Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci
Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie

REAL ESTATE CONFERENCE EURO 2012
Referaty studentów

17 listopada 2011 r.
Warszawa

Organizatorzy Real Estate Conference 2011 oddaj w rce jej uczestników broszur
zawierajc zbiór referatów, dla których tematem przewodnim jest UEFA EURO 2012TM.
Podczas drugiego dnia trzydniowego wydarzenia, przeprowadzono konferencj
midzyuczelnian. Na zaproszenie Studenckiego Koa Naukowego Inwestycji
i Nieruchomoci, do Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie zjechali si studenci z czterech
zaprzyjanionych uczelni:
- Koo Naukowe Grunt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- Studenckie Koo Naukowe Propertus Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- Koo Naukowe Inwestor Uniwersytetu Gdaskiego w Sopocie,
- Koo Naukowe Nieruchomoci Property Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu.
Uczestnicy konferencji midzyuczelnianej, w tym czonek grupy projektowej Real Estate
Conference, przygotowali referaty (zawarte w niniejszej broszurze) oraz prezentacje
(wygoszone 17 listopada 2011 r.) na temat sposobu i rodzaju przygotowa do dobrej
organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
w miastach ich orodków akademickich. Dodatkowo, student Szkoy Gównej Handlowej,
wieloletni mieszkaniec Ukrainy, opracowa referat o przygotowaniach naszych ssiadów.

Jako organizatorzy - czonkowie Studenckiego Koa Naukowego Inwestycji i Nieruchomoci wyraamy podzikowania wszystkim autorom referatów za wkad w merytoryczn stron
zjazdu. Bardzo cieszymy si i jestemy wdziczni, e przyjli oni nasze zaproszenie
na konferencj. Moliwo wspólnego studiowania, pogbiania wiedzy jest dla nas bardzo
wanym elementem ycia akademickiego i liczymy na dalszy rozwój i wspóprac w tym
zakresie.

Zebrane prezentacje zostay udostpnione organizatorom jedynie na uytek niniejszej
broszury, bdcej czci Real Estate Conference EURO 2012, i s wasnoci niej
wymienionych autorów, którzy maj wyczne prawo do modyfikacji treci.
Dalsze wykorzystanie i powielanie tekstów lub ich fragmentów wymaga pisemnej zgody
autorów.
Jedyne zmiany, jakie zostay wprowadzone przez organizatorów, polegay na próbie
ujednolicenia szaty graficznej broszury.
Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci w adnej mierze nie odpowiada
za treci przygotowane przez autorów referatów zebranych w niniejszym materiale.
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Udostpnione do druku referaty zostay przygotowane w nastpujcej kolejnoci:
1. Gdask - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Koa Naukowego Inwestor z Sopotu.
2. Kraków - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Koa Naukowego Grunt z Krakowa.
3. Pozna - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Studenckiego Koa Naukowego Propertus z Poznania.
4. Wrocaw - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Koa Naukowego Nieruchomoci Property z Wrocawia.
5. Ukraina - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Kamila Zaleskiego, studenta Szkoy Gównej Handlowej, wieloletniego
mieszkaca Ukrainy.
6. Warszawa - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012TM
autorstwa Piotra opusiskiego, czonka Studenckiego Koa Naukowego Inwestycji
i Nieruchomoci Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie.
Po kadym z referatów zapraszamy do zapoznania si z notk o danym kole naukowym
oraz z notk o autorze tekstu.

Strona|1


RealEstateConference









17listopada2011r.

Gdask miasto-gospodarz UEFA EURO 2012™
Jest takie miasto, gdzie w powietrzu unosi si zapach morza i wolnoci, gdzie ziemia obfituje
w pachncy ywic bursztyn, a magia klimatycznych uliczek inspiruje cae rzesze artystów.
Tym miastem jest Gdask, kolebka „Solidarnoci” i europejska stolica kultury wolnoci.
Najbardziej reprezentacyjnym traktem Gdaska jest Droga Królewska, któr otwiera
wspaniaa, renesansowa Zota Brama. Tu za ni rozpociera si widok na otoczon
szeregiem bogatych fasad kamienic ul. Dug i Dugi Targ. Ponad ul. Dug góruje Ratusz
Gównego Miasta, dawna siedziba wadz Gdaska. Tu za Ratuszem rozciga si Dugi Targ,
który stanowi centrum ycia miejskiego. To ulubione miejsce grafików, malarzy i fotografów.
W centrum Dugiego Targu króluje Fontanna Neptuna - symbol zwizku miasta z morzem,
a tu za ni wznosi si bogato zdobiony Dwór Artusa. Trakt zamyka Zielona Brama, siedziba
m.in. biura laureata pokojowej Nagrody Nobla – Lecha Wasy. Za Drog Królewsk
rozpociera si widok na rzek Motaw i przytulone do niej Dugie Pobrzee, jedn
z najpikniejszych promenad Gdaska. Do wanych miejsc w Gdasku naley równie
Westerplatte, Twierdza Wisoujcie oraz Oliwa, gdzie znajduje si zespó katedralny. Gdask
ponadto znany jest jako wiatowa Stolica Bursztynu. Bursztyniarze stworzyli wasn szko
obróbki „zota Batyku”, a jako ich wyrobów nie ma sobie równej w wiecie. Mionicy
jantaru mog zwiedzi Muzeum Bursztynu, jedyn tego typu placówk w Polsce.
Zdjcie 1: Fontanna Neptuna na Dugim Targu – symbol gdaskiej starówki

ródo: www.turystyka.wp.pl

Wród tych imponujcych zabytków, przez cay rok ttni ycie dynamicznej, europejskiej
metropolii, penej kawiarenek i restauracji, oferujcych przysmaki z caego wiata, ale take
tradycyjnie gdaskie wyroby, m.in. wódk Goldwasser. Gdask jest równie pulsujcym,
kosmopolitycznym centrum wydarze kulturalnych. Na terenie miasta dziaa kilka teatrów,
siedem kin, Opera oraz filharmonia. Co roku w Gdasku odbywaj si festiwale i imprezy,
które podnosz presti miasta, np. Festiwal Szekspirowski, Jarmark w. Dominika.
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W lipcu 2011 roku w dzielnicy Jelitkowo zostaa oddana do uytku inwestycja, która w 2012
roku bdzie gównym orodkiem sportu na Pomorzu. Stadion piki nonej PGE Arena bdzie
jedn z aren Mistrzostw Europy w Pice Nonej w 2012 roku. W czasie trwania mistrzostw
rozegrane na nim bd trzy spotkania grupowe i jeden wier fina.
Zdjcie 2: Lokalizacja stadionu PGE Arena na mapie Gdaska

ródo: www.pgearena.gdansk.pl

Stadion PGE Arena
Stadion w liczbach
y Pojemno : 42 tys. miejsc
y Wymiary stadion: 236 x 203 x 45
y Powierzchnia dziaki: ok. 25,5 ha
y Powierzchnia zadaszenia: 44 000 m2
y Ilo dwigarów konstrukcji dachu: 82
y Powierzchnia uytkowa: 36 000 m2
y Powierzchnia komercyjna: 17 000 m2
y Powierzchnia strefy biznes: 3500 m2
y Loe VIP: 40 (8 x 60 m2 i 32 x 30 m2)
y Miejsca biznesowe: 1383
y Wymiary boiska: 105 x 68 m
y Fan Pub: 970 m2
y Kioski gastronomiczne: 24
y Ilo stanowisk kasowych: 113
y Tor wrotkarski: 1715 m
y Powierzchnia handlowo-usugowa: 9 000 m2
y Miejsca parkingowe: samochody – 2171 miejsc, autokary – 74 miejsca
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Architektura stadionu
Naturalne pikno bursztynu oraz wielowiekowe tradycje portowe Gdaska stay si inspiracj
dla autorów koncepcji PGE ARENA Gdask. Imponujce rozmiary, stal i beton zamykaj si
w delikatnej bryle, która zawiera to, co najlepsze w nowoczesnej architekturze.
Dwigary i pyty konstrukcji dachowej oraz fasadowej zachowuj si jak wrgi statku.
Poszycie dachu, którego wzorem by wyjtkowy skarb Batyku sprawi, e najwikszy
z bursztynów uwietni architektur kryjc si w konstrukcji tego wspaniaego stadionu.
Zdjcie 3: Stadion PGE Arena z „lotu ptaka”

ródo: www.stylownik.pl

Funkcjonalno
Nowoczesny obiekt z wszelkimi udogodnieniami dla kibiców (kioski gastronomiczne,
bezgotówkowy system patnoci, udogodnienia dla osób niepenosprawnych) sprawi,
e wszelkie widowiska bdziemy przeywa w niezapomnianej atmosferze. Bezwzgldnym
priorytetem jest take zapewnienie maksymalnego bezpieczestwa uczestników imprez
masowych. Std ogromny nacisk na nowoczesne systemy kontroli wej , monitoringu
oraz organizacji sub porzdkowych.
Druyna
PGE ARENA Gdask to nowoczesny stadion, miejsce zmaga pikarskich Lechii Gdask,
arena wyjtkowych wydarze artystycznych. Wanie tutaj klub bdzie rozgrywa mecze na
miar swoich i kibiców oczekiwa. Mecze ligowe, pucharowe a nawet na szczeblu
midzynarodowym bd stanowiy centrum wydarze sportowych w kalendarzu imprez
masowych na obiekcie. Na stadionie mieci si bdzie muzeum Lechii Gdask. –
nowoczesne i multimedialne muzeum, w którym zaprezentowana zostanie historia klubu.
Fan Pub
Fan Pub to szczególne miejsce przeznaczone dla kibiców - ponad 970 m2 na dwóch
poziomach z 200 miejscami konsumenckimi. Fan Pub bdzie funkcjonowa przez siedem dni
w tygodniu. Moliwo spdzenia czasu ze znajomymi, np. podczas ogldania
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midzynarodowych rozgrywek pikarskich w sportowej atmosferze. Fan Pub bdzie
zlokalizowany na dolnej promenadzie w pónocnej czci trybun.
Biznes
Stadion PGE ARENA Gdask to nie tylko obiekt, dziki któremu mona w bezpieczny
i komfortowy sposób uczestniczy w wielkich wydarzeniach pikarskich - dziki
przemylanej architekturze jest idealnym miejscem do prowadzenia dziaa wspierajcych
wasny biznes. Któ nie chciaby zaprosi swoich partnerów handlowych do nowoczesnych,
prestiowych gabinetów czy sal konferencyjnych w tak unikalnym miejscu, jakim jest stadion
pikarski? Tak szans daj loe VIP, które mog by wykorzystywane przez najemców przez
7 dni w tygodniu, nie tylko podczas imprez na stadionie. PGE ARENA Gdask oferuje 40 ló
VIP o powierzchni ok. 30 i 60 m2. Do kadej loy przypisanych jest na wyczno 10 lub 20
foteli (w zalenoci od powierzchni pomieszczenia), na specjalnych balkonach wzdu trybun
na dwóch poziomach. Dla wymagajcych fanów futbolu przygotowano równie
1 383 miejsca biznesowe przynalene do strefy VIP, doskonae take by zaprosi na mecz
swoich klientów czy nagrodzi wasnych pracowników. Miejsca biznesowe, to nie tylko
szersze, wygodniejsze i bardziej komfortowe fotele, ale równie dostp do strefy biznes
(wraz z moliwoci otrzymania biletów sezonowych Lechii Gdask, catering, miejsc
parkingowych). Wasne miejsca biznesowe daj poczucie prestiu i przynalenoci
do elitarnego grona kibiców VIP. Loe i miejsca biznesowe zlokalizowane s w zachodniej
czci stadionu i przynale do strefy biznesowej.
Konferencje
PGE ARENA Gdask to nie tylko stadion pozwalajcy w komfortowych warunkach
uczestniczy w widowiskach sportowych i kulturalnych. Infrastruktura stadionu jest
przygotowana do organizacji konferencji, spotka biznesowych czy szkole. W zachodniej
czci stadionu znajduje si ogromna, nowoczesna i klimatyzowana sala konferencyjna z 300
miejscami siedzcymi o powierzchni ok. 320 m2.
Restauracje
Na stadionie PGE ARENA Gdask zlokalizowana jest wyjtkowa i ekskluzywna restauracja.
Znajduje si ona w zachodniej czci stadionu, z wejciem od strony VIP. Do dyspozycji
goci jest ok. 600 miejsc konsumenckich na okoo 1.600 m2 powierzchni.
Zdjcie 4: Wizualizacja restauracji na stadionie PGE Arena

ródo: www.pgearena.gdansk.pl
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Powierzchnia handlowo – usugowa
PGE Arena to nie tylko obiekt klasy elite, przygotowywany na EURO 2012 i speniajcy
wszelkie wymagania przy organizacji imprez sportowych najwyszej rangi. PGE Arena
mieci równie nowoczesn powierzchni komercyjn. Pod gówn promenad zewntrzn,
za przeszklon witryn, na powierzchni 9 tys. m2 przewidziano funkcje handlowo - usugowobiurowe.
Rekreacja
Wokó stadionu zlokalizowany bdzie profesjonalny tor wrotkarski o dugoci 1715 m
z elektronicznym pomiarem czasu. Na trasie przejazdu zostanie umiejscowiona tablica,
na której bd na bieco wywietlane wyniki i czasy przejazdu. Bdzie to moliwie
po zakupieniu bd wypoyczeniu specjalnych czujników mocowanych do buta.
Tor wrotkarski zostanie take poczony ze ciekami rowerowymi biegncymi wzdu pasa
nadmorskiego w Gdasku.
Zdjcie 5: Wizualizacja toru wrotkarskiego wokó PGE Arena

ródo: www.pgearena.gdansk.pl

Baza noclegowa Gdaska
UEFA zlecia zadanie firmie TUI, która rozpocza kontraktowanie pokoi na rok 2012
w obiektach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych. Szczególny nacisk pooony zosta na hotele
o wysokim standardzie, a wic gównie 4 i 5 gwiazdek. Ze wzgldu na to, e normy prawa
polskiego dzielce hotele na kategorie s bardziej restrykcyjne od standardów UEFA,
najlepsze hotele 4-gwiazdkowe zostay zaliczone do grona 5-gwiazdkowych, za najlepsze 3gwiazdkowce zasiliy grup obiektów 4–gwiazdkowych. Wymagania UEFA wobec Gdaska
s nieco wysze ni wobec Poznania i Wrocawia, gdy w Gdasku odbdzie si mecz
wier finaowy:
5* - 1220
4* - 1360
3* - 210
Cho Pomorze jest bardzo atrakcyjne turystycznie i bogate zaplecze noclegowe istnieje ju
dugo, to ta brana wci si rozwija. Stan obecny jest nastpujcy:
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5* - 2370
4* - 2363
3* - 4522
Pocztkowo, w 2007 roku, UEFA braa pod uwag jedynie kategoryzowane obiekty
w Aglomeracji Gdaskiej. Potem zmieniaa swoje wymagania, pozwalajc take
na uwzgldnienie obiektów niekategoryzowanych o wysokim standardzie oraz rozszerzajc
stref do obiektów pooonych 2 godziny jazdy od Gdaska. Co istotne, znakomita wikszo
zakontraktowanych miejsc znajduje si bezporednio w miecie, co bdzie miao niebagatelne
znaczenie podczas mistrzostw.
Pozostae inwestycje przygotowujce Gdask do EURO 2012
Rozbudowa Lotniska im. Lecha Wasy w Gdasku-Rbiechowie
Na wiosn 2012 po wybudowaniu nowego terminala lotnisko w Rbiechowie bdzie mogo
docelowo obsuy co najmniej 5 mln pasaerów. Inwestycje w Rbiechowie (11 zada,
w tym, m.in. nowy terminal, nowa pyta postojowa, nowe drogi koowania) pochon w sumie
ponad 400 mln z. Te pienidze pochodz z trzech róde: 180 mln z z funduszy UE, 55 mln
z z podniesienia kapitau wasnego przez udziaowców spóki Port Lotniczy Gdask
i rodków wasnych spóki oraz z emisji obligacji.
Gdaski Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM) etap III A
Celem projektu jest oprawa stanu technicznego i rozbudowa infrastruktury tramwajowej
w Gdasku, zmierzajcego do rozwoju ekologicznie przyjaznego rodka transportu
publicznego, jakim jest komunikacja tramwajowa. Przedsiwzicie skada si z 19 zada
inwestycyjnych, w tym przede wszystkim obejmuje:
y budow linii tramwajowej w poudniowym tarasie Gdaska „Chem - Nowa ódzka”;
y modernizacj zajezdni tramwajowej „Gdask Wrzeszcz”;
y przebudow torowisk tramwajowych zlokalizowanych w ulicach: Kliniczna,
al. Rzeczypospolitej i al. gen. J. Hallera, Krasickiego, Ryboowców, Strajku Dokerów,
Wolnoci, Pomorska, al. Wojska Polskiego, al. Grunwaldzka, Nowe Ogrody, Kartuska
o cznej dugoci ok. 26,0 km pojedynczego toru wraz z przebudow sieci i kabli
trakcyjnych;
y zadania dotyczce robót elektroenergetycznych;
y przejazdy drogowo–torowe, przystanki, schody, pochylnie i windy dla osób
niepenosprawnych.
Budowa Trasy Sowackiego
Przedsiwzicie obejmuje budow i przebudow kolejnych odcinków Trasy Sowackiego
zlokalizowanych pomidzy portem lotniczym im. Lecha Wasy a Wzem Ku Ujciu.
Trasa o cznej dugoci 10 km. Realizacja inwestycji ma niezwykle due znaczenie
dla poprawy warunków ruchu w Gdasku i dalszego rozwoju miasta. Ma na celu
usprawnienie poczenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdask, m.in. poprzez budow
Tunelu pod Martw Wis o dugoci 1377,5 m (tunel wykonywany metod dron 1072,5
m) o wartoci ponad 800 mln z.
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Budowa trasy Sucharskiego
Celem inwestycji jest realizacja Trasy Sucharskiego we wschodniej czci miasta Gdaska.
Projekt ten ma poprawi dostpno transportow Portu Gdaskiego, usprawni
funkcjonowanie ukadu drogowego w miecie, zwikszy przepustowo ukadu
komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczestwo ruchu. Planowana i projektowana Trasa
Sucharskiego przebiega z poudniowego wschodu na pónocny zachód w obszarze Gdaska
i stwarza moliwo sprawnego poczenia terenów pooonych w przybrzenej czci
miasta, z zewntrznym ukadem drogowym Metropolii Zatoki Gdaskiej. Przedsiwzicie
skada si z trzech zada inwestycyjnych o cznej dugoci okoo 8,3 km.
Zintegrowany System Zarzdzania Ruchem TRISTAR
TRISTAR pozwoli na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze caego
Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów
Transportowych (ITS). Przedsiwzicie bdzie realizowane wspólnie przez trzy miasta:
Gdyni, Sopot i Gdask, na podstawie trójstronnego porozumienia gmin. Korzyci z realizacji
projektu:
y poprawa pynnoci i bezpieczestwa ruchu ulicznego;
y usprawnienie nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu
transportu;
y optymalne wykorzystanie istniejcej infrastruktury drogowej i transportowej;
y sprawniejsze zarzdzanie ratownictwem drogowym;
y usprawnienie przekazywania informacji kierowcom i podrónym o funkcjonowaniu
systemu transportu;
y poprawa warunków podróowania.
Budowa Europejskiego Centrum Solidarnoci
Budynek Europejskiego Centrum Solidarnoci powstaje na terenie byej Stoczni Gdaskiej,
na pónoc od Placu Solidarnoci, na którym wznosi si Pomnik Polegych Stoczniowców
w Grudniu 1970 roku. Wewntrz znajdzie si interaktywna wystawa staa prezentujca
za pomoc nowoczesnych rodków wyrazu idee „Solidarnoci” w taki sposób, aby dotrze
do kadego odbiorcy. W skad budynku Europejskiego Centrum Solidarnoci wejd m.in.:
y staa ekspozycja powicona „Solidarnoci”;
y biblioteka z czytelni przewidziana na 100 000 woluminów;
y mediateka;
y sala wielofunkcyjna na 430 suchaczy, suca organizacji seminariów, konferencji,
odczytów,
wydarze
kulturalnych
towarzyszcych
dziaalnoci
ECS
wraz z niezbdnym zapleczem technicznym.
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Koo Naukowe Inwestor funkcjonuje na Wydziale Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego
w Sopocie pod patronatem Katedry Inwestycji i Nieruchomoci. Gównym zadaniem
czonków KN jest poszerzanie wiedzy z zakresu inwestycji, nieruchomoci, rynku
nieruchomoci, a take tematyki ogólnogospodarczej. Organizujemy liczne konferencje,
szkolenia oraz warsztaty, które maj na celu da moliwo innym studentom, pracownikom
UG oraz osobom z zewntrz uzyskania nowej lub szerszej wiedzy na interesujce ich tematy.
Czonkowie koa nale do Stowarzyszenia Indywidualnych Inwestorów i uczestnicz
w konferencjach przez nich organizowanych, np. WallStreet w Zakopanem.
Co roku organizujemy konferencje pt. „Moje pierwsze mieszkanie”, „Mój przyszy zawód”
(zarzdca, porednik, rzeczoznawca majtkowy, makler), które ciesz si duym
zainteresowaniem. Od 2010 roku zapocztkowalimy now tradycj organizowania
dwudniowej konferencji pt. „Inwestycje alternatywne”, na której uczestnicy
(m.in. czonkowie kó naukowych z innych uczelni) zapoznaj si z nowoczesnymi
i niszowymi moliwociami inwestowania kapitau.
ukasz Lichocki – czonek koa naukowego, specjalno Inwestycje i Nieruchomoci,
zainteresowania naukowe: inwestycje infrastrukturalne, partnerstwo publiczno-prywatne,
nieruchomoci komercyjne, zarzdzanie projektami deweloperskimi. Ponadto czyta ksiki
z zakresu psychologii spoecznej i biznesu, uprawia sporty walki oraz podróuje.
Monika Perzanowska – koordynator ds. finansów w KN Inwestor, specjalno Inwestycje
i Nieruchomoci, zainteresowania naukowe: wycena nieruchomoci, ocena efektywnoci
projektów inwestycyjnych, obrót nieruchomociami. Dodatkowo w wolnych chwilach lubi
fotografowa przyrod, czyta ksiki podrónicze i kryminay.
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KRAKÓW NA EURO 2012
Uwagi wstpne
Celem niniejszego artykuu jest zaprezentowanie przygotowa
Krakowa jako miasta rezerwowego do odbywajcych si w Polsce
Mistrzostw Europy w Pice Nonej. Autorzy artykuu kad szczególn
uwag na przygotowania w zakresie przyjcia przez miasto euroturystów, prezentujc podjte dziaania w zakresie infrastruktury,
dostosowania bazy sportowej i noclegowej.
Kraków
Kraków jest bardzo dobrze znany nie tylko Polakom, ale take i obcokrajowcom.
wiadcz o tym statystyki, bowiem w 2010 roku Kraków odwiedzia rekordowa liczba
turystów. Przybyo do niego ok. 2 mln zagranicznych oraz 9 mln krajowych turystów, co jest
najwyszym wynikiem w historii miasta1.
Kraków to miasto pooone nad Wis w poudniowej czci Polski, które opiewa
bogata, ponadtysicletnia historia. Nie kady wie, i pena nazwa stolicy Maopolski brzmi:
Stoeczne Królewskie Miasto Kraków. To wanie tu od wieków mieci si jeden
z najwikszych orodków kultury, sztuki, nauki i sportu.
Kraków jako orodek sportu, zosta wpisany na karty historii ju w 1894 roku,
gdy czternastego lipca rozegrano pierwszy historycznie powiadczony mecz piki nonej
na ziemiach polskich midzy druyn Sokoa Kraków a druyn Sokoa Lwów2.
Dwanacie lat póniej rozegray si tu mecze reprezentacji akademickiej i reprezentacji szkó
rednich, co zainaugurowao utworzenie dwóch krakowskich klubów piki nonej- Cracovii
i Wisy Kraków. Te dwa kluby obecnie s najstarszymi, najbardziej rozpoznawalnymi oraz
najbardziej medialnymi klubami w Polsce, co potwierdza opublikowany w listopadzie br.
raport agencji Press-service Monitoring Mediów3.
Kolejnym historycznym wydarzeniem dla Krakowa w dziedzinie sportu byo
powstanie w 1911 roku, podczas zaborów, Zwizku Polskiej Piki Nonej dla Galicji. Od tego
momentu Kraków sta si jednym z waniejszych w Polsce orodków sportu.
Warto take wspomnie , i aktualnym Mistrzem Polski w pice nonej jest wanie
krakowska druyna Wisa Kraków, która w latach 2001 – 2011 zdobya a siedmiokrotnie
Mistrzostwo Polski i trzykrotnie Wicemistrzostwo. Sukcesy te, spowodoway,
i zdominowaa ona pikarskie rozgrywki na rodzimym podwórku, zostawiajc rywali daleko
z tyu.
EURO 2012
Od pocztku przyznania (18.04.2007) Polsce praw do organizacji Mistrzostw Europy
w Pice Nonej, UEFA EURO 2012, Kraków odgrywa wan rol w organizacji tego

1

www.turystykawkrakowie.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=364&cntnt01returnid=7
2, dn. 30.10.2011r.
2
W. Liposki, Humanistyczna encyklopedia sportu,Wyd.: Sport i Turystyka, 1987r.
3
www.sport.pl/sportkrakow/1,115698,10573234,Wisla_i_Cracovia_to_najbardziej_medialne_kluby_w_Polsce.html, dn. 2.11.2011r.
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wydarzenia. W Krakowie odbya si bowiem narada koordynacyjna miast organizatorów (2829.10.2008), jak i konferencja EUROMONITOR (17.11.2008), której celem byo
monitorowanie przygotowa Polski do organizacji Mistrzostw. Wielokrotnie sprawdzany
przez wysanników UEFA Kraków, zdobywa bardzo dobre opinie pod wzgldem organizacji
dziaa zmierzajcych do przygotowania miasta i miano faworyta w wycigu szeciu polskich
miast o status organizatora EURO 2012.
Niestety, wbrew oczekiwaniom mieszkaców i wadz Krakowa, Komitet Wykonawczy
Europejskiej Unii Federacji Pikarskiej podj 13 maja 2009 roku decyzj dotyczc miastorganizatorów, pozostawiajc Kraków na pozycji miasta rezerwowego. Fakt ten,
nie zmniejsza jednak znaczenia udziau miasta w organizacji mistrzostw. Bdc miastem
rezerwowym Kraków podejmuje si licznych przedsiwzi obejmujcych dziaania
w zakresie promocji, realizacji inwestycji, bezpieczestwa, propagowania i rozwoju sportu
oraz turystyki.
Stadion
Jednym z najwaniejszych elementów Mistrzostw Piki Nonej s stadiony na których
mog odbywa si mecze i na których pikarze mog trenowa . W Krakowie znajduje si
dwanacie stadionów, z których mona wyodrbni trzy najwiksze i najlepiej wyposaone
pod wzgldem wymogów na Euro 2012, a s to: Miejski Stadion Wisy Kraków, Stadion
Cracovii oraz Stadion Hutnika. W ramach przygotowa do Euro 2012 dwa ostatnie zostay
zmodernizowane, na szczególn uwag zasuguje jednak stadion Miejski, którego trwajca
a siedem lat budowa zostaa ukoczona w padzierniku 2011 roku.
Miejski Stadion im. Henryka Tadeusza Reymana4, znany take jako stadion Wisy
Kraków powsta w miejscu starego obiektu pikarskiego, który take nalea do TS Wisa
Kraków, wybudowanego w maju 1953 roku. Wedle starych koncepcji postawiono dwie
trybuny znajdujce si tu za bramkami, a take pawilon medialny. Na stadionie znajduj si
równie dwie dwupoziomowe trybuny wzdu boiska wraz z naronikami, bdce tworem
powstaym specjalnie na EURO 2012. Elewacja trybun zachodniej i wschodniej nawizuj
do kolumnady, która znajdowaa si wokó trybun na starym stadionie wybudowanym
w latach pi dziesitych. Zastosowano w nich prost, aurow kratownic, przez co uzyskano
wiksz powierzchni komercyjn wewntrz trybun. Natomiast elewacja trybun pónocnej
i poudniowej skada si ze skonych cigien. Wedug gównego architekta stadionu,
Wojciecha Obtuowicza, zastosowane rozwizania architektoniczno- konstrukcyjne,
przyczyni si do oddania przez stadion atmosfery teatru.
Jednym z najwaniejszych miejsc na stadionie jest loa prezydencka, która
ma powierzchni 250 m². Na uwag zasuguj take 33 loe zwane skyboxami. Kada z nich
jest przeszklona od strony boiska a ich powierzchnia to ok. 35 m². Dodatkowo loe posiadaj
osobne wejcia, a wewntrz skórzane fotele. Nastpnym atutem stadionu s miejsca dla VIPów, gdy ich liczba to 1638 zwykych oraz 477 miejsc dla super Vip-ów (specjalnie
dla meczów ligowych). Niezaprzeczalnymi zaletami stadionu s bardzo due, jednoczciowe

4

H. T. Reyman (1897- 1963)- pikarz Wisy Kraków, rodkowy napastnik, dziaacz sportowy. Polski Król
Strzelców (1927), dziewiciokrotny reprezentant kraju. W 2008r. uchwa Rady Miasta Krakowa stadion Wisy
Kraków nazwano imieniem H. T. Reymana. P. Pierzchaa, 110 rocznica urodzin Henryka Reymana,
www.wislakrakow.com
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trybuny tu za bramkami, które pozytywnie wpywaj na jako dopingu oraz
na umoliwienie tworzenia przez kibiców opraw. czna pojemno stadionu to 33 326
miejsc. Kolejnym plusem projektu jest zadaszenie, na którym znajduje si oprzyrzdowanie
automatycznie stapiajce nieg oraz transparentno tworzywa, z którego jest wykonany dach,
przez co korzystnie wpywa na stan podgrzewanej murawy. Dodatkowym atutem stadionu
jest zastosowana moc owietlenia 2 000 luxów.
Do stadionu przynaley take pawilon medialny, czsto zwany okrglakiem
ze wzgldu na swój ksztat. Budynek znajduje si w naroniku, pomidzy trybun zachodni
a poudniow. Na parterze okrglaka znajduje si tak zwana strefa mieszana, czyli miejsce,
w którym pikarze mog udziela wywiadów, pomieszczenia techniczne, kuchnia z bufetem
oraz toalety. Na pitrze obiektu mieci si gówna sala konferencyjna. Pawilon posiada
równie taras, który jest wysunity wewntrz stadionu. Podczas rozgrywania meczów
na tyme tarasie bdzie znajdowa si studio telewizyjne.
Budow stadionu zakoczono w padzierniku biecego roku, aczkolwiek jeszcze
na pocztku 2012 roku powstanie instalacja oddymiania na wschodniej trybunie, której
obecnie brakuje do prawidowego funkcjonowania stadionu. Rzeczywisty koszt budowy
stadionu przerós oczekiwania inwestorów, gdy z roku na rok inwestycja droaa.
Szacowano, i koszt budowy pocztkowo bdzie wynosi ponad 400 mln z, nastpnie
ta kwota wzrosa do 500 mln z. Jeszcze rok temu sdzono, i koszt stadionu uda zamkn si
w 550 mln z. Po podliczeniu wszystkich poniesionych kosztów okazao si, i jest to
612 976 715,78 z5. Jednake to nie koniec wydatków, gdy koszt wspomnianego systemu
oddymiania szacuje si na kolejne 18 mln z.
Koszt budowy obiektu w wikszoci zosta pokryty z budetu miasta. 18% kosztów
przyznano z budetu pastwa, 15% kosztów uzyskano od sponsorów (w zamian za reklam
na stadionie), 8% kosztów pokryo dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej, a pozosta
cz (7%) pokry przyszy zarzdca obiektu6.
Rysunek 1.: Podzia kosztów budowy stadionu.

ródo : opracowanie wasne na podstawie www.wislakrakow.com


5

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=19519, dn. 29.10.2011r.
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,80200,7635678,Stadion_Wisly__operator_lub_sponsor_pilnie_poszukiwany.h
tml, dn. 29.10.2011r.
6
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Infrastruktura i baza noclegowa
Dziaania w zakresie infrastruktury zwizane z przygotowaniami do EURO 2012
zwizane s nie tylko z odnow stadionów pikarskich, którymi miasto dysponuje.
S to bowiem dziaania w zakresie modernizacji istniejcych i budowy nowych odcinków
infrastruktury drogowej, budowy parkingów podziemnych oraz realizacji niezbdnych
dla prawidowej obsugi komunikacyjnej stadionów pikarskich elementów miejskiego
transportu publicznego. Planowane przez Kraków inwestycje infrastrukturalne
przygotowujce miasto do organizacji Mistrzostw przedstawia Tabela 1.
Tabela 1 Planowane inwestycje na terenie GM Kraków w kontekcie EURO 2012
Inwestycja

Planowane inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Kraków w kontekcie EURO 2012
Wpyw na EURO 2012

Rozbudowa
Ronda
Ofiar
Katynia
(skrzyowanie
ulic
Konrada, Radzikowskiego, Armii
Krajowej, Jasnogórskiej)

Przebudowa cigu drogowego ul.
Grota
Roweckiego
ul.
Bobrzyskiego oraz budowa linii
tramwajowej do III Kampusu UJ
wraz z terminalem autobusowym
i parkingu Park & Ride.
Rozbudowa ul. Bunscha i
budowa ul. Humboldta
(przeduenie ul. Bunscha).
Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul.
Christo Botewa oraz budowa
przeduenia ul. Christo Botewa
do Trasy Ekspresowej S7.

Sterowanie ruchem dla
Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju oraz budowa
Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju, linia N-S, etap 1 obszar 2,3 (tunel KST - od
wiaduktu al. 29 Listopada do
Ronda Mogilskiego.
Parking podziemny Plac Na
Groblach

Zwikszenie dostpnoci komunikacyjnej centrum Miasta poprzez zapewnienie
bezpiecznego i sprawnego przejazdu w okolice stadionu bezporednio z
autostrady A-4 z kierunku zachodniego i pónocnego dajce gwarancj
sprawnoci ukadu podstawowego oraz poczenie z Portem Lotniczym. Ukad
komunikacyjny pooony jest w ssiedztwie stadionu gównego (Wisa Kraków)
i treningowego (Cracovia).
Dodatkowe bezporednie poczenie stadionów za pomoc miejskiej
komunikacji tramwajowej bdcej najsprawniejszym i najbardziej przyjaznym
rodowisku rodkiem transportu z III Kampusem Uniwersytetu Jagielloskiego,
który stanowi potencjaln baz noclegow dla kibiców podczas Mistrzostw
(ok.4500 miejsc w domach studenckich) oraz poczenie komunikacyjne do
obwodnicy autostradowej poprzez planowan do przebudowy ul. Bunscha.
Poczenie z obwodnic autostradow stanowic dojazd do portu lotniczego
oraz do stadionu Wisa Kraków poprzez przebudow ul. Bobrzyskiego oraz
pozostawienie pojazdów na parkingu Park & Ride i dalsze korzystanie
podrónych z komunikacji tramwajowej.
Wybudowanie ulicy o charakterze radialnym czcym obwodnic autostradow
z ukadem obwodnicowym wewntrz miejskim pozwoli na zapewnienie
sprawnoci pracy ukadu. Poczenie to pozwala na dodatkowe wprowadzenie
ruchu do miasta od strony poudniowej i wschodniej od wza autostradowego
(A-4) "Bieanów" poprzez drog ekspresow S-7 czc trzy miasta
organizatorów EURO 2012 Gdask- Warszaw - Kraków. Poprzez ukad
obwodnicowy wewntrzny zapewni dostpno od strony poudniowej i
wschodniej z potencjaln baz noclegow dla kibiców podczas Mistrzostw
(ok.4500 miejsc w domach studenckich), zlokalizowan na III Kampusie
Uniwersytetu Jagielloskiego
Budowa systemu pozwoli na zwikszenie sprawnego i bezpiecznego
przemieszczania kibiców i turystów w centrum miasta podczas EURO 2012

Realizacja parkingu podziemnego w centrum miasta (okolice Wawelu i Hotelu
Sheraton) zapewni moliwo pozostawienia pojazdów w bliskiej odlegoci od
atrakcyjnych miejsc w Krakowie w przypadku zwikszonego ruchu
turystycznego na czas Mistrzostw.
Realizacja parkingu podziemnego w centrum miasta (rejon krakowskich Bo, w
Parking podziemny al. Focha
ssiedztwie stadionu gównego - Wisa Kraków oraz obiektu treningowego
Cracovia) zapewni moliwo pozostawienia pojazdów w bliskiej odlegoci od
atrakcyjnych miejsc w Krakowie w przypadku zwikszonego ruchu
turystycznego na czas Mistrzostw.
Realizacja
parkingu
podziemnego
w
centrum
miasta
Parking podziemny al.
(w ssiedztwie stadionu gównego - Wisa Kraków oraz obiektu treningowego
Mickiewicza (Uniwersytet
Cracovia) zapewni moliwo pozostawienia pojazdów w bliskiej odlegoci od
Rolniczy)
atrakcyjnych miejsc w Krakowie w przypadku zwikszonego ruchu
turystycznego na czas Mistrzostw.
ródo : opracowanie wasne na podstawie www.bip.krakow.pl

Szacunkowy
koszt
140,7 mln z
(w trakcie
realizacji)

139 mln
(w trakcie
realizacji)

z

131,3 mln z

111 mln z

138,7 mln z

62,7 mln z

142,51 mln z

141,12 mln z
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z zaplanowanych inwestycji, zostaa ukoczona

Tabela 2 Wykaz zrealizowanych przedsiwzi
z organizacj EURO 2012

infrastrukturalnych zwizanych

MASTER PLAN - Wykaz zrealizowanych przedsiwzi infrastrukturalnych zwizanych z organizacj
UEFA EURO 2012- stan na 30.09.2011
Inwestor
Wykonawca
Termin
Nazwa zadania
zakoczenia
TRANSPORT MIEJSKI
Gmina Miejska Kraków
Polimex Mostostal
09 / 2011
Rozbudowa ul. Surzyckiego oraz budowa ul.
Zarzd
Infrastruktury
S.A.
w
Warszawie
liwiaka (przeduenie ul. Botewa do Drogi
Komunalnej i Transportu w
Ekspresowej S7)
Krakowie
Gmina Miejska Kraków
Konsorcjum lider ZUE 09 / 2011
Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo
Miejskie Przedsibiorstwo
Grzegórzeckie-Most Kotlarski-ul.Lipska wraz z
Komunikacyjne
budow ul.Kukliskiego
Gmina Miejska Kraków
Brak danych
04 / 2009
Sterowanie Ruchem dla KST
Agencja Rozwoju Miasta
Budimex Dromex
12 / 2008
Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju,
linia N-S, etap 1 – obszar 2,3 (tunel KST– od
wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda
Mogilskiego)
Gmina Miejska Kraków
ASCAN
01 / 2010
Parking podziemny - Plac Na Groblach
ZARZ DZANIE RUCHEM LOTNICZYM-LOTNISKO WSPOMAGAJ CE KRAKÓW BALICE
MPL im. Jana Pawla II
Firma Remontowo08 / 2010
Parking wielopoziomowy przed budynkiem
Kraków Balice Sp. z o.o.
Budowlana Inter Bud
terminalu
S. ukasik
MPL im. Jana Pawla II
WARBUD SA
08 / 2011
Budowa drogi koowania z paszczyzny
Kraków Balice Sp. z o.o.
postojowej w czci pónocno-wschodniej
(cznik) wraz z infrastruktur towarzyszc
ródo : opracowanie wasne na podstawie www.masterplan.2012.org.pl

Organizacja midzynarodowych rozgrywek sportowych wymaga oprócz
przystosowania infrastruktury, take zagwarantowania odpowiedniej bazy noclegowej.
Jak podaje spóka PL.2012, liczb turystów, którzy odwiedz Polsk w czasie trwania
Mistrzostw szacuje si na okoo milion osób. Bdzie to wietna okazja na promocj caego
kraju, jak i poszczególnych miast. Kraków bdc orodkiem turystycznym o bogatych
tradycjach jest pod tym wzgldem bardzo dobrze przygotowany. wiadczy o tym fakt
posiadania najwikszej liczby hoteli w Polsce. W stosunku do miast-organizatorów EURO
2012 posiada ponad dwa razy wicej hoteli ni Pozna i Wrocaw i a pi razy wicej ni
Gdaska (szczegóy zob. Tabela 3).
Tabela 3 Liczba oficjalnie sklasyfikowanych hoteli w wybranych miastach Polski
na koniec 2009
Warszawa
Gdask
Pozna
Wrocaw
Kraków
ód
Szczecin

Hotele razem

*****

****

***

**

*

61
24
46
45
124
19
23

10
3
1
4
8
0
0

7
5
5
8
16
1
4

22
10
23
23
73
88
8

13
5
15
5
22
8
3

9
1
2
5
5
2
8

ródo : Colliers International na podstawie Ewidencji Obiektów Hotelarskich w Polsce
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Przygotowanie miasta na przyjcie turystów potwierdza take drugie miejsce w kraju
pod wzgldem iloci posiadanych miejsc noclegowych w hotelach, przy czym czna ich ilo
przekracza sum miejsc noclegowych w Gdasku, Poznaniu i Wrocawiu (Tabela 4).
Tabela 4 Liczba miejsc noclegowych w hotelach sklasyfikowanych w wybranych
miastach Polski na koniec 2009
Warszawa
Gdask
Pozna
Wrocaw
Kraków

Ilo miejsc noclegowych w hotelach sklasyfikowanych
18 596
3 483
6 246
5 667
15 485

ródo : GUS Turystyka w 2009 r. (stan w dniu 31 VII 2009)

Tabela 5 Miejsca noclegowe i pokoje w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania w Krakowie w latach 2007-2010 (stan na 30 VII)
Rodzaje obiektów
OBIEKTY OGÓEM
HOTELE, MOTELE I
PENSJONATY
HOTELE- RAZEM z
tego
KATEGORII *****
KATEGORII****
KATEGORII***
KATEGORII**
KATEGORII*
W TRAKCIE
KATEGORYZACJI
PENSJOTY
POZOSTAE
OBIEKTY-RAZEM

Obiekty ogóem
2007 2008 2009
157
173
195
116
130
143

2010
215
154

Miejsca noclegowe
2007
2008
2009
19401 22419 22474
14690 15910 16446

2010
24708
17993

Pokoje
2007 2008
x
x
6756 7135

2009
x
7682

2010
X
8708

99

108

120

126

13862

14832

15485

16569

6693

7063

7598

8157

6
9
53
21
6
4

6
11
58
23
4
6

7
12
67
24
4
6

10
17
68
23
3
5

1669
2026
5288
3997
669
213

1650
2183
5857
4402
434
306

1778
2676
6919
3762
459
290

1764
3185
7293
3815
279
233

90
1030
2631
1703
319
107

900
1111
2800
1930
181
141

928
1313
3294
1739
185
139

952
1620
3554
1799
117
115

5
41

7
43

8
52

7
61

177
4711

176
6509

213
4525

193
6715

63
x

72
x

84
x

76
x

ródo : Gospodarka turystyczna w Krakowie – raport o stanie na lata 2007-2010, www.bip.krakow.pl

Obecnie, prawie 60% krakowskich hoteli stanowi hotele 3*, oferujc przy tym
najwiksz liczb pokoi i miejsc noclegowych. Od otrzymania praw do organizacji
Mistrzostw, najwicej przybyo obiektów 4*, które w poczeniu z 5* stanowi 20% rynku,
obejmujc ok. 30% miejsc noclegowych (patrz Tabela5). Warto jednak zauway , i w bazie
noclegowej Krakowa, hotele stanowi jedn pit obiektów noclegowych, a znaczce miejsce
zajmuj obiekty nieskategoryzowane, takie jak hostele, apartamenty, pokoje gocinne i inne,
dostarczajc ok. 7tys dodatkowych miejsc noclegowych. Standard tych obiektów, cho
zrónicowany, na ogó jest wysoki.
Kraków baz pobytow druyn pikarskich
Zaangaowanie miasta w organizacj, jak i wysoki poziom przygotowania do EURO 2012
jest przyczyn duego zainteresowania Krakowem ze strony reprezentacji pikarskich, które
rozwaaj wybór miasta na swoj siedzib. Tak decyzj podja oficjalnie reprezentacja
Holandii, wstpne zapewnienia Kraków otrzyma take od reprezentacji Woch i Anglii.
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Reprezentacja Holandii, decydujc si jako pierwsza, zyskaa na baz treningow
omówiony stadion Wisy, na baz noclegow natomiast Hotel Radisson Blu. Trener Bert van
Marwijk wybór swojej reprezentacji argumentowa dobrym stanem murawy na stadionie,
a take licznymi atrakcjami oferowanymi przez miasto i dobrymi poczeniami
komunikacyjnymi. Z kolei Wosi bd trenowa na stadionie Cracovii i najprawdopodobniej
zamieszkaj w Hotelu Turówka w Wieliczce. Wstpne ustalenia Anglików wskazuj
na wybór stadionu Hutnika. Ze wzgldu jednak na zy stan jego murawy, mówi si o wsparciu
angielskiej federacji w remoncie stadionu, tak aby spenia oczekiwania reprezentantów tego
kraju. Zastrzee wród podopiecznych Fabio Capellego, nie wzbudza natomiast
zlokalizowany w centrum miasta Hotel Stary. Selekcjoner podkrela, i chciaby aby jego
druyna braa czynny udzia w yciu i kulturze polskiej w regionie Krakowa. Co wicej,
wedug dziennika „Daily Mail” angielska federacja ju planuje czas wolny dla swoich
pikarzy, którzy podczas pobytu w Polsce maj zwiedzi obóz koncentracyjny AuschwitzBirkenau oraz prowadzi treningi dla modziey.
Podsumowanie
Zaprezentowane informacje wiadcz o bardzo dobrym przygotowaniu miasta
do zbliajcych si Mistrzostw UEFA EURO 2012. Podjte dziaania infrastrukturalne
zarówno umoliwi dobr komunikacj z innymi polskimi miastami jak i uatwi dotarcie
do Krakowa. Baza sportowa, a zwaszcza stadion Wisy, zosta przygotowany na najwyszym
poziomie, dziki czemu zosta baz treningow jednej z najlepszych wiatowych druyn
pikarskich. W trakcie Mistrzostw nie oczekuje si adnych problemów w zakresie bazy
noclegowej, która stanowi dobre zaplecze dla innych miast, w tym miast-organizatorów.
Wadze miasta licz, i trud i zaangaowanie woone w przystosowanie miasta zostanie
docenione nie tylko przez reprezentacje pikarskie i przeoy si na du liczb kibiców,
którzy wybior na swoj baz noclegow w Polsce Kraków lub zdecyduj si go odwiedzi
w trakcie pobytu w naszym kraju.
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Koo Naukowe GRUNT funkcjonuje przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomoci i Procesu
Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziaalno Koa skupia si
na tematyce szeroko pojtego gospodarowania nieruchomociami. Koo prnie rozwija
swoj dziaalno nie tylko na terenie Krakowa, ale take na terenie kraju, biorc udzia
w licznych konferencjach midzyuczelnianych, oraz w Europie, uczestniczc
w midzynarodowym programie edukacyjnym European Real Estate Challenge.
Katarzyna Bakiewicz - studentka I roku Ekonomii studiów uzupeniajcych magisterskich
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku akademickim 2010/2011 uzyskaa
tytu Licencjata Ekonomii w specjalizacji Gospodarowanie Nieruchomociami.
Od padziernika 2011roku Wiceprezes Koa Naukowego Grunt.
Aleksandra Zimoch – studentka I roku Ekonomii studiów uzupeniajcych magisterskich
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku akademickim 2010/2011 uzyskaa
tytu Licencjata Ekonomii w specjalizacji Gospodarowanie Nieruchomociami.
Od padziernika 2011 roku Prezes Koa Naukowego Grunt.
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Przygotowania EURO 2012 w Poznaniu
1. Wprowadzenie
W czerwcu 2012 roku oczy caej Europy zwrócone bd na Polsk i Ukrain. Ju za kilka
miesicy na arenach sportowych omiu miast spotkaj si pikarze szesnastu najlepszych
reprezentacji Starego Kontynentu. Miejscem zmaga bd cztery miasta ukraiskie: Kijów,
Lwów, Donieck, Charków i cztery miasta polskie: Warszawa, Wrocaw, Gdask oraz Pozna.
W stolicy Wielkopolski rozegrane zostan trzy mecze fazy grupowej midzy druynami
z grupy C. Spotkania rozgrywane bd w odstpach czterech dni (10, 14, 18 czerwca).
2. Stadion miejski w Poznaniu
Prace przy budowie Stadionu Miejskiego rozpoczy si w 1968 roku. Obiekt ten skada si
z 3 trybun (w charakterystycznym ksztacie podkowy), za w miejscu czwartej miaa powsta
pywalnia i sale gimnastyczne, jednak planu tego nigdy nie zrealizowano. Pierwszy mecz
rozegrano w 1980 roku, pierwotnie szacowano pojemno stadionu na 40 tys. widzów, jednak
gdy zamontowano krzeseka liczba ta spada o poow. Po szeciu latach wybudowano
najbardziej specyficzny element Stadionu Miejskiego – cztery 56-metrowe maszty
z zamontowanymi jupiterami. W 2002 roku rozpoczto gruntown modernizacj stadionu.
Pierwszym etapem byo dobudowanie brakujcej trybuny, która zamkna "podkow" obiektu
i zwikszya jego pojemno o dodatkowe 8124 miejsca. Zostaa ona oddana do uytku
w 2004 roku, za dwa lata póniej utworzono nad ni zadaszenie. Równolegle do prac
z zadaszeniem przebiega monta podgrzewania pyty boiska oraz remont masztów
owietleniowych. W styczniu 2006 roku ruszya budowa trybuny nr II. Dwie pierwsze
kondygnacje zostay ukoczone w lutym 2007 roku, za trzecia we wrzeniu 2008 roku,
w wyniku czego pojemno caej trybuny wzrosa do 9000 miejsc. W zwizku z przyznaniem
Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012 wadze miasta zadecydoway o zmianie koncepcji
architektonicznej stadionu na rzecz obiektu wikszego, majcego pomieci ok. 45 tysicy
widzów. Projektem tej modernizacji zajo si Modern Construction Systems.
Wedug nowego projektu trybuny nr I i III (boczne) s trybunami dwukondygnacyjnymi, obie
mieszcz po 13750 widzów. Na trybunie nr I znajduj loe VIP oraz stanowiska
komentatorskie, zaplecze dla zawodników i sdziów oraz pomieszczenia klubowe. Trybuna
nr III w caoci jest przeznaczona dla kibiców. Wszystkie miejsca na stadionie s siedzce –
krzeseka kubekowe skadane, montowane w taki sposób aby zachowa przewyszenie
minimum 12cm. Koszt modernizacji wyniós 713 mln z i zosta sfinansowany przez urzd
miasta Poznania. Dodatkowo miasto otrzymao dotacj 110 mln z z budetu centralnego
na ten cel. Przetarg wygrao konsorcjum firm Hydrobudowa Polska SA, PBG SA, AK-BUD
Kurant, Alpine Construction Polska z Krakowa, AlpineBauDeutschland z Berlina oraz
AlpineBau GmbH z Austrii. Wszelkie wymagania stawiane stadionom klasy „elite”,
czyli najwysze standardy, przez UEFA zostay spenione. Oficjalnie stadion przy ulicy
Bugarskiej zosta otwarty 20 wrzenia 2010 r. Otwarcie uwietni koncert Stinga
w towarzystwie RoyalPhilharmonic Concert Orkiestra pod dyrekcj Stevena Mercurio.
Na stadionie z wikszych imprez dla szerszej publicznoci odbyy si w sierpniu 2011
zawody Red Bull X – fighters. Pocztkowo miay si odby w Warszawie na stadionie
narodowym, jednak impreza zostaa przeniesiona ze wzgldu na niedotrzymanie terminu
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budowy. Stadion jest aktualnie wynajmowany klubowi Lech Pozna który paci sta kwot
3,1 mln z za wynajem, 7% od wartoci biletów z dni meczowych oraz przekazuje miastu
czynsz z praw do nazwy stadionu w wysokoci 25 proc. Okres obowizywania umowy to 20
lat. Dodatkowo na stadionie w Poznaniu znajdziemy szereg przestrzeni komercyjnych takie
jak bar, 2 restauracje, kawiarnie, 27 punktów gastronomicznych oraz ponad 2000 miejsc
parkingowych. Zagospodarowanie przestrzenne stadionu zakada równie moliwo budowy
hotelu oraz powierzchni biurowych. Projekt zakada moliwo stworzenia sklepów
sportowych, kibica, SPA, fitness clubu, cianki wspinaczkowej i innych prozdrowotnych
obiektów tego typu.
3. Hotele
Do Polski w trakcie trzech tygodni Euro 2012 przyjedzie okoo miliona turystów.
Wedug szacunków ekspertów, opartych o analizy wykorzystania miejsc noclegowych
w trakcie poprzednich turniejów mistrzowskich, blisko poowa z nich skorzysta z bazy
noclegowej. Biorc pod uwag terminarz turnieju obliczono, e w Poznaniu bdzie
potrzebnych okoo 50 tys. miejsc noclegowych. Obecna baza noclegowa miasta wynosi 64
tys. miejsc, wic ju wiadomo, e liczba ta jest wiksza ni wynika to z potrzeb turnieju.
Oferta hotelowa, czy szerzej – noclegowa, musi spenia wymagania trzech gównych grup
docelowych:
x druyn pikarskich – zamieszkaj one w centrachpobytowych, które bd domami
dla druyn podczas caej imprezy. Zgodnie ze wstpnymi wymogami UEFA, centrum
pobytowe powinno dysponowa picio- lub czterogwiazdkowym hotelem z zapleczem
odnowy biologicznej i trzema owietlonymi, penowymiarowymi boiskami
treningowymi (w tym jednym ze sztuczn muraw) w odlegoci 20 minut jazdy
od hotelu. Dodatkowym warunkiem jest odlego od najbliszego lotniska nie powinna ona by wiksza ni godzina jazdy autokarem
x rodziny UEFA (UEFA Family) – to osoby organizujce Euro 2012 w imieniu UEFA,
delegaci, sponsorzy, VIP-y, dziennikarze oraz partnerzy UEFA. Bd oni mieszkali
w najlepszych hotelach – 4 i 5-gwiazdkowych
x kibiców – najwiksza grupa osób, która przyjedzie cieszy si pikarskim witem.
Dla tej grupy przygotowujemy hotele, motele, pensjonaty, kwatery prywatne
i kempingi. W zalenoci od oczekiwa i moliwoci finansowych kibice bd mogli
skorzysta z ekonomicznej bazy noclegowej oraz z hoteli wyszej klasy
Biorc pod uwag liczb miejsc hotelowych dla potrzeb UEFA, Pozna dysponuje 2859
pokojami. Dla wadz UEFA jest to istotne kryterium. Jednake najwaniejszym
wyznacznikiem dotyczcym miejsc noclegowych jest ilo i jako hoteli luksusowych,
w których zamieszkaj przedstawiciele federacji pikarskich biorcych udzia w turnieju.
Jest to niestety bolczka stolicy Wielkopolski, gdy na chwil obecn Pozna dysponuje
dwoma wikszymi i jednym niewielkim hotelem o standardzie piciogwiazdkowym.
Jednake jeden z poród hoteli posiadajcych cztery gwiazdki – NH Hotel – pretenduje
do uzyskania wyszego standardu przed mistrzostwami Euro2012.
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Tabela 6 Liczba pokoi oraz miejsc noclegowych w hotelach o standardzie 5* w Poznaniu
Hotele 5*
Sheraton
Notus City Park

Pokoje
180
88

Miejsca noclegowe
230
176

BlowUp Hall
razem

22
290

406

ródo: www.poznan.pl

Warto zaznaczy , i ze wzgldu na obecny kryzys panujcy w ogólnowiatowej gospodarce,
wadze UEFA obniyy swoje oczekiwania, co do wymaganego standardu hoteli
dla tzw. „rodziny UEFA”. W ten sposób do powyszej grupy bdzie mona równie zaliczy
obiekty, którym przyznano cztery gwiazdki.
Tabela 7 Liczba pokoi oraz miejsc noclegowych w hotelach o standardzie 4* w Poznaniu
Hotele 4*
Pokoje
Miejsca noclegowe
Green Hotel
44
84
Mercure
228
451
NH Hotel
93
186
Vivaldi
48
87
Twardowski
62
78
Novotel
480
800
IBB Andersia
139
171
Rezydencja 23
52
Solei
Don Prestige
25
razem
1142
1909
ródo: www.poznan.pl

Zgodnie z wytycznymi UEFA, miejsca noclegowe dla kibiców powinny by usytuowane
bezporednio w miastach–gospodarzach turnieju lub maksymalnie w odlegoci 2 godzin
jazdy samochodem od stadionu. Tak zdefiniowana baza noclegowa dla regionu Poznania
obejmuje obecnie 64 tys. miejsc noclegowych. W identyfikacji miejsc noclegowych
pod uwag brane s zarówno hotele wszystkich kategorii, jak i motele, pensjonaty, hostele,
kwatery prywatne, domy studenckie, pola namiotowe, kempingi oraz inne obiekty
niekategoryzowane. W zwizku z tym, w zalenoci od preferencji i wymaga, do dyspozycji
goci w Poznaniu s oddane miejsca noclegowe w rónych standardach jakociowych
i cenowych. Wedug raportu agencji Cushman&Wakefield, poda pokoi w hotelach
dla potencjalnych kibiców w regionie poznaskim, prawdopodobnie nie zaspokoi popytu
ze strony wszystkich fanów piki nonej. Jednake nie oznacza to braku moliwoci
zakwaterowania dla tej grupy goci. Do ich dyspozycji zostan oddane miejsca noclegowe
w innych obiektach, takich jak apartamenty i kwatery prywatne, motele, pensjonaty
czy orodki wczasowe.7
Tabela 8 Liczba pokoi oraz miejsc noclegowych w hotelach o standardzie 3* w Poznaniu
Ksicia Józefa
27
Hotele 3*
Miejsca noclegowe
Batory
20
Mat's
67
Blues
46
HP Park
196
Brovaria
33
Polonez-Orbis
571
Caro
Novotel Malta
298
IOR
110
Royal
53
Dorrian
37
Rezydencja Solei
22

7

http://www.hotelnews.pl/cushmanwakefieldhotelewpolscespelniawymaganiauefa/
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Gromada
Henlex
Ikar
Ilon
Kortowo
Woski
Zagroda



33
85
45
231
153
21
84
25





Rzymski
Safir
Stare Miasto
Sunny
Quality
T&T
Topaz
razem
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147
50
43
45
206
34
62
2744

ródo: www.poznan.pl

Rysunek 1 Rozmieszczenie hoteli 3* w Poznaniu

ródo: www.poznan.pl

Wadze Poznania zastanawiaj si take nad stworzeniem miejsc noclegowych na terenie
Midzynarodowych Targów Poznaskich, w bezporednim ssiedztwie strefy dla fanów.
4. Infrastruktura
Dla organizatorów Euro 2012 w Poznaniu jest to przede wszystkim okres bardzo cikiej
pracy, aby na czas odda kibicom miasto wraz z jego unowoczenion i funkcjonaln
infrastruktur. Wysiki, zgodnie z zadaniami statutowymi Spóki Infrastruktura Pozna Euro
2012, koncentruj si na niezwykle wanych projektach komunikacyjnych. Poprawi one
i usprawni funkcjonowanie komunikacji w Poznaniu.Do owych projektów nale:
1) Przeduenie Poznaskiego szybkiego Tramwaju do dworca zachodniego
Trasa przebiega bdzie nad ulic Libelta – Rondo Kaponiera – Dworzec Zachodni – ptla
tramwajowa za Dworcem Zachodnim – ul. Gogowska. Planowana dugo trasy to okoo
2000 m, a czna dugo peronów ma wynosi 60 m. Przystanki, które powstan przy trasie
to: Rondo Kaponiera, Dworzec Zachodni (usytuowany na peronie 7).
Celami inwestycji s:
• przeduenie szybkiej - bezkolizyjnej trasy tramwajowej (PST) do Dworca
Zachodniego
• poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury technicznej
• poprawa sprawnoci caego systemu komunikacji publicznej
• zwikszenie atrakcyjnoci komunikacji zbiorowej poprzez znaczce skrócenie czasu
przejazdu z osiedli pitkowskich do Dworca Zachodniego w Poznaniu
• zwikszenie pynnoci ruchu w rejonie przecionych obecnie wzów tramwajowodrogowych Most Teatralny – Kaponiera – Most Dworcowy
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Koszt inwestycji szacuje si na 131 068 194 z, z czego 42 775 303z pochodzi
ma z dofinansowania z UE.
2) Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo
Trasa przebiega bdzie wzduOs. Lecha – ul. Pianicka – Centrum Handlowe M1- ptla
Franowo.
Na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej trasa tramwajowa bdzie poprowadzona
w wykopie z lekkim przykryciem, co pozwoli uzyska wysoki komfort akustyczny
oraz wizualny dla przylegajcych osiedli mieszkaniowych.Planowana dugo trasy to okoo
2500 m, a czna dugo peronów ma waha si midzy 45-60 m. Przystanki, które powstan
przy trasie to: Os. Lecha, Pianicka, Kurlandzka, Centrum Handlowe M1, Szwajcarska, ptla
Franowo.
Celami inwestycji s:
• poczenie nowej zajezdni na Franowie z istniejca sieci tramwajow
• poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury technicznej
• poprawa sprawnoci caego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu,
• obsuga komunikacyjna terenów pooonych wzduul. Pianickiej i ul. Kurlandzkiej
oraz centrum handlowego M1 i IKEA poprzez szybkie i bezkolizyjne poczenia
komunikacj szynow przedmiotowych rejonów z centrum miasta
Koszt inwestycji szacuje si na271 081 170 z, z czego 108 376 000 z pochodzi
ma z dofinansowania z UE.
3) Odnowa infrastruktury transportu publicznego w zwizku z organizacj EURO 2012
Celami inwestycji s:
• Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Grunwaldzkiej, na odcinkach:
- wze rozjazdowy Rondo Jana Nowaka Jezioraskiego
- od ul. Bugarskiej do ul. Smoluchowskiego
- od ul. Smoluchowskiego do ptli tramwajowej „Junikowo”
• Poprawa
i
rozwój
funkcjonowania
infrastruktury
technicznej w tym przystanki
przystosowane
dla
osób
niepenosprawnych
• Poprawa sprawnoci caego
systemu komunikacji publicznej
w Poznaniu, co przyczyni si do
polepszenia obsugi pasaerskiej
zwizanej z EURO 2012

Koszt inwestycji szacuje si na200 940 420 z, z czego ok.59 % kosztów
kwalifikowanych ma pochodzi z dofinansowania z UE.
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dwujezdniowego

na

odcinku

Cele inwestycji:
• przebudowa ul. Grunwaldzkiej do ukadu dwujezdniowego wraz z budow wiaduktów
nad planowan III Ram na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej
• zwikszenie pynnoci ruchu samochodowego w cigu ul. Grunwaldzkiej stanowicej
jedn z gównych dróg dojazdowych do stadionu miejskiego, w szczególnoci
w rejonie obecnego skrzyowania Grunwaldzka/Smoluchowskiego, a tym samym
zwikszenie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu jazdy
• poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury technicznej
Szacowany koszt inwestycji to 35 622 741 z.
5) Stworzenie Pozna Gówny City Center
Nowy Dworzec Kolejowy o powierzchni 7 tys. m2, stanowicy funkcjonalne przeduenie
Centrum Handlowego, pooony bdzie nad torami. Wze bdzie posiada trzy poziomy
funkcjonalne. Na poziomie gruntu umieszczona zostanie funkcja Zintegrowane Centrum
Komunikacyjne, czyli terminal autobusowy na co najmniej 19 stanowisk autobusów.
Terminal poczony bdzie komunikacyjnie z poziomami +1 i +2 Centrum Handlowego
i nowym Dworcem Kolejowym, którego gównym poziomem sucym obsudze pasaerów
bdzie poziom +1. Na poziomie parteru ulokowane bd ponadto biura operatora terminala
i kasy biletowe dla autobusów.
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne bdzie komunikacyjnie powizane nowymi
elementami ukadu drogowego z sieci ulic miejskich. W Centrum Handlowym bdzie okoo
250 najemców. Swoje siedziby znajd tu przedstawiciele wszystkich znanych i cenionych
przez klientów marek. Trwaj ju zaawansowane negocjacje handlowe i podpisywane
s umowy. W Centrum Handlowym powstan 2 Food Courty, 25 punktów zwizanych
z gastronomi, czyli restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsugi oraz ponad 1400 miejsc
parkingowych.
Realizacj tej inwestycji zajmie si TriGranit Development Corporation.
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5. Silne i sabe strony zwizane z organizacj EURO 2012 w Poznaniu.
Silne strony
x rozbudowa i modernizacja stadionu w Poznaniu
x dopyw gotówki od sponsorów, dziaaczy UEFA
x polepszenie jakoci ycia mieszkaców miasta poprzez popraw infrastruktury:
- Dworzec Pozna Gówny
- rozbudowa lotniska Pozna awica
- przebudowa Ronda Kaponiera
- modernizacja dróg
- budowa zachodniej obwodnicy Poznania
x inwestycje w elementy do tej pory w miecie pomijane- automaty do sprzeday
biletów miejskich, punkty informacyjne
x powstanie nowych hoteli o rónorodnym standardzie
x rozbudowanie si bazy sportowo-rekreacyjnej w Poznaniu
Sabe strony
x saba strona to mao czasu do zakoczenia inwestycji
x parali komunikacyjny w miecie
x prawdopodobiestwo nieukoczenia wielu inwestycji na czas
x nieprzewidywalne sytuacje opóniajce rozbudowanie infrastruktury np. - zwizane
z wasnoci gruntów i ich wykupem
x Polscy kibice maja zy image poród innych narodów Europy, co moe zniechca
do uczestnictwa w meczach w Poznaniu
Szanse
x promocja Poznania w Europie
x wzrost aktywnoci turystycznej w Poznaniu
x zwikszenie dochodów lokalnych przedsibiorców
Zagroenia
x wzrost kosztów inwestycyjnych
x do kosztów organizacji naley doliczy bezpieczestwo imprezy, szkolenia ludzi,
system cze infrastrukturalnych oraz inwestycje w turystyk,
x niepewno dotyczca kompetencji wolontariuszy pracujcych przy organizacji
mistrzostw
x stadion po zakoczeniu zawodów moe nie przynosi dochodów miastu
x znaczco zarobi tylko najwiksze firmy turystyczne i gastronomiczne
x niepewno zwizana z tym czy miasto udwignie komunikacyjnie przyjazd tak duej
iloci goci, delegatów zagranicznych, dziennikarzy
x wysokie koszty zabezpiecze przed niebezpieczestwami- postawienie w stan
gotowoci duej iloci stray miejskiej i policji- moliwo zamieszek lub walk
kibiców po meczach
x zagraniczni gocie mog by atwym upem dla lokalnych zodziei i oszustów.
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Koo naukowe „Propertus” tworzy grupa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, których cz wspólne zainteresowania zwizane z tematyk inwestycji
i nieruchomoci. Poprzez aktywne dziaania staramy si je pogbia , zarówno w aspekcie
teoretycznym jak i praktycznym. Nasze koo dziaa przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomoci
ju od 1985 roku.
Naszym „znakiem firmowym” jest seminarium naukowe „Szanse modych na wasne
mieszkanie”. Wspólnie z praktykami biznesu oraz pracownikami naukowymi przedstawiamy
wówczas aktualn sytuacj na rynku nieruchomoci mieszkaniowych, wyjaniamy
zagadnienia z zakresu finansowania oraz inwestowania w nieruchomoci.
W ramach dziaalnoci w kole organizujemy take spotkania z profesjonalistami dziaajcymi
w brany nieruchomoci, prowadzimy badania rynku, wspópracujemy z koami naukowymi
z innych uczelni oraz organizujemy wyjazdy podczas których poznajemy specyfik lokalnych
rynków nieruchomoci. Najciekawsze nieruchomoci staramy si take oglda „od rodka”.
Autorami referatu s:
- Katarzyna Cimoch
- Magdalena Frankowska
- Seweryn Kowalczyk
- Agnieszka obodziska
- Beata Okiczyc
- Filip Sowa
- Anna Strzy
- Pawe Wajde
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Wrocaw- droga do EURO 2012™
Niniejszy referat zwizany jest z przygotowaniami Wrocawia do Euro 2012™.
Autorzy strecili w nim najwaniejsze z zagadnie, przedstawionych w wystpieniu Koa
Naukowego Nieruchomoci Property podczas Real Estate Conference. Poruszana tematyka
oprócz informacji ogólnych o miecie i stadionie, na którym bd odbywa si rozgrywki
dotyczy przygotowa od strony infrastrukturalnej oraz dodatkowych atrakcji/inwestycji
przygotowanych przez miasto pod ktem Euro 2012™.
1. Wrocaw- przedstawienie miasta
Wroclaw – the meeting place – stao si oficjalnym hasem promocyjnym Wrocawia,
zostao ogoszone w strategii rozwoju i promocji miasta „Wrocaw 2000 plus”, przyjtej
uchwa Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 1998 roku. ródo tej metafory pochodzi z homilii,
któr Jan Pawe II wygosi 1 czerwca 1997 roku. Miasto wielokrotnie byo gospodarzem
spotka w których udzia bray wane osobistoci, m. in. Papie Jan Pawe II, Dalajlama, Król
Szwecji Gustaw XVI. We Wrocawiu jedenasty raz z rzdu, ale po raz pierwszy poza krajami
francuskojzycznymi odbyo si Midzynarodowe Forum Przedsibiorców FUTURALLIA8.
W dniach od 8 do 11 wrzenia 2011 r. odby si we Wrocawiu Europejski Kongres Kultury.
Jednym z najistotniejszych wydarze wrocawskiej imprezy byo Nieformalne Spotkanie
Ministrów Kultury, w którym wzio udzia kilkanacie delegacji zagranicznych oraz unijni
Komisarze9. Kongres stanowi swego rodzaju kontynuacj dla wiatowego Kongresu
Intelektualistów z 1948 roku, który równie mia miejsce we Wrocawiu10.
W najbliszym czasie dojdzie we Wrocawiu do kolejnego spotkania. Tym razem
ugoci on zagranicznych kibiców i druyny pikarskie. Miasto jest jednym z organizatorów
Mistrzostw Europy w Pice Nonej EURO-2012™.
2. Kilka sów o Stadionie Miejskim we Wrocawiu
23 marca 2006 roku podczas kongresu UEFA w Budapeszcie przedstawiciele
poszczególnych pastw przedstawili swoje propozycje na organizacj Euro 2012™. Wrocaw
by jednym z miast, biorcym udzia w rywalizacji. Ciekawostk jest, e pierwotnie
planowano przebudowa Stadion Olimpijski, projekt jego modernizacji zosta zaakceptowany
na kongresie i to z nim Wrocaw zwyciy konkurencyjne orodki. Ju wtedy wiadomym
byo, e przebudowa Stadionu Olimpijskiego to tylko projekt, który z duym
prawdopodobiestwem rozwaano zastpi
budow cakowicie nowego stadionu,
11
a Olimpijski zaprezentowany zosta zamiennie .
Nowo wybudowany Wrocawski Stadion Miejski usytuowany jest w pónocno –
zachodniej czci Wrocawia na terenie osiedla Pilczyce. Przy jego zachodniej stronie
przebiega Autostradowa Obwodnica Wrocawia. Stadion znajduje si w odlegoci 5 km

8

http://gb.pl/gospodarka/analizy/wroclawpolskadolinakrzemowa.html
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/europejskikongreskulturyndashpodsumowanie2270.php
10
http://www.gazetawroclawska.pl/wieczorwroclawia/296566,kongresintelektualistowwewroclawiuw1948,2,id,t,sa.html
11
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,80198,3164394.html
9
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od lotniska midzynarodowego, 7 km od rynku i 8 km od dworca PKP i PKS.
Najbliszy hotel umiejscowiony jest w odlegoci 300 m od obiektu12. Na terenie stadionu
znajduje si równie 4-poziomowy parking samochodowy dla 4 tysicy samochodów
osobowych oraz 540 autokarów, przystanek dla miejskich autobusów, cieki rowerowe oraz
parking dla rowerzystów. Po wschodniej stronie stadionu umiejscowione jest lotnisko
dla helikopterów, a obok stadionu wze autostradowy Wrocaw Stadion czcy autostrad
A8 z parkingami przy stadionie13.
Realizacj projektu stadionu zaja si firma JSK Architekci. Kocowy efekt
podwietlenia stadionu, zgodnie z zaoeniami projektantów, ma przywodzi na myl chiski
lampion. Ma on symbolizowa dynamiczny rozwój Wrocawia. Technologia owietleniowa
LED umoliwia zmian koloru elewacji budynku. W zalenoci od charakteru wydarzenia,
specjalnie zaprojektowane owietlenie nada stadionowi róne barwy, np. biao-czerwone, gdy
bdzie graa reprezentacja Polski. Technologia LED charakteryzuje si take niskim zuyciem
prdu, a co za tym idzie obnia koszty eksploatacji.
Stadion zosta zaprojektowany w taki sposób, aby poza rozgrywkami pikarskimi
organizowane na nim byy due wydarzenia kulturalne, np. koncerty muzyczne. Poza penym
zapleczem dla kibiców i widzów odbywajcych si na Stadionie wydarze, dostpne
s udogodnienia dla goci VIP. Jednym z nich jest obszerny, ekskluzywnie wyposaony
Business Club. W kompleksie stadionu przewidziano równie 9444 m2 powierzchni
przeznaczonej pod wynajem, która moe by wykorzystana w wieloraki sposób: jako biura,
restauracje, sale konferencyjne, klub fitness i wiele innych.14.
Pierwotnie budowa Stadionu Miejskiego we Wrocawiu miaa odbywa si w oparciu
o partnerstwo publiczno-prywatne, jednak ze wzgldu na dugi okres przygotowa, szybko
zostao ono odrzucone jako sposób finansowania przedsiwzicia. Po rozdysponowaniu
dostpnych rodków ogoszono przetarg na udzielenie kredytu w wysokoci 500 mln z.
Przetarg na kredyt zosta rozstrzygnity 15 czerwca 2010 roku, a zwyciskie konsorcjum
skadao si z 3 banków : BRE Bank S.A., ING Bank lski S.A. i Nordea Bank Polska S.A.
Kredyt zosta udzielony na 14 lat, z 2-letni karencj w spacie kapitau.
Konsorcjum zaproponowao rekordowo nisk mar – 0,99 proc., dodatkowo oferta
nie przewiduje prowizji za wczeniejsz spat kredytu. Spóka Wrocaw 2012 dopuszczaa
mar w wysokoci 2,7 proc. i spat odsetek w wysokoci 253,8 mln z.
Dziki oprocentowaniu zaproponowanemu w przetargu kwota odsetek wynosi 163,5,
czyli koszt odsetek bdzie o ponad 90 mln z niszy ni zakadany. Cakowity koszt budowy
Stadionu Miejskiego we Wrocawiu to 857 mln zotych.
Przetarg na budow Stadionu rozstrzygnito 1 kwietnia 2009 r., a zwycizc zostao
konsorcjum firm pod przewodnictwem Mostostalu Warszawa S.A. z udziaem J&P AVAX
S.A., Wrocawskiego Przedsibiorstwa Budownictwa przemysowego Nr 2 „Wrobis" S.A
oraz Modern Construction Design Sp. z o.o. Po upywie 40 % czasu przeznaczonego
na realizacj inwestycji, generalny wykonawca wykona nieco ponad 7 % zamiast
planowanych 22%. Kontrakt zosta zerwany, a pen win za jego rozwizanie i czasowe
wstrzymanie prac obciono wykonawc robót. W zwizku z opónieniami naliczono kary


13

http://www.stadionwroclaw.pl/pl/stadion/faq.html
http://www.2012.wroc.pl/

14
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w wysokoci 10,7 mln zotych. Nowy generalny wykonawca zosta wybrany w trybie
„Zamówienia z wolnej rki" - firma Max Boegl. Sposób wybrania nowego wykonawcy budzi
wtpliwoci, a w chwili obecnej Komisja Europejska zdecydowaa si na otworzenie
pierwszego etapu procedury wyjaniajcej, czy Polska zamaa prawo UE dotyczce
zamówie publicznych. Strona polska powouje si na nadzwyczajne okolicznoci i tumaczy,
e chodzio o przyspieszenie procedur, by zdy z budow stadionu przed pikarskimi
mistrzostwami Europy w przyszym roku i terminami wyznaczonymi przez UEFA.
Jeli jednak takie wyjanienia oka si niewystarczajce Bruksela moe skierowa spraw
do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.
W najbliszym otoczeniu Stadionu Miejskiego we Wrocawiu miaa powsta galeria
handlowa lska Wrocaw i przynosi dochody klubowi pikarskiemu. Obecnie pewne jest,
e nie bdzie gotowa na czas, nie wiadomo nawet, czy prace rusz. Póki co WKS lsk
Wrocaw nie tylko nie zarabia na nieistniejcej galerii handlowej, ale paci dzieraw
za nieuywany grunt. Wiceprezydent Wrocawia zapowiada, e jeli nic si nie zmieni,
to miasto samo zakopie wielk dziur przy stadionie i kosztami obciy klub, gdy ma
do tego prawo15.
3. Inwestycje zwizane z komunikacj podczas Euro 2012™
Poza budow samego stadionu i infrastruktury towarzyszcej miasto w intensywny
sposób usprawnia komunikacj na terenie Wrocawia. Tramwaje plus, czyli tzw. szybka kolej
miejska to pojazdy, dziki którym Wrocaw zyska bardzo sprawne poczenie midzy
centrum miasta a jego zachodnimi dzielnicami i przede wszystkim stadionem. Dodatkowo,
dziki wprowadzeniu systemu ITS (Inteligentny System Transportu), tramwaje ze znaczkiem
„+” bd si porusza znacznie szybciej ni ich „zwyke” odpowiedniki. Na chwil obecn,
do ruchu wprowadzone zostay 2 z 3 planowanych linii tramwaju plus, dojedajce
pod Stadion Miejski. Ukoczenie ostatniej planowane jest na marzec 2012 roku16.
Kolejn inwestycj, o której warto wspomnie jest przebudowana ulic Strzegomskiej
i Granicznej. Stanowi ona najwaniejsze poczenie komunikacyjne poudniowo-zachodnich
rejonów miasta oraz Portu Lotniczego z centrum. Podczas obsugi samych meczów moliwe
bdzie wydzielenie pasów ruchu wycznie na potrzeby UEFA zwizane z obsug VIP
oraz duej liczby autokarów przewocych goci bezporednio pomidzy lotniskiem
a stadionem. W ramach tej inwestycji wybudowana zostaa druga jezdnia ul. Granicznej
i przebudowana ta istniejca. Odnowione zostay take chodniki i cieki rowerowe.
Przebudowane zostay take zatoki autobusowe i powstao nowe owietlenie.
Bardzo istotn inwestycj, o której naley wspomnie jest budowa Autostradowej
Obwodnicy Wrocawia. AOW ma za zadanie usprawni ruch tranzytowy w poudniowozachodniej Polsce oraz zapewni bezporedni dojazd do portu lotniczego oraz stadionu,
dlatego te jest jedn z najbardziej oczekiwanych inwestycji w ostatnich latach. W skad tej
inwestycji wchodzi utworzenie 27,4 km dróg autostradowych (wraz z cznicami bdzie to
35,4 km).17 Na drogi te skada si take 7 wzów komunikacyjnych oraz 41 obiektów

15

http://www.gazetawroclawska.pl/euro2012/452051,kiedywreszciepowstaniegaleriaslaska,2,id,t,sa.html
www.forum.investmap.pl
17
http://www.2012.wroc.pl/static/73/InwestycjenaEURO.html
16
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mostowych. Mówic o AOW nie mona nie wspomnie o mocie Rdziskim, jako czci
tej duej inwestycji. Jest to most drogowy nad Odr zaprojektowany przez profesora
Jana Biliszczuka z Politechniki Wrocawskiej. Przeprawa tego mostu ma 612 metrów
dugoci, a razem z dojazdowymi estakadami - prawie 2 km. W kadym kierunku kierowcy
maj do dyspozycji 3 pasy ruchu. Most ten jest rekordzist w kilku kategoriach:
x najwyszy pylon w Polsce – 122 m
x najduszy betonowy most podwieszony (cz podwieszona 2 x 256 m = 512 m)
w Polsce
x najduszy most podwieszony na jednym pylonie w Polsce
x najdusze przso betonowe w Polsce – 256 m
x pierwszy monitorowany komputerowo most w Polsce18.
Ponadto miasto dokonao pierwszego etapu przebudowy ul. Lotniczej w cigu
drogi krajowej nr 94 oraz koca dobiegy prace nad przebudow ul. Kosmonautów w cigu
drogi krajowej nr 94. Oprócz tego ulica migrodzka, bdca elementem drogi krajowej nr 5
ulega przebudowie, by stworzy jeszcze lepsze poczenie midzy Wrocawiem
a Poznaniem. Równie cig ulic: Piliczyckiej i Królewieckiej, jako e s to bezporednie
drogi dojazdowe do Stadionu Miejskiego zostay przebudowane i zmodernizowane, by
zapewni pynny i bezpieczny dojazd.
Zanim jednak kibice bd mieli okazj skorzysta z udogodnie komunikacyjnych
na terenie miasta, musz dosta si do Wrocawia. Z myl o tym postpuj prace remontowe
Dworca Wrocaw Gówny. Wrocawski dworzec to budowla unikatowa na skal europejsk –
wybudowany w poowie XIX w. stanowi przykad tendencji historycznych tamtego okresu –
zaprojektowany zosta bowiem w stylu angielskiego gotyku Tudorów przez Królewskiego
Budowniczego Kolei Górnolskich Wilhelma Grapowa. Budynek gówny dworca
charakteryzuj wic flanki, wiee, wysunite ryzality, ostroukowe okna i bogaty detal
zdobniczy.19
Przez ostatnich 20 lat nie podejmowano adnych zdecydowanych dziaa majcych
na celu odnowienie i oywienie podupadajcego dworca. Doskonaym czynnikiem
mobilizujcym PKP do dziaania stao si przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji
mistrzostw pikarskich. Problem finansowania tej inwestycji dugo nie znika.
Jednym z pomysów na jego rozwizanie byo przejcie budynku przez gmin lub cakowita
komercjalizacja, jednak PKP nie zdecydowao si na taki krok, przeszkod stanowiy take
istniejce regulacje prawne. Ratunkiem okazaa si szansa na dotacj unijn.20
W czerwcu 2008 roku ogoszony zosta konkurs "Koncepcja architektonicznourbanistyczna rewitalizacji Dworca Gównego we Wrocawiu wraz z otoczeniem", pul
nagród – 100 tys. z sfinansoway po poowie miasto Wrocaw i PKP21. Swoje prace
konkursowe zoyo siedem pracowni, zwycizc zosta ogoszony projekt zespou
pod kierownictwem Grzegorza Leszczyskiego z warszawskiej pracowni Nr 522.

18

www.wroclaw.pl
J.Czerwiski,Wrocaw–PrzewodnikTurystyczny,wyd.EkoGraf,Wrocaw2002
20
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,5204599.html
21
http://www.rp.pl/artykul/5,90615.html
22
http://www.pkpnieruchomosci.pl/view...8f4feed6eff4ee
19
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Najwaniejsze prace remontowe do wykonania wg Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
x remont elewacji z dokadnym odtworzeniem elementów architektonicznych
x remont holu gównego oraz hal peronowych
x monta schodów ruchomych w holu gównym prowadzcych do przestrzeni
handlowo-usugowych
x monta schodów ruchomych prowadzcych na perony z tunelu miejskiego
x budowa podziemnego parkingu na okoo 200 pojazdów od strony pónocnej
wraz z poczeniem z poziomem -1 budynku gównego
x monta wind czcych tunel gówny z peronami
x budowa od strony poudniowej tzw. dworca nocnego
x remonty instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych
x budowa torowisk bezpodsypkowych na dugoci peronów
x monta nowego systemu nagonienia, wizualnej informacji pasaerskiej, systemu
owietlenia, kiosków multimedialnych itp.
x nowe zagospodarowanie placu od strony ulicy Pisudskiego.
Do przetargu na wykonanie remontu dworca, stano jedynie konsorcjum Budimexu
i hiszpaskiej spóki Ferrovial Agroman oferujc cen 266 mln z netto (324,1 mln z brutto)
czyli znaczco przekraczajc budet PKP przewidziany na remont (162,3 mln z netto)23.
PKP zapewnio jednak, e brakujce pienidze zdobdzie np. sprzedajc niewielk cz
swoich gruntów lub, w ostatecznoci rezygnujc z budowy parkingu podziemnego
wycenianego na okoo 100 mln z. Ostatecznie w sierpniu 2010 roku okazao si, e cakowity
koszt projektu to 361 mln z brutto, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi
nieco ponad 265 mln z24.
Umowa z Budimexem zostaa podpisana dnia 2 marca 2010. Prace budowlane
rozpoczto w kwietniu 2010 roku. Wszystkie prace objte s cisym nadzorem
konserwatorskim w osobie miejskiego konserwatora zabytków p. Elbiety BerezowskiejHawrylak, czego skutkiem byy m.in. rezygnacja z ruchomych tam bagaowych przy
schodach prowadzcych z tunelu gównego na perony, zmiana nawierzchni peronów z kostki
betonowej na lastryko oraz najbardziej kontrowersyjna zmiana planowanego koloru elewacji
z gobio szarego na pierwotny tj. pochodzcy z II poowy XIX w. odcie ugru.
Na chwil obecn oddano do uytkowania perony 5 i 4 oraz dobudowano peron 6
(do obsugi kolei aglomeracyjnej). Wysoki poziom zaawansowania maj prace na peronach
1 i 2 oraz w holu gównym. Niemal gotowy jest ju parking podziemny. Trwaj intensywne
prace przy remoncie elewacji. W grudniu planowane jest oddanie dla podrónych dworca
nocnego. Zarówno wadze miasta, jak i PKP utrzymuj, e oddanie inwestycji w kwietniu
przyszego roku nie jest zagroone.
Niespena 200 metrów od stadionu przecinaj si linie kolejowa Wrocaw – Gogów
oraz tramwajowa czca pooone na zachodnim kracu Wrocawia osiedle Lenica
z centrum miasta. W zwizku z tym zrodzi si pomys budowy w tym miejscu unikatowego
we Wrocawiu przystanku kolejowo-tramwajowego. Inwestor - miejska spóka Wrocawskie

23

http://www.pkp.pl/node/2917
http://www.funduszeeuropejskie.pl/artykul/0,0,a,538,RemontDworcaGlownegoweWroclawiuzaunijnepieniadze.html
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Inwestycje 1 kwietnia 2009 rozstrzygna ostatecznie przetarg na projekt a 13 lipca 2009
na budow, który to wygrao konsorcjum firm: Przedsibiorstwo Robót Kolejowych
i Inynieryjnych S.A. i Filar Sp. z o. o. oferujc cen 49,5 mln z25. Gównym zadaniem wza
bdzie obsuga komunikacyjna imprez organizowanych na Stadionie Miejskim, jednak
zapewne znajdzie si take wielu pasaerów, którzy wprost z tramwaju bd mogli przesi
si na pocig. Zgodnie z projektem ma by to przesiadka komfortowa – zarówno pooone
na poziomie 0 perony kolejowe jak i znajdujce si poziom wyej przystanki tramwajowe
s czciowo zadaszone oraz poczone zarówno schodami jak i windami26.
Wrocaw przygotowujc si do Euro 2012™ pamita równie o jednym
z najwaniejszych punktów komunikacyjnych, jakim jest lotnisko. Projekt rozbudowy
oraz modernizacji narodzi si jeszcze przed przyznaniem miastu Wrocaw organizacji Euro
2012™ i jak mówiy w tamtym czasie Wadze Wrocawia przyznanie miastu Wrocaw
organizacji EXPO oraz Euro nie wpyno na decyzj o rozwoju Portu Lotniczego. Warto
projektu wynosi 381,1 mln z z czego warto dofinansowania przez fundusze UE wynosi
128,1 mln z. Konkurs na zaprojektowanie nowego terminalu wygraa warszawska spóka
JSK (firma zaprojektowaa wczeniej lotniska we Frankfurcie, Düsseldorfie i BerlinieSchönefeld), natomiast wykonawca projektu zosta wyoniony w drodze przetargu i jest nim
polsko-niemieckie konsorcjum budowlane Hochtief.
Nowy terminal lotniczy we Wrocawiu zostanie ukoczony najprawdopodobniej
na przeomie roku a sam terminal zostanie oddany do uytku w lutym/marcu 2012 roku.
Bdzie móg odprawi rocznie 3,5 mln podrónych – 2 razy wicej ni obecnie uytkowany.
Ponadto bdzie go mona rozbudowa , tak by by w stanie obsuy nawet 7 mln ludzi.
Jego kubatura obliczana na ponad 300 tys. m3 jest jedn z najwikszych wród terminali
na polskich lotniskach. Najbardziej charakterystycznym elementem terminalu ma by dach
o powierzchni 19 tys. mkw. (ponad 2 boiska pikarskie) w formie falujcych patów, które
oddaj ruch zwizany z podróowaniem. Do dyspozycji pasaerów bd midzy innymi:
przestronna, klimatyzowana hala przylotów i odlotów (1700 mkw.) o wysokoci od 13 do 19
m, 8 stanowisk kontroli bezpieczestwa i 22 stanowiska odprawy biletowo-bagaowej.
Ponadto zostanie wdroony najnowoczeniejszy system kontroli bagau (w tym 2 urzdzenia
do precyzyjnej kontroli podejrzanych przesyek, pracujce na zasadzie tomografu).
Na pasaerów czeka bdzie ok. 4 tys. mkw. powierzchni komercyjnej (sale konferencyjne,
galeria handlowa, gastronomia, usugi bankowe itd.), w tym podniebna kawiarnia z widokiem
na pyt lotniska i pas startowy. Przed terminalem powstanie pyta postojowa dla samolotów.
Oprócz tego zbudowana bdzie paszczyzna odladzania samolotów. Wrocawskie lotnisko
bdzie mogo obsuy 36 operacji lotniczych na godzin - co pótorej minuty moliwy
bdzie start lub ldowanie samolotu. Przepustowo lotniska bdzie 2,5 razy wysza.
4. Dodatkowe inwestycje i atrakcje zwizane z organizacj Euro 2012™
W ramach Euro 2012™ we Wrocawiu odbd si tylko trzy mecze. Jednak atmosfera
mistrzostw nie bdzie obecna w miecie tylko przez 3 dni. W czasie caego turnieju w Polsce
i na Ukrainie wrocawski Rynek, plac Solny i cz ulicy widnickiej stan si jedn wielk
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Dokumentacjaprzetargowapobranazestronywww.wi.wroc.pl
http://www.mackow.pl/projekty/funkcja/publiczne,wEzeL_przesiadkowy_mpkpkp_euro_2012_wrocLaw
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Stref Kibica. Kadego dnia bdzie mogo si tam zmieci nawet 30 tysicy sympatyków
piki nonej27. Ogromne telebimy umoliwi ogldanie za darmo wszystkich meczy
Mistrzostw – zarówno tych rozgrywanych we Wrocawiu, jak i tych w innych miastach.
Strefa czynna bdzie codziennie, od godziny 10 do 24.
Punktem kulminacyjnym Strefy Kibica bdzie plac Gobi. To tam, na wysokoci
kamieniczek Ja i Magosia, zostanie ustawiona scena o powierzchni 200 metrów
kwadratowych wraz z najwikszym z telebimów. Kolejne telebimy zawisn na cianach
Ratusza. Jeden, zwrócony w stron Placu Solnego, tu przy wejciu do siedziby wadz miasta,
kolejne nad restauracj Spi oraz w okolicach prgierza, w stron ulicy widnickiej.
Poza meczami Strefa Kibica bdzie dostarcza wielu innych atrakcji. Maj znale si
tam stoiska wszystkich sponsorów UEFA Euro 2012™, a take oficjalnych partnerów
medialnych miasta Wrocaw – „Gazety Wrocawskiej” i Radia Eska. W czasie, gdy nie bdzie
rozgrywany aden mecz bd odbywa si tu koncerty, konkursy i zabawy. Wstp do strefy
kibica bdzie cakowicie bezpatny.
Ze wzgldu na ograniczon pojemno Strefy Kibica na Rynku, moe okaza si ona
niewystarczajca. W razie potrzeby istnieje moliwo zorganizowania kolejnych tego typu
miejsc
na
wyspie
Sodowej,
Polach
Marsowych,
przy
Hali
Ludowej
28
albo przy ul. Oporowskiej, na Stadionie lska .
Organizacja tak prestiowej imprezy, jak s Pikarskie Mistrzostwa Europy
to ogromna szansa dla Wrocawia na zaistnienie w wiadomoci szerokiego grona odbiorców.
W okresie przygotowawczym do EURO 2012™ zorganizowano wiele imprez
towarzyszcych oraz przeprowadzono róne kampanie. Ju w 2007 roku rozpocza si
kampania informacyjna, powstao wiele stron internetowych, jak cho by
www.wroclove2012.com, www.e2012.eu,www.2012.wroc.pl.
Cay czas organizowane s akcje angaujce wrocawian i wszystkich przebywajcych
w stolicy Dolnego lska do wspólnej zabawy pod hasem Euro 2012™. Organizacja UEFA
EURO 2012™ to wito nie tylko dla kibiców pikarskich, ale dla wszystkich, którzy kochaj
Wrocaw i Polsk. Wród akcji promocyjnych znalazy si midzy innymi29:
ukadanie „ywego napisu” WROC AW 2012 na terenie, na którym obecnie znajduje si
stadion; organizacja Wrocaw 2012 Festival; prezentacja na wrocawskim Rynku
gigantycznej mapy, przedstawiajcej miejsca najwikszych inwestycji we Wrocawiu,
zwizanych z organizacj UEFA EURO 2012™; Barbus – specjalny autobus, w którym na
400 dni przed Euro 2012™ mona byo zapozna si ze szczegóami budowy stadionu, dróg
oraz innych inwestycji infrastrukturalnych; Internetowa „Ksiga 2012 powodów, by pokocha
Wrocaw”, podzielona na 21 rozdziaów tematycznych, w której w okresie od maja
do padziernika 2011 chtni mogli wpisa swój wasny powód, dla którego kochaj Wrocaw
(wydana w formie ksikowej bdzie promowa miasto na dugo po zakoczeniu
mistrzostw); Audycja WrocLive2012, emitowana przez Radio Wrocaw i Telewizj Wrocaw,
mówica o drodze Wrocawia do Euro 2012™ widzianej z rónych perspektyw (do tematów
inwestycyjnych, przez sport i rozrywk, a po zwykych mieszkaców miasta); krótkie filmy
promujce miasto jako Eurogospodarza – zamieszczane na portalach informacyjnych
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http://www.gazetawroclawska.pl/stronaglowna/334014,wroclawstrefakibicaeuro2012,id,t.html
http://www.e2012.eu/pl/strefy_kibicow/1031/2/
29
http://wroclove2012.com/
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i emitowane podczas cyklicznych imprez tematycznych; specjalne pokazy multimedialne
fontanny na Pergoli. Ponadto odbya si widowiskowa impreza One Year To Go UEFA
EURO 2012™, zorganizowana na wrocawskiej Pergoli dokadnie rok przed rozpoczciem
mistrzostw, podczas której zaprezentowano midzy innymi: pokazy taneczne i pikarskie,
wystpy polskich gwiazd, a take artystów kojarzcych si gównie z Wrocawiem. Cao
zakoczy niezwyky pokaz multimedialny fontanny prezentujcy w kilku obrazach
przemiany miasta zwizane z Euro 2012™.
Organizacja Euro 2012™ to dua szansa na rozwój nie tylko dla miasta, ale take
dla jego mieszkaców. Szereg inicjatyw to dobra okazja szczególnie dla ludzi, którzy mog
zatroszczy si o swoj przyszo , podnie kompetencje zawodowe i umiejtnoci, a take
zdoby
atrakcyjn prac lub podnie
nieco swój status materialny. Wród
najpopularniejszych z nich znalazy si:
x system „Polish Pass”, umoliwiajcy wynajem mieszkania, bd pokoju kibicom30
x bezpatne szkolenia z komunikacji midzykulturowej dla wolontariuszy pomagajcych
przy organizacji imprez.
x szkolenia jzykowe dla wolontariuszy, którzy bd kierowa ruchem pojazdów
i wspomaga policjantów.
x program „Europejski standard hotelarski na Euro 2012™” – bezpatne szkolenia
przygotowujce do pracy w brany hotelarskiej31.
Podobnie jak w przypadku innych przedsiwzi , tak i organizacja EURO 2012™
znajduje swoich przeciwników. Najczstszym powodem do narzekania jest wielko
wydatków inwestycyjnych. Wydatki te s bowiem czciowo pokrywane z kredytów
zaciganych przez miasto, które w biecym roku swoim zadueniem zblia si do progu
ostronociowego dla jst, czyli tym samym musi zaprzesta dalszego zaduania si.
Jednak nawet sceptycy musz przyzna , e s fragmenty miasta, które zmieniaj si nie
do poznania, poprawiajc tym samym komfort mieszkaców. Wszake nie ma inwestycji,
która nagle, tu po odjedzie kibiców EURO 2012™ staaby si zbdna. Wadze Wrocawia
decydujc si na organizacj mistrzostw odpowiedziay na pytanie: Czy Wrocaw to
metropolia na miar Europy XXI wieku? Odpowiedziay oczywicie twierdzco.


30

http://wiadomosci.dziennik.pl/euro2012/news/artykuly/363003,systempolishpassumozliwiwynajemmieszkanianaeuro2012.html
http://www.wroclaw.pl/europejski_standard_hotelarski_na_euro_2012.dhtml
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Koo Naukowe Nieruchomoci Property zostao reaktywowane po kilkuletniej
przerwie w dziaalnoci w poowie ubiegego roku akademickiego i od razu wzbudzio
wielkie zainteresowanie w spoecznoci studenckiej Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocawiu. Wypenio ono swoim profilem nisz tematyczn, któr wyranie odczuwali
studenci wród funkcjonujcych przy Uczelni kó naukowych. Obecnie w szeregach
aktywnych czonków Koa jest ponad 20 osób, na cotygodniowych spotkaniach pojawiaj si
równie okazjonalni sympatycy i gocie, zainteresowani tematyk nieruchomoci.
Koo funkcjonuje
przy
wydziale
Zarzdzania,
Informatyki
i
Finansów.
Opiekunem naukowym Koa jest prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, ponadto piecz
nad dziaalnoci KNN Property sprawuje mgr in. Piotr Cegielski, który wprowadza
czonków w arkana zawodu rzeczoznawcy majtkowego. Koo zajmuje si prowadzeniem
bada rynku nieruchomoci, obecnie skupiajc si na nieruchomociach komercyjnych.
Ponadto wszyscy dziaacze KNN Property wspópracuj w ramach samoksztacenia
w dziedzinie nieruchomoci, przede wszystkim w tematyce rzeczoznawstwa majtkowego.
Autorzy referatu to czonkowie KNN Property a zarazem studenci II roku studiów II
stopnia na UE we Wrocawiu na wydziale ZIF o kierunku Finanse i rachunkowo
spec. Rynek nieruchomoci. Powyszy referat stanowi jedynie uamek wkadu pracy, jaki
kady z wspótwórców woy w przygotowanie do Konferencji, efektem kocowym bowiem
jest kilkudziesiciostronicowa praca w bardzo szczegóowy sposób traktujca
o przygotowaniach Wrocawia do Euro 2012™.
Dzikujemy, e moglimy by czci Real Estate Conference!
Autorzy referatu: Krystyna Wojaczek, Monika Czapska, Konrad Pawowski, Joanna
Krzemiska, Aleksandra Kuliska, Monika Holesz, Marcin Gajewski, ukasz Binkowski,
Pawe Lech, Anna Kwieciska, Kamil Forlej, Szymon uszczyski.
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Ukraina - Organizacja Mistrzostw Europy w pice nonej UEFA EURO 2012
Lwów a take inne miasta-gospodarze Euro 2012 na Ukrainie.
Lwów to najwiksze miasto pooone w zachodniej czci Ukrainy, oddalone o okoo
90 km od granicy z Polsk. Znajduje si na pograniczu wschodniego Roztocza i Wyyny
Podolskiej, nad Petwi i stanowi wany orodek przemysowy, lotniczy, kolejowy
oraz drogowy. Miasto zostao zaoone ok. 1250 roku, charakteryzuje je bogata architektura.
Jest siódmym co do liczby ludnoci miastem w kraju. W 2007 r. miasto miao 735000
mieszkaców. W latach 1936-1944 we
Lwowie swoja karier rozwin polski
pikarz, trener i dziaacz pikarski- Kazimierz
Górski. W tym miecie powsta równie
jeden z pierwszych klubów pikarskich w
Polsce- Pogo Lwów.
Jako jedno z miast, w którym bd
odbywa si oficjalne mecze, Lwów cieszy
si du popularnoci wród turystów
z Polski, jak równie z caej Europy.
Tumy goci zafascynowanych piknem renesansu, baroku czy klasycyzmu uwiecznionych
w architekturze starego miasta odwiedzaj kulturow stolic zachodniego regionu przez cay
rok.
Nadchodzca impreza futbolowa sprawia, e Lwów staje si take potnym
orodkiem rozrywkowym czy te sportowym. W listopadzie 2008 roku rozpoczto budow
nowego stadionu-ARENA LWÓW. W zwizku z duymi opónieniami w budowie obiektu,
mieszkacy zabytkowego miasta mieli wiele powodów do niepokoju, gdy za plecami
czyhao prawdopodobiestwo przeniesienia imprezy nad Dniepr, gdzie ju we wrzeniu 2008
roku otwarty zosta innowacyjny stadion DNIPRO ARENA. Inn alternatyw bya pooona
nad morzem Czarnym Odessa, bd które z dwóch polskich miast Kraków-Chorzów.
Na szczcie waciwa interwencja wadz pastwa
i organizatorów EURO 2012 na Ukrainie przyniosa
pozytywne rezultaty, pozostawiajc pogróki pana
Platiniego jedynie przestrog, a Dniepropetrowsk
i Odessa zajy miejsca na licie miast
rezerwowych. Kilka tygodni temu wszelkie
wtpliwoci co do realizacji rozgrywek we Lwowie
zostay rozwiane. Stadion Arena Lwów zosta
uroczycie otwarty. Cho prace wykoczeniowe
jeszcze trwaj i obecny zewntrzny obraz stadionu
pozostawia wiele do yczenia, lwowscy wielbiciele piki nonej, s dumni
z dotychczasowych osigni , gdy wewntrzne pikno tej budowli zapiera dech w piersiach.
Szczególnie zadowoleni s kibice lokalnego klubu pikarskiego FC KARPATY,
który po zakoczeniu letnich rozgrywek swoj dotychczasow siedzib przeniesie wanie
na ten stadion. Koszt budowy stadiony wyniós okoo 2,3 mld hrywien(ok. 890mln zotych).
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Na Ukrainie podobnie jak w Polsce mecze rozgrywane bd w czterech miastach:
Lwowie, Doniecku, Charkowie, oraz w Kijowie, gdzie odbdzie si fina mistrzostw
i uroczysta ceremonia zakoczenia.
Zrekonstruowany, otwarty w padzierniku biecego roku stoeczny stadion NSK
Olimpijski, jak sama nazwa wskazuje, nie jest obiektem typowo pikarskim. Posiada bieni
lekkoatletyczn, która pogarsza widoczno boiska, co moe spotka si z negatywnym
odbiorem przez kibiców pikarskich.

Cakowita pojemno stadionu stanowi 70 050 miejsc, w czasie gdy doniecki stadion
Donbass Arena i charkowski- Metalist mieszcz 51 594 i 38 633 miejscówek odpowiednio.
Najmniej pojemna jest Arena Lwów, gdzie ilo miejsc nie przekracza 35 000.
Wszystkie stadiony zbudowane s zgodnie z najwyszymi standardami UEFA.

Wybudowane bd zmodernizowane stadiony na Ukrainie
zwracaj na siebie uwag milionów ludzi. Bogate w zabytki i pene
atrakcji miasta przycigaj tumy turystów. Nie mniej jednak,
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to nie tylko te cechy zadecyduj o póniejszej opinii i wraeniach kibiców odwiedzajcych
ten kraj w ramach EURO 2012. Due znaczenie maj take lotniska, logistyka a take
poczenia drogowe pomidzy miastami-gospodarzami.
Oczywistym jest fakt, e gówny ruch kibiców bd obsugiwa lotniska.
Niektóre z nich do niedawna nie speniay podstawowych standardów europejskich i byy
pit achillesow przed organizacj EURO 2012. Obecnie trwaj prace rekonstrukcyjne
na lotniskach Boryspol, Donieck, Charków i Lwów. Dla kadego obiektu opracowano
oddzielny projekt przebudowy, ale wszystkie maj wspólne strategiczne zadanie –
zmodernizowa lotniska, poprawi zdolnoci przepustowe i zrobi je jak najbardziej
komfortowymi dla wszystkich kategorii pasaerów. "Aeroporty” w Charkowie i Doniecku s
ju praktycznie gotowe na przyjcie kibiców. Niestety, gorzej jest w Kijowie i we Lwowie.
Strona ukraiska, najwikszego ruchu spodziewaj si na lotnisku w Kijowie. Pooone 29
km na wschód od centrum Kijowa lotnisko Boryspol bdzie drzwiami wejciowymi
na Ukrain.
W najwikszym wle transportowym na Ukrainie zachodniej, Midzynarodowym
Porcie Lotniczym „Lwów” odbywa si renowacja obiektu. W realizacji jest rekonstrukcja
i rozbudowa pasa startowego, istniejcego terminalu oraz budowa nowego i tymczasowego
terminalu. Nowy terminal odpowiada
ma midzynarodowym architektonicznym,
budowlanym i technicznym standardom i wymogom ICAO (International Civil Aviation
Organization) oraz zaleceniom midzynarodowego stowarzyszenia transportu lotniczego
IATA (International Air Transport Association). Podczas EURO 2012 przepustowo
lwowskiego lotniska wzronie do ok. 1900 os/h w jedna stron, co w porównaniu
do niedawna (gdy te statystyki sigay ok. 300 os/h) wydaje si by wrcz niemoliwe.

Wbrew pozorom i czsto wpadajcym w ucho pogoskom o dalekim od ideau stanie
gotowoci ukraiskich lotnisk czy dworców kolejowych prace modernizacyjne trwaj i z dnia
na dzie ukraiska baza lotniczo-kolejowa nabiera co raz pewniejszego wygldu.
Po ostatnim sezonie letnim ukraiskie drogi maj si nienajgorzej.
Zapewne przecitny kierowca goszczcy na Ukrainie do niedawna, nie móg sobie wyobrazi
organizacji mistrzostw Europy w pice nonej w tym kraju, cho by ze wzgldu na stan
tamtejszych dróg.
Dzisiaj sytuacja wydaje si by nieco lepsza. Ukraiskie wadze deklaruj, e drogi
czce miasta-gospodarzy turnieju Euro 2012 s gotowe w 80 procentach. Rok temu
do uytku oddano prawie 1000 kilometrów wyremontowanych lub nowo wybudowanych
szlaków komunikacyjnych. Najbardziej zaawansowane s prace na drogach czcych Lwów
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z Kijowem (560 km), Kijów z Charkowem (500 km) i Kijów z Donieckiem (750 km).
Na kadej powstaj nowe oznakowania dróg. Bd to dwujzyczne tablice z opisem
po angielsku i ukraisku. Natomiast poczenia Lwowa z punktami przej granicznych
z Polsk na razie pozostaj bez komentarzy.

Do EURO 2012 przygotowuje si take ukraiska policja drogowa „DAI”.
Zarzd Ukraiskiej Milicji Drogowej obiecuje, e ju na granicy kady zmotoryzowany
turysta otrzyma ulotk z podstawowymi wiadomociami o przepisach ruchu drogowego
na Ukrainie oraz o subach alarmowych.
cznie z drogowymi poczeniami midzymiastowymi
renowacji poddana jest take infrastruktura miejska. We Lwowie
remontowane s ulice yczakowska, Stryjska, Zielona itd. bdce
gównymi szlakami komunikacji miejskiej. W budowie jest droga,
majca na celu uatwienie dojazdu z lotniska do centrum.
Polepszy si równie stan obwodnicy.
Dziki czasochonnym, aczkolwiek rozlegym remontom
dróg, a take cierpliwoci obywateli Lwowa, w cigu ostatnich lat,
przedostanie si z jednego koca miasta do drugiego jest duo
atwiejsze. Pomimo tego wiele wskich i ciasnych uliczek wci
czeka na sw reperacj.
Nie mniej wan spraw pod wzgldem organizacji
zbliajcych si mistrzostw jest do skromna ukraiska baza
hotelowa.
Na bardziej zamonych goci czekaj hotele, gdzie rednia cena za solidny pokój
ksztatuje si na poziomie 300-400 pln za dob. W hotelach, gdzie standard pokoi nieco
odbiega od norm europejskich, ceny mieszcz si w przedziale 100-200pln.

Zgodnie z umow z UEFA EURO 2012TM Accommodation Agency Ukraine do 2012
roku
we
Lwowie
dostpne
maj
by
2740
pokoi
trzygwiazdkowych,
1020 czterogwiazdkowych, 1315 pokoi luksusowych.
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Podobnie jak w innych miastach, we Lwowie rozmachu nabra trend hostelowy.
Oprócz tego, w celu zapewnienia wikszej iloci miejsc noclegowych, do akcji wkroczy rzd.
W miastach-gospodarzach turnieju, baza hotelowa bdzie si opiera na akademikach.
W obecnym roku akademickim, zajcia zaczy si nieco wczeniej, by ju w maju 2012 roku
zacz
wakacje.
czna ilo
miejsc w akademikach wynosi ok. 21 700.
Aktualnie, waciciele hosteli utrzymuj cen za óko na poziomie ok. 20 €. Nieco mniejsze
wic powinny by ceny noclegów w domach studenckich, gdzie warunki czasami potrafi
przerazi .
Walczc z wieloma problemami i niedoskonaociami przygotowawczymi przed
EURO 2012, wspópracujca z Polsk Ukraina gboko wiey w to, i byskawicznie
nadchodzca impreza sportowa znacznie wpynie na jej wzrost gospodarczy, poprawi
dotychczasowe standardy ycia, rozwinie relacje z zachodem, a gocie odwiedzajcy Polsk
i Ukrain bd z zachwytem wspomina te kraje.



Przygotowa Kamil Zaleski. Student drugiego roku kierunku Finanse
i Rachunkowo w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie.
…pasjonat matematyki, piki nonej oraz taca towarzyskiego.
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Przygotowania Warszawy do Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA Euro 2012
Podczas zbliajcych si Mistrzostw UEFA Euro 2012, odbywajcych si w Polsce
oraz na Ukrainie, Warszawa bdzie miaa zaszczyt by jednym z miast, w których
rozgrywane bd mecze turnieju. Odbd si tu 3 mecze grupowe (w tym mecz otwarcia),
1 wier fina oraz 1 pófina. Organizacja imprezy o takiej skali to nie tylko wielka szansa
zarówno dla stoecznej, jak i polskiej gospodarki, ale równie wielkie wyzwanie.
Stadion Narodowy– kluczowy projekt wg Masterplanu PL.2012
Stworzenie w Warszawie obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia planowano
ju w latach 90., jednak dopiero wybór Polski oraz Ukrainy na gospodarzy Euro 2012 nada
tym planom odpowiedniego tempa i priorytetu. Lokalizacja obiektu w niecce byego Stadionu
Dziesiciolecia, w bliskiej odlegoci centrum miasta, jest do nietypowa, gdy obiekty tego
typu powstaj zazwyczaj na obrzeach miast. Na projektanta obiektu wybrano konsorcjum
JSK Architekci sp. z o.o., gmp International GmbH oraz Schlaich Bergermann und Partner.
Wykonawc poszczególnych czci s Pol-Aqua S.A. oraz Konsorcjum Alpine,
Hydrobudowa, PBG. Zarzdzaniem Stadionem Narodowym zajmuje si Narodowe Centrum
Sportu dziaajce na rzecz Skarbu Pastwa.

Cakowita warto inwestycji wedug danych NCS wynosi 1 569 370 000 z netto,
czyli ponad 300 mln z mniej ni wynosiy wstpne kosztorysy inwestorskie sporzdzone
przy wspópracy z JSK Architekci. Stadion Narodowy jest finansowany w caoci z budetu
centralnego.32
Biao-czerwona arena to najwikszy
obiekt jaki Polska przygotowaa na Mistrzostwa
– ugoci ona 58 tys. kibiców, w tym 4600
na miejscach premium, 800 w loach VIP,
106 niepenosprawnych oraz 50 niewidomych
którzy zostan zaopatrzeni w zestawy
suchawkowe
umoliwiajce
suchanie
przygotowanej specjalnie dla nich relacji.


Stadion Narodowy w Warszawie

fot. Piotr
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http://www.stadionnarodowy.org.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-kosztow-budowy-stadionu-narodowegow-warszawie
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Dla mediów przygotowano 900 miejsc.33 Niestety, 106 miejsc dla niepenosprawnych
na stadionie takich rozmiarów to zaledwie 0,2 proc., podczas gdy zalecenia
Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego to 3 proc.34 Dla kibiców docierajcych
na imprezy wasnym autem przewidziano niecae 1800 miejsc w parkingu podziemnym.
Na godnych i spragnionych czekaj 4 restauracje, w tym jedna ekskluzywna
o powierzchni 1300 m2 z widokiem na Wis i Paac Kultury, oraz 30 kiosków
gastronomicznych rozmieszczonych na caym stadionie. Generalnie za obsug
gastronomiczn odpowiada bdzie firma Sodexo Polska, posiadajca midzynarodowe
dowiadczenie w prowadzeniu gastronomii na tego typu obiektach, jednak na czas Mistrzostw
zarzdzanie stadionem w tym obszarze przejmie UEFA, wprowadzajc do kiosków swoich
partnerów. Ile NCS zarobi na gastronomii niestety nie ujawniono, dla porównania mona
natomiast poda , e za wyczn obsug kateringow mniejszego Stade de Gerland w Lyonie
firma Sodexo zapacia 3,5 mln euro.35Oprócz tego stadion zarobi na wynajmie Sky Boxów,
które umoliwiaj nie tylko ogldanie wszystkich wydarze w luksusowych warunkach,
ale s dostpne dla najemcy 24h na dob, 7 dni w tygodniu. Umoliwia to organizowanie
spotka lub imprez biznesowych w prestiowym i nietypowym miejscu. Za dwuletni najem
loy firma zapaci 650 tys. z netto, a NCS oferuje wynajcie 65 takich miejsc.36
Poza tym stadion zarobi na komercjalizacji 25 000 m2 cznej powierzchni biurowej
oraz sklepowej, najwikszego centrum konferencyjnego w Warszawie na 1600 osób,
mniejszego na 300 osób oraz fitness clubu o powierzchni 2500 m2.37
Nie mona równie zapomina o trwajcych negocjacjach dotyczcych sprzeday
praw do nazwy. Kwoty ani partnerzy nie s na razie ujawniani, ale biorc pod uwag, e PGE
paci za prawo do mianowania gdaskiego stadionu „PGE Aren” 7 mln z rocznie38,
a PepsiCo ochrzczenie stadionu przy azienkowskiej „Pepsi Arena” kosztuje 6 mln z
rocznie39, dochód z tego tytuu na pewno odegra istotn rol we wpywach do kasy
Narodowego Centrum Sportu.
Ciekawostk jest kwestia murawy – na rozegranie meczy Mistrzostw na murawie
panelowej (atwa do demontau na czas organizacji imprez innych ni pikarskie) nie zgodzia
si UEFA, zdecydowano wic o pooeniu na czas Euro tradycyjnej murawy, która dopiero
po Imprezie zostanie zastpiona muraw moduow. Warto wspomnie równie o operacji
podnoszenia iglicy (tzw. big lift) która bya unikalna na skale europejsk pod wzgldem
zaawansowania technologicznego i przycigna uwag caego technicznego wiata.
Równie istotne jak sam stadion jest jego otoczenie. W celu zapewnienia jak najlepszej
komunikacji dokonano przebudowy ul. Wybrzee Szczeciskie sfinansowanej z budetu
Miasta oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Teren po zlikwidowanym targowisku
w okolicach stadionu zosta uporzdkowany, a kupcom udostpniono teren
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http://www.stadionnarodowy.org.pl/stadion/stadion-narodowy
http://www.slaboslyszacy.pl/info,536.html
35
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/2029020,34889,9138632.html
36
http://www.stadionnarodowy.org.pl/strefa-biznesu
37
http://www.2012.org.pl/pl/aktualnosci/pozostale/39206-stadiony-w-miastach-gospodarzach--nie-tylko-na-euro2012.html
38
http://namingrights.pl/newsy/polska/81-35-mln-z-za-pge-arena-gdask.html
39
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,9973405,Ekstraklasa__Legia_przez_trzy_lata_na_PEPSI_Areni
e.html
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przy ul. Marywilskiej. Niestety, sporo inwestycji zwizanych z otoczeniem Stadionu
Narodowego zostanie zrealizowanych dopiero po 2012 roku, gdy tereny wokó obiektu
przeznaczone zostan na zaplecze imprezy.40
Infrastruktura
Wiele osób cenicych sobie komfort i szybko podróy z pewnoci wybierze podró
samolotem jako sposób dotarcia do Warszawy na czerwcow imprez. Na dzie dzisiejszy
Lotnisko Chopina w Warszawie spenia ju oficjalne wymogi zwizane z przeprowadzeniem
w Polsce Mistrzostw Europy. W celu poprawy jakoci obsugi klientów podróujcych
samolotami m.in. zbudowano pirs poudniowy i centralny majce za zadanie integracje
Terminali 1 i 2.40 Wikszym wyzwaniem ni obsuga goci na lotnisku jest zapewnienie
odpowiedniej komunikacji z portem lotniczym. W tym celu zmodernizowano ponad 8kilometrowy odcinek torów od stacji Warszawa Zachodnia do stacji Warszawa Okcie.
Podczas modernizacji dokonano nie tylko prac przy torach, ale take dostosowano stacje
do potrzeb osób niepenosprawnych oraz stworzono 2 nowe przystanki na tej trasie.
Do koca 2011 r., zgodnie z umow, powinien równie powsta tunel czcy stacj
Warszawa Suewiec bezporednio z lotniskiem, zapewniajc dogodne poczenie z Centrum
oraz Stadionem Narodowym. Fakt, i prace odbywaj si pod ziemi nie uatwia tej
inwestycji. Wykonawca, firma Bilfinger Berger, natrafi na zabytkowe ruiny fortu Zbar oraz
fragmenty ziemi skaone zwizkami ropopochodnymi, co w znacznym stopniu przyczynio
si do opónie.41 Obecnie w Masterplanie spóki PL.2012 stan realizacji tej inwestycji
oznaczony jest jako opónienie krytyczne.
W ramach modernizacji infrastruktury kolejowej wyremontowano cz peronów
dworca Warszawa Gdaska oraz stworzono przejcie podziemne ze stacji kolejowej do stacji
istniejcej nitki metra Dworzec Gdaski. Z powodów finansowych zrezygnowano z remontu
wszystkich peronów oraz budowy zadaszenia. Cigle trwaj prace przy dworcach Warszawa
Centralna, Warszawa Wschodnia oraz przy przystanku Warszawa Stadion. Koszt inwestycji
majcej za zadanie poprawi komfort podróy pasaerów korzystajcych z pierwszego z nich
to 47 mln z. Cao rodków na ten cel pochodzi od spóki PKP S.A., a wykonawc jest
firma PORR Polska. Remont, majcy zakoczy si na przeomie 2011 i 2012 roku,
ma za zadanie odwieenie zaniedbanego dworca, stworzenie wicej przestrzeni
dla podrónych, rozjanienie zarówno hali gównej, jak i peronów, uczynienie systemu
informacji bardziej czytelnym i przejrzystym, uatwienie poruszania si po dworcu osobom
niewidomym oraz zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób niepenosprawnych.
Prace obejmuj nie tylko tereny hali gównej oraz peronów, ale take liczne przejcia
podziemne w okolicach dworca.42Wród nowych najemców znajdujcych si tam
powierzchni handlowych nie znajd si punkty stosujce obróbk termiczn ywnoci
odpowiedzialne do tej pory za zapach tuszczu unoszcy si w podziemiach. Mimo cigle
trwajcego remontu i wyczenia czci tuneli w okolicach Dworca Centralnego
z uytkowania, lokale w czciowo wyremontowanym dworcu oraz przejciach podziemnych
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http://uefaeuro2012.um.warszawa.pl/sites/euro2012.um.warszawa.pl/files/Stan_przygotowan_Warszawy_1.PD
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http://www.polskiinzynier.pl/wiadomoci-budowlane/rozne/69
http://www.pkp.pl/node/4347
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ciesz si spor popularnoci – wedug komunikatu firmy DTZ, odpowiedzialnej
za komercjalizacj powierzchni handlowej oferowanej przez dworzec, 75 proc. z 7 000 m2
zostao ju wynajte.43 Kolejny remontowany dworzec, Warszawa Wschodnia, dotkliwie
odczu na sobie skutki kryzysu. Co rusz rezygnowano z kolejnych, wczeniej zaplanowanych,
prac na terenie obiektu, a w kocu okazao si, i remont generalny odbdzie si po
Mistrzostwach, a obecnie dworzec zostanie jedynie odwieony. Prace w czci podmiejskiej
zakoczono w czerwcu ubiegego roku, a zakoczenie remontu czci dalekobienej
zaplanowano na I/II kwarta 2012 r. czny koszt inwestycji, 38 mln z, pokrywa budet
pastwa oraz PKP S.A. Wykonawc jest firma Strabag. Generalny remont, uwzgldniajcy
gruntown przebudow wszystkich peronów, budynków, przej podziemnych, wymian 15
km torów oraz budow urzdze sterowania ruchem spóka PLK wycenia na.... 550 mln z,
czyli prawie 15 razy wicej ni kosztuje obecny lifting!4445Ostatni, ale nie mniej wany, jest
przystanek Warszawa Stadion. Koszt jego remontu wynosi a 64 mln z i obejmuje
przebudow dwóch peronów, modernizacj przej podziemnych, dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepenosprawnych, budow zadasze, modernizacj owietlenia oraz
modernizacj torów. Za realizacj odpowiedzialne jest Konsorcjum firm Bilfinger Berger oraz
Agat S.A. Prace wykonywane s równie w budynku dworca –wymieniono dach, trwaj
prace przy elewacji, prowadzone s prace wewntrz obiektu. Przystanek powinien zosta
oddany do uytku w grudniu, natomiast dworzec na wiosn przyszego roku.46
Jeeli chodzi o infrastruktur drogow, Urzd Miasta przewiduje, e do Euro 2012
powstanie 37 km Ekspresowej Obwodnicy Warszawy. W styczniu tego roku uruchomiono
pierwszy, 10-kilometrowy odcinek Konotopa – Powzkowska, a w budowie s 7-kilometrowa
trasa Modliska – Marki, 10-kilometrowa trasa Konotopa – Lotnisko oraz odcinek
Marynarska – Lotnisko – Puawska.40 Wze Konotopa jest strategicznym punktem, gdy to
wanie tam obwodnica Warszawy poczy si z autostrad A2. Po uruchomieniu odcinków
wiecko – Nowy Tomyl oraz ód Pónoc – Konotopa teje trasy, Warszawa zostanie
poczona autostrad z naszymi zachodnimi ssiadami oraz miastami takimi jak Pozna
czy ód. Kolejn wan inwestycj drogow, której zakoczenie zaplanowano
przed Mistrzostwami, jest Trasa Mostu Pónocnego obejmujca zbudowanie w Warszawie
nowego, najbardziej wysunitego na pónoc, mostu. Poczy on Biaok ze stacj metra
Mociny oraz odciy Most Grota–Roweckiego, który wedug danych ZDM jest obecnie
najbardziej eksploatowanym w Warszawie – w 2009 r. w obie strony pokonywao go rednio
ponad 160 tys. aut na dob, co stanowi prawie jedn trzeci caego ruchu koowego
odbywajcego si na warszawskich mostach.47Oprócz tego otwarto Wze Marsa – wielkie
skrzyowanie Trasy Siekierkowskiej z ulicami Powieck, Marsa i Ostrobramsk. Koczc
temat inwestycji drogowych, warto przenie si z wielkich autostrad, obwodnic i mostów
na mae, osiedlowe ulice - Francusk oraz Parysk. Te dwie uliczki zlokalizowane
w bezporedniej bliskoci Stadionu Narodowego, w sercu Saskiej Kpy, zostay
wyremontowane w 2010 roku, i cho nie maj strategicznego znaczenia z komunikacyjnego
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http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/75-proc-dworca-centralnego-w-warszawie-wynajete,5645.html
http://www.pkp.pl/node/4954
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http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/588068-Wschodni-pogrzebany.html
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http://www.pkp.pl/node/4748
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punktu widzenia, to na pewno odegraj wan role podczas Mistrzostw Europy. Usytuowane
jest tu wiele ambasad, kawiarni oraz restauracji, które na pewno przycign wielu turystów
z zagranicy i poka, e w Warszawie istniej urokliwe ulice inne ni Nowy wiat czy
Krakowskie Przedmiecie.
W celu poprawienia jakoci komunikacji miejskiej na czas rozgrywek, od 2007 roku
nieprzerwanie modernizowany jest tabor autobusowy oraz tramwajowy. Do czerwca
przyszego roku z warszawskich ulic znikn maj wszystkie Ikarusy, które zostan
zastpione
nowoczesnymi,
niskopodogowymi
pojazdami.
Obecna
liczba
ok. 50 nowoczesnych tramwajów polskiej produkcji „Swing” powikszy si do tego czasu
do 120 pojazdów. Dwie z trzech tras tramwajowych prowadzcych w rejony Stadionu
Narodowego zostay ju zmodernizowane, modernizacja ostatniej z nich odbywa si w tym
roku.40
Co zaoferuje kibicom Warszawa ?
Wedug szacunków Urzdu Miasta, kadego dnia Euro w Warszawie moe przebywa
30 – 40 tys. goci. W dniach, w których na Stadionie Narodowym rozgrywane bd mecze,
liczba ta wzronie nawet do 150 tys. kibiców.40Pikarskie zmagania na stadionie obejrzy tylko
cz z nich, a co z reszt? Dla nich na Placu Defilad, w cisym centrum miasta,
przygotowana zostanie Strefa Kibica zdolna pomieci ponad 100 tys. goci. W jej skad
wejd 2 sceny, 8 ekranów, strefa rozrywki, strefa gastronomiczna (7 000 m2), Centrum
Prasowe Miasta, 4 punkty medyczne oraz zaplecze sanitarne z 400 kabinami.
O bezpieczestwo bawicych si osób zadba ponad 1000 pracowników ochrony.
Aby pokaza , e atmosfera Euro panuje u nas cay czas teren bdzie otwarty od 7 czerwca
do 2 lipca, czyli od dnia przed rozpoczciem do dnia po zakoczeniu turnieju.
W trakcie najatrakcyjniejszych meczy organizatorzy przewiduj moliwo pozostawienia
strefy otwartej nawet do godz. 4 nad ranem.48
Problemem jest fakt, i w tym rejonie trwaj prace zwizane z budow II linii metra,
które, jak wiadomo, nie zakocz si do czasu Mistrzostw. W powstaej sytuacji dziennikarze
podnieli alarm, e goci zamiast Strefy Kibica przywita wielka dziura w ziemi.
Ratusz uspokaja, e stan prac na tym obszarze w czerwcu 2012 r. pozwoli na przykrycie
istniejcych wykopów betonow kostk, umoliwiajc tym samym bezpieczne
zorganizowanie Strefy.49
Oprócz oficjalnej warszawskiej Strefy Kibica powstanie równie wiele innych miejsc,
gdzie kibice nie ogldajcy meczu na stadionie bd mogli spdzi swój czas. Jednym z nich
bdzie Fan Park organizowany przez firm Carlsberg przy wspópracy z Polskim Komitetem
Olimpijskim. Nietypowym rozwizaniem bdzie to, e oprócz wielu atrakcji i rozrywek
zaplanowano równie cz noclegow na okoo 5 tys. osób.
Piotr opusiski, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie
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Studenckie Koo Naukowe Inwestycji i Nieruchomoci - organizator cyklicznych
konferencji Real Estate Conference
Koo dziaa w Szkole Gównej Handlowej i od pocztku swej dziaalnoci cile wspópracuje
z Katedr Inwestycji i Nieruchomoci SGH, której kierownikiem jest prof. dr hab. Marek
Bryx.
Koo na stae wspópracuje z najwikszymi polskimi i zagranicznymi firmami na rynku
nieruchomoci, m.in. Colliers International Poland, CB Richard Ellis, Cushman&Wakefield,
DTZ, Jones Lang LaSalle, Knight Frank, MGPA, PricewaterhouseCoopers, Reas, RICS.
Dotychczasowe projekty Koa to, przede wszystkim:
x spotkania ze specjalistami z brany,
x organizacja corocznych konferencji: Real Estate Conference, Real Estate Meeting,
Finanse i Nieruchomoci, Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
x organizacja case’ów dla studentów, np. Real Estate Case Day,
x wspópraca z pras branow,
x uczestnictwo w najwikszych targach nieruchomoci,
x viewingi najciekawszych budynków (równie w trakcie budowy).
Szkoa Gówna Handlowa jako jedyna uczelnia w Polsce bierze udzia w prestiowym,
midzynarodowym programie edukacyjnym European Real Estate Challenge. Czonkowie
SKN Inwestycji i Nieruchomoci jako nieliczni w Polsce maj moliwo uczestniczenia
w tym projekcie, co corocznie wietnie wykorzystuj i wspótworz zwyciskie druyny.
Koowicze s take obecni na wielu imprezach naukowych organizowanych przez studentów
z zaprzyjanionych kó naukowych z innych miast.
Autor referatu nt. Warszawy
Piotr opusiski – student III roku studiów licencjackich
na kierunku Finanse i Rachunkowo w Szkole Gównej Handlowej.
Aktywny dziaacz SKN Inwestycji i Nieruchomoci oraz Niezalenego
Zrzeszenia Studentów. Interesuje si architektur, szeroko pojtymi
nieruchomociami oraz mediami spoecznociowymi.

