka 1 200 3 Umultowo 91 12 6 AI.Solidarnosci AI.Solidarno~ci 16. ~ 
T&T ul. Metalowa 4 400 5 --=------'::_-...::___;=..:=..:;.c;.:.:..:; Sielska ;:..:.;_--------:5:"'. 8::-."714':-'-'--

Tango •• ul Zloiowska 82 300 lav~ca .<18, 77 15 21 Bait~ 
Topaz ·• ul Przemvslmva 34 200 SwCzeslawa 10 
Trawiliski "" ul znr.vna 2 700 Przepadek n/i 69 12 6 Baltvl< 
~Vw~a~~~~----------·-··-·~ui~Wi~~~r7a~~9~ __ __,Wi~ln~~~r~a~ ~400~--~---Pr~re=pa~~~k~n/~i~69~--~1~2--~6~~~~-------------------------------
\Vitom ·• ul. Buk01·.~~ 348 100 Wyszebooka .<18 30 23 ~ 
Zagroda Bamberska u1. K~elna 43 50 1 ~Zycka 64 12 6 Matejld Matejki 
~Zi~e!~in~ec~:~::~:=====·=· =ui~.~Sa~m:i~a ~1st~=~========== ~600;~===..:::8::-__ ,Zi:::;le:::lin:.::e::.:c,___~66~ __ ::.:30::..._~27~Ron=do:::..:::Ra:.:ta~ie:__ Rondo Rataje 
UAM A ul. Zwierzyniecka 7 
UAM A ul Dozynkowa 9b SOO 6 Slowiai'iska 
UAM A ul Piqtkows.ka 80 500 6 Slowians~a 

Aka~rrua EkonomiCl!la A ul Dozynkowa 9b 500 6 Slowians~a 

Aka~rTIIa EkonomiCzna A ul. Andrzejewskiego 11 400 S1elska 
Akademia Sztuk Pieknvch A pl. WielkoDOiski 9 150 2 Plac Wlelkopolskl 
Uniwersytet Przyrodniczy A ul. Pliltkowska 94 600 8 Slow1aliska 

-='Pol:..:;it;:.;e:::,ch;:.<n.;;:ik:.:.a ,:.Po:..=z.c:na:::li::;.sk::a ::.L--'A"--u::;l.c:,J.:::an=a::;,Pa:.:.:w::;:la:..;D;.:2::-6·-=2-:::8---- ...;2:::007---':3------------------ Politechnika 

.:.;Pol;;;it!::e:::ch.::.:n::::ika:..:P..::O:::;Zna::::li.:::sk:::::a_~A....::;ul;.;:. K::::6r.:.:ni~cka;::-:,.5·.:.,7...,.,,...------ ...;2~00~-~3 -..,-:;-..,.,----,-,,...-----,::::---:::--:::-:-:--:---- Politechnika 
UAM A al. NiepodlegloSc:i 26 200 3 libelta 63 12 7 Baltvk 
Politechn~ka Poznaliska A ul. Sw.Rocha 11 400 5 Politechnika 
AWF A ul Sw Rocha 9 400 5 Politechnika 
UAM A ul Nieszawska 3 700 9 Kralicowa 
Uniwersvtet Przvrodnic~ A ul. Wojska Polskiego 85 300 4 Golecin 64 12 15 MateJkl Matejki 

6. 13, 1S, 0 
6. 11, 12 

10, 12. 14 
10. 12. 1.<1 
10, 12, 14 
5, 8,14 
8 
10, 12. 14 
5. 0 
5.0 

5. 0 
5. D 
6. 8 
6. 13. 15. D 

) 
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~ ~ (oznaczenie linii 1 godzlny odjazdu) 
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HOTELE -> MTP MTP -> HOTELE 

12 Baity!: . 300 4 ~ '9 ---- ---
" Mosr Oworcowv 100 1 , '2 J J 

5 8 Mos: Dworcowv -
20 12 Vost 0\·.orcowv 

- 3- 10 e>.~orzec Zachodlll 
3 5 Most ift:orcowv 

20 12 Most 0\'lorCO':~ 
5 9 Most f)worcowy 

20 12 Most Dworw:fV 
5 20 MOSt 0\'IOfCOVIV 

20 12 Most Dworcowv 
20 12 Most O\~orc01vy_ 

100 1 
100 1 
so 1 

100 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 1 

; 2 
:j 
'2 

'5 

"' 33 
~~ 

C2 

ClO 9.15 C10 18:40 
cs 9:15 cs 18:35 

C9 I C9R 9:10 C9 / C9R 18:30 

C11 8:30. 9·15 C:11 18:20.19:05 
C5 8:20 C5 11t!Q___ 
C9 I C9R 9:05 C9 / C9R 18:30 
C10 9:15 C10 18:40 

5 9 Most Dworcowy 100 1 1 '4 

- 3- 5 Bairyk 300 4 '7 
400 - 5-

1
67 • 

400 5 22 
.N I I 52_ ,__:C:..:.7....:9,;::0o:5:..._ _____ _ 

2' a 
IVV • L7 C7 9:00 

• 'c 
IV J 23 C4 8:10, 8:40, 9:10, 9:40 

2' 
34 C12 8:00. 8:45. 9:30 
56 C9 I C9R 9:00 

IIWII JU ·1 - 39 - C8 9:05 
~---., 

C7 1~:25 

C7 18:25 

C4 18:10, 18:40. 19:10, 19:40 

C12 18:05, 18:50, 19:35 

C9 / C9R 18:""30'--------
CS 18:35 . 

~---~~"'~-1~0- ~0 - -
5 

2s 
5 3C C3 8:00.8:30.9:00 C3 18:00~ 18.30, 19:00, 19:30 

-~-...;...---;~:.c~::.;I::,:VU::;I C::;:U:_:;W~y- IVV -1- Nj 
--- 6 I 17 "" -

--I 

1 '2 
1 I 26 
4 dQ 

•v -1 - 3o 
----1 - 28 

- - 22 

'8 
22 

C5 8:25 C5 18:10 
C13 9:25 C13 18:35 
C6 I C6Z 9:20 C6 / C6Z 18:20. 19:05 

C1 8:10.8:25. 8:40. 9:05.9:20.9:35 C1 18:00. 18:15, 18:30, 18:45, 19:00. 19:45 

5 8- C9R 8:50 C9 / C9R 18:30 
1 • 1' -

--'------'-...::.::==::::..:":::v:;:":_rY_ IVV 1 '3 ~ -
a 
1 I 72 C13 9:15 C13 18:35 
-1 - · 7; 

_3 - • '9 
.15 C8 9:00 - ----cai8:3s 
26 - C3 8:10, 8:40,9:10. 9:30 C3 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

1 17 

5 I ~ 
1 :4 
5 26 C2 8:15.8:50. 9:25 C2 18:05, 18:40, 19:20 
5 22 C2 8:15. 8:50. 9:25 C2 18:05. 18:40. 19:20 
5 .l4 
-4 - - 21 
-,- 63 • C6Z 9:05 C6Z 18:2Q 
5 5 

~a 

"6 
1 '6 
-1- <i 
-1- 1i 
1- ~s 
-1 - . ~9 

1 . '9 
-5 - ·211-= 

2' -
21 
33 

-a - · 33 

Funkcjonowal on w godz. od 
6:00 do 21 :00, monitorujqc 
w trybie ciqglym sytuacjE? ko
munikacji miejskiej w mie
scie. Zapewnil on tym samym 
blyskawiczne reagowanie 
w sytuacjach nieprzewidzia
nych, umozliwiajqc pelnq ela
stycznosc dzialania oraz po
zwolil na staly kontakt z po
licjq i organizatorami konfe
rencji klimatycznej. 

4. Obsluga 
uczestnik6w 
konferencji 
zameldowanych 
poza Poznaniem 

Poczqtkowo przewidywa
no, ze 3,5 tys. uczestn ik6w 
zameldowanych bE?dzie w 70 
hotelach i dworkach rozloko
wanych w promieniu 100 km 
od granic miasta. Niestety tyl
ko 26 z nich ma w miarE? do
godny dostE?P do gminnej ko
munikacj i publicznej. kt6ra 
dowozi pasazer6w do gl6w
nych punkt6w przesiadko
wych , zlokalizowanych na 
dworcach autobusowych: 
Sobieskiego, Sr6dka, Rataje, 
G6rczyn i Ogrody, gdzie jest 
dogodna przesiadka na linie 
tramwajowe dowoiqce w re
jon MTP. Tak jak wspomnia
no, cz~sc gmin, aby ulatwic 
poruszanie si~ delegat6w na 
ich terenach umoiliwilo prze
jazdy srodkami komunikacji 
za okazaniem identyfikatora 
konferencji. 

Wedlug wst~pnych zalo
ien do organizacji dowozu 
na obrady byly zobowiqza
ne hotele, kt6re pierwotnie 
poczynily takie staran ia, 
a nastE?pnie koszt tej uslugi 
wliczyly w cen~ noclegu . 
Oczywiscie wywolalo to pro
testy ze strony gosci i skar
gi na nieuzasadnione pod
wyzszanie cen przy okazji 
organizacj i konferencji . 
W zwiqzku z powyzszym ho
tele wycofaly SiE? z tak iej 
uslugi. 

Ostatecznq decyzjE? o zle
ceniu MPK organizacji prze
woz6w z gmin powiatu po
znanskiego na teren MTP, 



podj~to na 3 tygodnie przed rozpo
cz~ciem konferencji, gdy okazato si~ , 

ze w dwudziestu podpoznanskich ho
telach zarezerwowafo noclegi ok. 
1000 delegat6w. MPK rozwazafo ob
sfug~ tych hoteli we wfasnym zakre
sie, lecz gf6wnym problemem bytaby 
koniecznos6 zmniejszenia obstugi re
gularnych linii w Poznaniu, z uwagi na 
brak wystarczajqcej liczby kierowc6w 
i taboru . lnnym problemem byf brak 
dobrej znajomosci topografii Sqsied
nich gmin, co byto problemem, bio
rqc pod uwag~ koniecznos6 urucho
mienia ko lejnych 14 autobus6w 

i przeszkoleniu, co najmniej dwudzie
stu kierowc6w. NajlepszCj alternatywq 
okazafo si~ zorganizowanie systemu 
przy wsp6tpracy przewoznik6w pod
miejskich. Utworzono 14 linii ozna
czonych numerami od C21 do C34. 
Zaktad Usfug Komunalnych w Komor
nikach uruchomif 3 autobusy obstu
gujCjce 4 hotele zlokalizowane na po
tudniowy-zach6d od Poznan ia w Dy
maczewie, St~szewie , Rosn6wku 
i Komornikach. Sp6fka TP-Bus z Tra
nowa Podg6rnego obstugiwata w ra
mach dw6ch linii, 3 hotele potozone 
na terenie Tranowa Podg6rneg o 

Jelcz T120 MB/3 w barwach Kombus K6rnik na terenie MTP 

Niskopodlogowy Mastero nalezqcy do TP-Bus 

A 

sportowe 

i Baranowa, z najbardziej obciqzonym 
hotelem 500, gdzie mieszkato blisko 
200 delegat6w. Zaktad Komunikacji 
Podmiejskiej w Suchym Lesie przejqf 
obstug~ dw6ch hoteli potozonych 
w Suchym Lesie i Obornikach Wlkp. 
Prywatny przewoznik Wirazbus za
pewnit potCjczenie z patacem w Za
krzewie oraz hotelami w Kobylnicy 
i Swarz~dzu zlokalizowanymi na 
wsch6d od Poznania. Z kolei hotele 
w K6rniku i Sremie obsfugiwane byfy 
przez k6rnickC! sp6fk~ Kombus. Po
zostate hotele, w Puszczykowie, Sie
rosfawiu i Grodzisku Wlkp. obstugi
wafy autobusy MPK Poznan w ra
mach trzech linii. 

Wi~kszosc hoteli byfa zlokalizowa
na w promieniu 30 km od miejsca 
konferencji, cho6 zdarzaty si~ takze 
hotele pofozone blisko 60 km od Po
znania. Po trzech dniach z uwagi na 
niskq frekwencj~. ministerstwo wyco
fafo si~ z obsfugi najbardziej oddalo
nych hoteli w Grodzisku, Sremie i Za
krzewie. Mimo, ze system obstugiwa
to kilku przewoznik6w, przekaz infor
macji pomi~dzy nimi a organizatora
mi byf niemal wzorcowy. 0 dobrym 
funkcjonowaniu systemu moze 
swiadczy6 fakt, ze dodatkowe kursy 
w zwiqzku z przedfuzajC!CC! si~ ofi
cjalnC! kolacjq zorganizowano w CiC!
gu niecafej godziny. 

s. Elementv informacji 
pasa:i:erskiej ulatwiajace 
poruszanie si~ 
uczestnik6w konferencji 
po Poznaniu 

Aby jak najlepiej poinformowa6 de
legat6w 0 mozliwosci korzystania z ko
munikacji miejskiej, MPK Poznan przy
gotowafo na wfasnej stronie interne
towej specjalnC! zakfadk~ w j~zyku an
gielskim, gdzie mozna byto zapoznac 
si~ rozkfadami jazdy linii specjalnych 
oraz mozliwosciami dojazdu na teren 
targ6w. R6wnolegle uruchomiono pla
ner podr6zy goEurope, umozliwiajqcy 
zestawienie optymalnej trasy przejaz
du na planie miasta. Planer ten byf tak
ze dostE?pny w j~zyku angielskim. 

MPK Poznan wydafo takze spe
cjalnq ulotk~ informujC!CC! o rozkfa
dach jazdy wszystkich linii specjal
nych oraz zawierajCjCC\ schemat sieci 
tramwajowej i tabel~ z czasami doj
scia z poszczeg61nych hoteli do przy
stank6w (tab. 1). Gf6wny problem 
z ulotkq byt taki, ze ustalenia odnosnie 
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Strona internetowa MPK Poznan z informacjami w Jf?zyku angie/skim na temat rozkladu jazdy linii specjalnych 

realizowanego rozktadu jazdy zmie
niaty SiE? do ostatniej chwili. Ulotka in
formacyjna byta dostE?pna w: 
0 specjalnych kieszeniach umiesz

czonych w pojazdach obstuguja,
cych linie specjalne; 

0 Porcie Lotniczym t awica; 
o Punkcie lnformacji o MPK na Dwor

cu Gt6wnym PKP; 
0 Centrum lnformacji Miejskiej na 

Starym Rynku ; 
0 Centrum Konferencji na terenie 

MTP; 
o u kazdego z 500 wolontariuszy; 
U recepcjach 75 hoteli na terenie mia

sta Poznania. 

Dodatkowo na przystankach, wy
wieszki z numerami wszystkich linii 
przebiegaja,cych w pobliiu teren6w 
MTP oznaczono dodatkowym logiem 
COP-14. Dla wszystkich hoteli przygo
towano indywidualna, informacjE? w iE?
zyku angielskim zawieraja,ca,, schemat 
dojscia do najblizszego przystanku, 
mozliwosc dojazdu na targi i opcjo
nalnie rozktad jazdy linii specjalnej ob
stuguja,cej dany hotel. lnformacje te 
wywieszane byty w poblizu recepcji. 

6. Obstuga przewoz6w 
turvstycznych 

Chca,c zapoznac delegat6w 
z walorami turystycznymi stolicy 
Wielkopolski , MPK Poznan wsp61nie 

HOTEL 222 
Grunwaldzka 222 Str 
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Wz6r informacji pasazerskiej przeznaczonej dla hoteli 

z Biurem Promocji Miasta, urucho
mito przewozy turystyczne kursuja,
ce 3 razy dziennie po jednej z 8 wy
branych tras. Kaidego dnia konfe
rencj i o godz. 10:00, 12:00 i 13:30 
zabytkowy autobus wyjezdzat na 
blisko dwugodzinny przejazd po 
miescie. NajwiE?ksza, atrakcj E? wzbu
dzat odrestaurowany Jelcz 043, kt6-
ry przejezdzat trasa,, kt6ra przebie
gata przez cate miasto z planowa
nymi postojami koto Kated ry i na 
Starym Rynku. 

7. Podsumowanie 
Obstuga transportowa Swiatowej 

Konferencji Klimatycznej zostata wy
soko oceniona zar6wno przez orga
nizator6w, jak i samych delegat6w. Na 
liniach specjalnych - miejskich i pod
miejskich wykonano ta,cznie 898 kur
s6w, ana lin iach turystycznych 48 kur
s6w. Wptyw na tak dobre oceny mia
ta wysoka jakosc ustug i dobra infor
macja, wykorzystuja,ca niemal wszyst
kie doStE?pne srodki przekazu. Na 
pewno tak wysokich ocen nie udatoby 
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Przewozy turystyczne po najciekawszych zbytkach Poznania byly realizowane za pomocq historycz
nego autobusu Jelcz 043. Na zdjf?Ciu obok najnowszego nabytku MPK - Solarisa Urbina Hybrid 

Kaidy z delegat6w m6glliczyc na pomoc pracownik6w Nadzoru Ruchu MPK Poznan sp. z o.o. 

Wyjazd autobus6w po zakonczonych obradach z pl. sw. Marka 

sportowe 

siE? uzyska6 bez zaangazowania 
poszczeg61nych pracownik6w, za
r6wno w fazie prac koncepcyj
nych, jak i przy samej realizacji 
zadania. Nalezy przyzna6, ze ca
loroczna akcja informacyjna pro
wadzona przez Urzqd Miasta, dala 
takze efekt w postaci samodyscy
pliny pracownik6w MPK i innych 
przewoznik6w obslugujqcych kon
ferencjE?. Na szczeg6lnq uwagE? za
sluguje r6wniez doskonale popro
wadzona przez KatarzynE? Parysek 
- petnomocnika Prezydenta Mia
sta ds. konferencji, koordynacja 
dzialan wszystkich sluzb miejskich 
zaangazowanych w organizacjE? 
konferencji. 

Bardzo waznym elementem, 
kt6ry nie do konca uzgodniono 
w fazie przygotowan do konferen
cj i byl o budzetowanie obslugi 
transportowej . W wielu przypad
kach samorzqdy przyjmujq zaloze
nie, ze przewoznik powinien orga
nizowa6 takie przedsi~wzi~cia 
z srodk6w wlasnych. Na pewno 
koszty uslug transportowych w ra
mach konferencji powinny bye niz
sze niz w przypadku obslugi linii re
gularnych, gdyz jednym z efekt6w 
swiadczenia tych uslug jest promo
cja firmy. Bez wqtpienia ten eel 
przyswiecal niemieckim przewoz
nikom, kt6rzy wypozyczyl i swoje 
autobusy poznanskiemu MPK. 

Nalezy takze podkresli6, ze 
w toku konferencji , MPK bylo kon
trolowane przez WGKiM, czy uslu
gi w ramach linii specjalnych nie 
wplynE?fy na obn izenie standardu 
obslugi linii regularnych. Kontrole 
te potwierdzily, ze standard uslug 
nie odbiegal od poziomu innych 
miesiE?cy. 

Przed Poznaniem staje kolejne 
wyzwanie - obsluga transportowa 
32 Europejskiego Spotkania Mlo
dych, organizowanego na terenie 
MTP przez Wsp61notE? Taize. Cho
ciaz czas trwania imprezy bE?dzie 
kr6tszy - .,tylko" 5 dni , to proble
my logistyczne bE?d<l wiE?ksze. 
gdyz w spotkan iu uczestniczy6 
bE?dzie blisko 40 tys . ludzi. BE?d<l 
oni rozproszeni w ponad 150 pa
rafiach w promieniu okolo 60 km. 
Uczestnicy spotkania dotrq do Po
znania pociqgami oraz na pokla
dzie blisko 500 autobus6w tury
stycznych. 


