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Wstęp

Celem Sprawozdania jest przedstawienie rzetelnej informacji na temat zadań zrealizowanych
w I połowie 2010 r. w procesie przygotowań do współorganizowania przez Polskę Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz aktualnego stanu przygotowań naszego
kraju do Turnieju. Dokument przedstawia również główne plany działania na II półrocze
2010 r. w kontekście organizacji UEFA EURO 2012™.
Przedłożenie niniejszego dokumentu jest realizacją art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133).
Adresatem dokumentu jest Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Ramy czasowe dokumentu odnośnie zrealizowanych celów i zadań to okres od dnia
15 grudnia 2009 r. do dnia 15 czerwca 2010 r.
Rozdział drugi przedstawia w skrócie najważniejsze informacje dotyczące procesu
przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™, w tym podsumowanie wyników badań
w zakresie wpływu organizacji UEFA EURO 2012™ na polską gospodarkę.
W rozdziale trzecim przedstawiono działania realizowane przez Spółkę PL.2012 w ramach
poszczególnych strategicznych programów w I połowie 2010 r. Działania Spółki w aspekcie
monitoringu i kontroli zawarte są w Programie nr 1 i dotyczą przedsięwzięć wykazanych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) oraz pozostałych przedsięwzięć
ujętych w Masterplanie, w związku z czym dokument zawiera również informacje dotyczące
tych przedsięwzięć (status przedsięwzięć jest aktualny na dzień 31 maja 2010 r., natomiast
dane dotyczące dróg ekspresowych, autostrad i zakwaterowania (hotele i centra pobytowe) są
aktualizowane kwartalnie i są aktualne na dzień 31 marca 2010 r.).
Działania Spółki PL.2012 polegają również na koordynacji organizacyjnych przygotowań do
UEFA EURO 2012™: procesów obsługi na lotniskach, organizacji transportu,
bezpieczeństwa, opieki medycznej i ratownictwa, jakości obsługi kibica, współpracy z UEFA
i Ukrainą oraz promocji Polski. Programy od nr 2 do nr 8 opisują szczegółowo te obszary
działalności.
W Sprawozdaniu przedstawiono analizę i ocenę przepisów prawa z określeniem obszarów
zagrożeń, mogących mieć wpływ na prawidłowe przygotowanie i organizację UEFA EURO
2012™. Wskazano podstawy i konieczność dokonania niezbędnych zmian oraz terminów ich
realizacji, a także informację o statusie realizacji gwarancji złożonych przez stronę polską na
rzecz UEFA w związku z UEFA EURO 2012™.
W rozdziale czwartym przedstawione zostały działania podejmowane przez organy
administracji publicznej w sferze przygotowań do Turnieju.
Rozdział piąty zawiera podsumowanie Sprawozdania.
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Najważniejsze informacje

Na półmetku prac przygotowawczych do UEFA EURO 2012™, niespełna dwa lata przed
rozpoczęciem Turnieju Polska jest w pełni wiarygodnym partnerem UEFA. O pozytywnej
ocenie przygotowań przez UEFA świadczy nie tylko wybór polskich miast gospodarzy Euro
2012 dokonany w maju 2009 r. ale również aktualne oceny prezentowane przez kierownictwo
UEFA po wizytach zrealizowanych w I połowie 2010 r. Wobec powyższego najważniejsze
staje się pytanie: jak maksymalnie wykorzystać szanse płynące z procesu przygotowań i
organizacji UEFA EURO 2012™ w Polsce? Widoczne przyspieszenie wybranych
inwestycji infrastrukturalnych oraz działania w obszarach organizacyjnych będą miały
widoczny wpływ na polską gospodarkę. Kraj z pewnością może zyskać też w wymiarze
wizerunkowym, a co za tym idzie, na poziomie atrakcyjności turystycznej.
Wpływ organizacji UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski
Spółka PL.2012 we współpracy z trzema wiodącymi ośrodkami akademickimi zrealizowała
działania zmierzające do oszacowania wpływu organizacji UEFA EURO 2012™ na polską
gospodarkę. Przygotowanie tego typu opracowań (w tym również dotyczących Mistrzostw
Europy zarówno w Portugalii, jak i Austrii i Szwajcarii) jest międzynarodowym standardem.
Wyniki badań poświęconych ekonomicznym skutkom organizacji największych imprez
sportowych o wymiarze międzynarodowym (Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata
i Europy w piłce nożnej) wskazują, że mogą się one przyczynić do przyspieszenia wzrostu
gospodarczego. W pracach empirycznych wskazywane są zwykle cztery źródła korzystnego
wpływu tych imprez na gospodarkę:


Wzrost popytu związany z napływem turystów chcących uczestniczyć w sportowym
wydarzeniu;



Zwiększenie atrakcyjności turystycznej kraju, które przyczynia się do wzrostu
napływu turystów i konsumpcji turystycznej w dłuższej perspektywie („efekt
barceloński”);



Wzrost nakładów na infrastrukturę sportową (w przypadku imprez piłkarskich są to
głównie stadiony) i turystyczną (hotele, centra pobytowe);



Wzrost nakładów na infrastrukturę transportową (drogi, koleje, lotniska, komunikacja
miejska), przyczyniający się do zwiększenia łącznej wydajności czynników produkcji,
inwestycji krajowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dalej w skrócie:
BIZ).

W badaniach dotyczących wpływu UEFA EURO 2012™ na polską gospodarkę zostały
uwzględnione wszystkie wyżej wymienione efekty. Ponadto uwzględniono wpływ wydatków
z budżetu operacyjnego UEFA.
Przedmiotem analizy był wpływ UEFA EURO 2012™ na polską gospodarkę w latach 20082020. Tak zakreślone ramy czasowe analizy pozwoliły ocenić pełne, zarówno krótko-,
jak i długofalowe makroekonomiczne skutki.
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Z uwagi na niepewność dotyczącą gospodarczych efektów UEFA EURO 2012™,
skonstruowano trzy scenariusze opisujące skalę tych efektów: podstawowy, optymistyczny
i pesymistyczny (poniżej przedstawiono wyniki dla scenariusza podstawowego). Punktem
odniesienia dla tych scenariuszy przyjęto wariant, w którym Polska nie organizowałaby
Turnieju UEFA EURO 2012™.
Oszacowano, że wzrost wydatków turystów zagranicznych w 2012 r. związany z UEFA
EURO 2012™ wyniesie w scenariuszu podstawowym 844,9 mln zł. Złożą się na to wydatki
stadionowych kibiców zagranicznych (26% wszystkich wydatków), zaproszonych gości
(przedstawicieli UEFA i mediów, ekip sportowych i sponsorów – 41%) oraz tych kibiców,
którzy przyjadą do Polski bez biletów na mecze, aby dopingować swoje drużyny w strefach
kibica (33%). Łącznie do Polski przyjedzie 820,8 tys. osób, z czego 453,5 tys. pozostanie
w naszym kraju dłużej niż 1 dzień.
Przyjęto, że na skutek poprawy wizerunku Polski jako docelowego miejsca turystyki
wypoczynkowej, roczny napływ turystów zagranicznych przyjeżdżających na wypoczynek do
Polski zwiększy się o 489 tys. osób. Przyrost ten złoży się na zwiększenie przychodów
z turystyki międzynarodowej w Polsce w latach 2013-2020 o 4,2 mld zł (liczone w cenach
stałych z 2008 r.).
Przyjęto, że w związku z UEFA EURO 2012™ następuje przyspieszenie inwestycji, które
przyczynia się do wzrostu łącznej wydajności czynników produkcji i zwiększonego napływu
BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Przyspieszenie inwestycji dotyczy przede
wszystkim nakładów na infrastrukturę transportową, które miały być realizowane
z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2008-2015. Zakłada się, że te z nich, które
wiążą się z organizacją Mistrzostw, zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem Mistrzostw,
tj. do połowy 2012 r. W przypadku pozostałych inwestycji związanych z Mistrzostwami
(stadiony i centra pobytowe) założono, że w przypadku braku UEFA EURO 2012™ byłyby
one zrealizowane do 2020 r.
Efekty gospodarcze UEFA EURO 2012™ zostały zbadane za pomocą dynamicznego modelu
równowagi ogólnej (CGE). Ekonomicznym efektem UEFA EURO 2012™ jest przyrost PKB
o 2,1% jego wielkości z 2009 r., przy czym przyrost ten rozłożony jest na lata 2008–2020.
Absolutna wartość skumulowanego wzrostu PKB wynosi 27,9 mld zł w cenach z 2009 r.,
z kulminacją przypadającą na 2012 r. Skumulowany przyrost konsumpcji gospodarstw
domowych wynosi 20,5 mld zł.
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Tabela 1 Skumulowane efekty UEFA EURO 2012™ w 2020 r. - całkowity przyrost w latach 2008-2020 w mld
zł w porównaniu ze scenariuszem „bez EURO”, w cenach stałych z 2009 r.

Najważniejszym źródłem dodatnich ekonomicznych efektów UEFA EURO 2012™ jest
przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową – przyczynia się ono w 77,5% do
skumulowanego wzrostu PKB. Kolejnymi – według wagi – czynnikami tego wzrostu są:
przyspieszenie BIZ (udział w „efekcie EURO” wynoszący 7,8%), a następnie wzrost
konsumpcji turystycznej (7,3%), wykorzystanie stadionów i centrów pobytowych (6,4%) oraz
budżet operacyjny UEFA (1,0%). Oznacza to, że na skumulowany wzrost PKB w latach
2008-2020 w ponad 90% złożą się efekty podażowe (zwiększenie potencjału gospodarczego).

6,4% 1,0%
7,3%

7,8%

Infrastruktura
transportowa

BIZ
Stadiony i centra
pobytowe
Budżet UEFA

77,5%
Turystyka

Rysunek 1 Źródła skumulowanego przyrostu PKB (dla scenariusza podstawowego)
Zakres działań w aspekcie przygotowań do UEFA EURO 2012™
Osiągnięcie opisanych w powyższym podrozdziale efektów gospodarczych dla Polski jest
realne, wymaga jednakże profesjonalnego skoordynowania działań dziesiątek podmiotów
zaangażowanych w proces przygotowań do UEFA EURO 2012™.
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Sukces imprezy kraju goszczącego Mistrzostwa uzależniony będzie od połączenia
odpowiedniej infrastruktury z doskonałą organizacją w zakresie bezpieczeństwa, opieki
medycznej, logistyki, serwisu klienta, obsługi telekomunikacyjnej – w tym celu Spółka
PL.2012 rozpoczęła proces wdrożenia kompleksowego Systemu Zarządzania Projektami
(Project Portfolio Management) u najważniejszych interesariuszy.
Dla zapewnienia skuteczności i efektywności, w tym kosztowej, polskich przygotowań do
UEFA EURO 2012™, przygotowany został kompleksowy i szczegółowy plan działań, które
muszą zostać wykonane z odpowiednią jakością, w racjonalnym porządku oraz
w oczekiwanych terminach ich zakończenia. Plan taki, prezentowany poniżej jako Programy
Strategiczne Przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™, został zdefiniowany w wyniku
szczegółowej analizy najistotniejszych zadań związanych z przygotowaniami Polski do
UEFA EURO 2012™ i wyodrębnia następujące niżej wymienione części:
1. Program nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych
(stadiony, drogi, koleje, lotniska, hotele, centra pobytowe, telekomunikacja,
infrastruktura miejska).
2. Program nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach.
3. Program nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu
z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy).
4. Program nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia
Turnieju ( bezpieczeństwo prywatne i publiczne/opieka medyczna i ratownictwo)
5. Program nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców.
6. Program nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą.
7. Program nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami
zależnymi UEFA.
8. Program nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań
promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju.
9. Wsparcie koordynacyjno-zarządcze.
W każdym z programów rolę wykonawczą i egzekucyjną pełnią odpowiednie instytucje,
natomiast Minister Sportu i Turystyki poprzez Spółkę PL.2012:
 Koordynuje opracowanie koncepcji oraz planów wraz z koordynacją wdrożenia;
 Realizuje działania kontrolne pozwalające na ocenę statusu przygotowań
i występujących ryzyk;
 Zapewnia integrację działań cząstkowych w poszczególnych programach
realizowanych przez poszczególne instytucje, wpływając na osiągnięcie zamierzonych
celów w określonym czasie;
 Zapewnia integrację programów, w tym wprowadza jednolite zasady zarządzania
projektowego;
 Przenosi wymagania UEFA na polskie uwarunkowania, a poprzez zasoby eksperckie
zapewnia ich skuteczną implementację w Polsce;
 Zapewnia jednolite raportowanie i komunikację z UEFA;
 Zapewnia jednolite, spójne raportowanie w kraju.
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Wskazane powyżej programy realizują:
 Zobowiązania Polski w związku ze złożonymi wobec UEFA przez stronę rządowosamorządową gwarancjami i umowami w latach 2005-2007;
 Jednolity standard i jakość obsługi dla grup celowych UEFA (UEFA Family, VIP,
drużyny, sędziowie, obsługa techniczna) oraz grup celowych kraju
i miast (kibice, goście).
Opisy szczegółowe ośmiu programów zostały przedstawione w rozdziale trzecim.
Fazy przygotowań do UEFA EURO 2012™
W przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ wyodrębnione zostały trzy Fazy: I Faza –
Przygotowania (etapy I-IV), II Faza – Turniejowa (etap V), III Faza – Poturniejowa (etap VI).
I FAZA – PRZYGOTOWANIA:
 Etap I – planistyczno – koncepcyjny: 2007 – 2008 r. – zbudowanie projektu
(organizacja projektu na poziomie kraju i miast, określenie zadań i odpowiedzialności,
jednolity system raportowania – „jedna twarz do UEFA”, kluczowe inwestycje pod
kontrolą) – zrealizowano;
 Etap II: 2009 r. - rozpoczęcie fizyczne budów w zakresie kluczowych inwestycji
(stadiony) i opracowanie koncepcji i planów przygotowań w zakresie projektów
infrastrukturalnych oraz działań organizacyjnych – zrealizowano;
 Etap III: 2010 – 2011 r. - kluczowy etap przygotowań; organiczna, specjalistyczna
praca koordynacyjna z kilkudziesięcioma instytucjami w zakresie 8 Programów;
o W etapie III kluczowe jest proaktywne przygotowywanie działań w celu
eliminacji problemów, ograniczenia ryzyk i przygotowywanie alternatywnych
scenariuszy na wypadek opóźnień lub braku realizacji działań
infrastrukturalnych. Scentralizowana koordynacja przygotowań, dająca
gwarancję jakościowych, terminowych i efektywnych kosztowo (współpraca
miast gospodarzy Euro 2012 i PL.2012) przygotowań począwszy od obsługi
lotniczej, przez transport lądowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, obsługę
medyczną po serwis dla kibiców jak np. zunifikowany bilet na komunikację
publiczną;
o W etapie III zintensyfikowane są działania kontrolne w celu minimalizacji
ryzyk i zapewnienia posiadania najbardziej rzetelnej wiedzy na temat statusu
przygotowań w zakresie inwestycji;
o W etapie III kluczowa jest koordynacja działań w zakresie przygotowania kraju
i miast na minimum kilka scenariuszy wynikających z rezultatów meczów
eliminacyjnych;
o W etapie III kluczowe staje się zacieśnienie współpracy z Ukrainą w oparciu
o przygotowywaną Mapę Drogową;
 Etap IV: Styczeń 2012 – Maj 2012 r. - ostateczne dostosowanie i przygotowanie do
znanego wyniku losowania (znane drużyny, narodowości, znany rozkład meczów) zostaje 6 miesięcy na końcowe wdrożenie wcześniej przygotowanych działań.
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II FAZA – TURNIEJOWA:
 Etap V: Czerwiec 2012 r. – przeprowadzenie Turnieju - UEFA, miasta gospodarze
Euro 2012, instytucje odpowiedzialne, EURO 2012 Polska, PL.2012.
III FAZA – POTURNIEJOWA:
 Etap VI: Lipiec 2012 – Grudzień 2012 r. – rozliczenie procesu przygotowań i raporty
zamknięcia, w tym kompleksowe opisanie zebranych doświadczeń poturniejowych
(tzw. legacy).

Rysunek 2 Fazy i etapy przygotowań do UEFA EURO 2012™ na osi czasu.
Spółka PL.2012 realizuje w 2010 r. III-ci etap przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™,
w którym najważniejszymi elementami jest praca koordynacyjna z kilkudziesięcioma
instytucjami w zakresie 8 programów przygotowań oraz kontrola wybranych przedsięwzięć.
Na tym etapie szczególnego znaczenia nabiera profesjonalne podejście oparte o wdrażany
przez Spółkę PL.2012 u najważniejszych interesariuszy System Zarządzania Projektami
(Project Portfolio Management). W ramach tego systemu rozszerzono opisany poniżej system
identyfikacji ryzyk.
System identyfikacji ryzyk
Ze względu na przesuwający się obecnie punkt ciężkości w procesie przygotowań do UEFA
EURO 2012™ z projektów infrastrukturalnych na projekty organizacyjne, system
identyfikacji ryzyk używany przez Spółkę PL.2012 został rozszerzony w celu ujednolicenia
z definicjami ryzyk używanymi przez UEFA.
Każdemu projektowi/procesowi z programów 2-8 realizowanemu przez Spółkę PL.2012 oraz
kluczowym i ważnym projektom infrastrukturalnym nadano jeden z następujących poziomów
ryzyka:








Czerwony – ryzyko krytyczne;
Pomarańczowy – ryzyko wysokie;
Żółty – ryzyko niskie;
Zielony – zgodnie z planem;
Biały – projekt/proces nie rozpoczęty;
Niebieski – projekt zakończony;
Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™;

w następujących kategoriach ryzyk:
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Zakres;
Daty (terminowość);
Poziom ryzyka;
Budżet.

Każdy poziom ryzyka w wyżej wymienionych kategoriach ryzyk jest nadawany poprzez
odpowiedź na 3 pytania zamknięte „tak” lub „nie”:





3 odpowiedzi „tak” wskazują na realizację projektu zgodnie z planem (Zielony);
1 odpowiedź „nie” wskazuje na niski poziom ryzyka (Żółty);
2 odpowiedzi „nie” wskazują na wysoki poziom ryzyka (Pomarańczowy);
3 odpowiedzi „nie” wskazują na krytyczny poziom ryzyka (Czerwony).

Kategoria

Pytanie

Poziom ryzyka

- Projekt/proces jest zarządzany w PPM i
- projekt/proces jest zweryfikowany i zaakceptowany przez Biuro Zarządzania
Projektami PL.2012 (zakres, budżet, harmonogram) i
- wstępne ryzyka są zidentyfikowane w PPM i
- został wyznaczony kierownik projektu.
Uwarunkowania prawne zostały ustalone (oficjalne decyzje są gotowe) i wszystkie
kontrakty są podpisane (jeśli są wymagane).
Dla projektów infrastrukturalnych: podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą robót
lub w ramach „zaprojektuj i buduj”.
Powiązane projekty nie są opóźnione lub nie wpływają na ścieżkę krytyczną.
Dla projektów infrastrukturalnych: projekty mające bezpośredni wpływ na efekt
zrealizowany opisanym projektem nie są opóźnione.
Szczegółowy harmonogram projektu/procesu jest zdefiniowany (kamienie milowe,
fazy, produkty, zadania) i zarządzany w PPM.
Szczegółowy harmonogram projektu/procesu jest realistyczny i w korelacji z budżetem
i zakresem.
Dla projektów infrastrukturalnych: zakres projektu jest realny do wykonania do UEFA
EURO 2012™.
Projekt/proces jest realizowany „w terminie” według algorytmu PPM.
Wstępny zakres projektu/procesu jest zdefiniowany i zaakceptowany przez sponsora.
Finalny zakres projektu/procesu jest zdefiniowany w oparciu o harmonogram i
zaakceptowany przez sponsora.
Dla projektów infrastrukturalnych: uzyskano pozwolenie na budowę lub analogiczny
dokument - tym samym znany jest ostateczny zakres projektu (bo istnieje projekt
budowlany).
Mierzalne kryteria sukcesu projektu/procesu są zdefiniowane.
Dla projektów infrastrukturalnych: w celu podkreślenia wagi istnienia finalnego zakresu
projektu, powtórzenie odpowiedzi z pytania dot. finalnego zakresu.
Wstępny szacunek budżetu jest zdefiniowany.
Finalny budżet jest ustanowiony i podpisany, sponsor zdefiniowany.
Dla projektów infrastrukturalnych: uzyskano zamknięcie finansowe.
Budżet jest oparty o harmonogram/WBS lub szczegółowy plan kosztów.

Daty (terminowość)

Zakres

Budżet

Tabela 2 Pytania w ramach systemu identyfikacji ryzyk
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Na podstawie poziomów ryzyk w każdej z kategorii (poziom ryzyka, daty, zakres, budżet),
zdefiniowany algorytm wskazuje na ogólny poziom ryzyka dla danego projektu/procesu.
Wszystkie poziomy ryzyk projektów/procesów zawartych w danym programie są agregowane
na poziomie tego programu i wyliczany jest ogólny poziom ryzyka oraz poziomy ryzyk
w każdej z czterech kategorii.
Analogicznie, wszystkie poziomy ryzyk programów są agregowane na poziomie programu
Przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ i wyliczany jest ogólny poziom ryzyka oraz
poziomy ryzyk w każdej z czterech kategorii. Każdy program posiada przypisaną wagę (od 1
do 3).
Dla projektów infrastrukturalnych w kategorii „pozostałe” w celu uproszczenia modelu
zachowano poprzedni sposób szacowania ryzyka – ryzyko terminowości w oparciu
o algorytm Masterplanu.

Rysunek 3 Sposób agregacji ryzyk na poziomie programów
Opisany powyżej system identyfikacji ryzyk bazujący na prostych pytaniach pozwala na
osiągnięcie dużego poziomu obiektywizmu w procesie nadawania ryzyk i w efekcie na
podniesienie możliwości śledzenia ryzyk i porównywania ich w czasie oraz pomiędzy
projektami.
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Wszystkie poziomy ryzyk (na poziomie projektów/procesów i programów) będą regularnie
weryfikowane.
Poniższe rysunki przedstawiają syntetyczne informacje na temat ryzyk we wszystkich
Programach 1-8 wraz z doszczegółowieniem na poziomie poszczególnych projektów
i procesów.
W ocenie poziomów ryzyk, pożądane jest dążenie do uzyskania oceny ryzyka jako
„zgodnie z planem” – kolor zielony lub „ryzyko niskie” – kolor żółty.

Rysunek 4 Ocena ryzyk w 8 Programach przygotowań do UEFA EURO 2012™
Proces przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ jest pod kontrolą – wszystkie programy
oprócz jednego wskazują na poziomy ryzyk „zgodnie z planem” lub na niski poziom ryzyka.
Programem wymagającym szczególnej uwagi i właściwego zarządzania ryzykiem jest
współpraca z Ukrainą. Należy również zwrócić uwagę na Program działań promocyjnych,
gdzie poważnym ryzykiem jest brak budżetu na te działania na lata 2011 – 2012.
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Rysunek 5 Ocena ryzyk w Programie nr 1 – przedsięwzięcia kluczowe – cz. 1
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Rysunek 6 Ocena ryzyk w Programie nr 1 – przedsięwzięcia kluczowe – cz. 2
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Rysunek 7 Ocena ryzyk w Programie nr 1 – przedsięwzięcia ważne – cz. 1
15

Rysunek 8 Ocena ryzyk w Programie nr 1 – przedsięwzięcia ważne – cz. 2

Rysunek 9 Ocena ryzyk w Programie nr 2
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Rysunek 10 Ocena ryzyk w Programie nr 3

Rysunek 11 Ocena ryzyk w Programie nr 4
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Rysunek 12 Ocena ryzyk w Programie nr 5

Rysunek 13 Ocena ryzyk w Programie nr 6
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Rysunek 14 Ocena ryzyk w Programie nr 7

Rysunek 15 Ocena ryzyk w Programie nr 8
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Rysunek 16 Program nr 1 - Ocena ryzyk przedsięwzięć kluczowych dla UEFA EURO 2012™, realizowanych
centralnie. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony –
zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; Czarny – projekt, który
nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52).
W dniu 3 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.
Wykaz przedsięwzięć Euro 2012, stanowiący załącznik do rozporządzenia w sprawie
przedsięwzięć Euro 2012 zawiera 136 pozycji (dotychczasowy wykaz zawierał 94 pozycje).
W stosunku do dotychczasowego wykazu przedsięwzięć Euro 2012 w nowym dodano 76
przedsięwzięć (w tym 54 centra pobytowe – w części realizowane przez podmioty prywatne),
zmieniono nazwy bądź lokalizację 29 przedsięwzięć oraz wykreślono 34 przedsięwzięcia.
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Należy zaznaczyć, że wykreślenie z wykazu danego przedsięwzięcia, nie jest równoznaczne
z zaniechaniem realizacji danej inwestycji na UEFA EURO 2012™. Część spośród
usuniętych z wykazu przedsięwzięć, będzie realizowanych w trybie innej ustawy niż ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012, w zdecydowanej większości przypadków będzie to tzw.
„specustawa drogowa” (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194, z późn. zm.). Niektóre, z wykreślonych przedsięwzięć będą realizowane w ramach
innych przedsięwzięć Euro 2012 wpisanych do wykazu, jedno przedsięwzięcie zostało już
zrealizowane, natomiast jedenaście przedsięwzięć nie zostanie zrealizowanych ze względu na
brak środków finansowych bądź czasu na ich wykonanie (nie mają one jednak kluczowego
znaczenia dla organizacji oraz przebiegu UEFA EURO 2012™).

Rysunek 17 Program nr 1 - Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć
kluczowych

Spośród przedsięwzięć kluczowych, 84% jest realizowanych zgodnie z planem, przy niskim
poziomie ryzyka lub jest zakończonych.
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Rysunek 18 Program nr 1 - Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć
ważnych

Spośród przedsięwzięć ważnych, 61% jest realizowanych zgodnie z planem lub przy niskim
poziomie ryzyka.

Rysunek 19 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć pozostałych
Spośród przedsięwzięć pozostałych, 73% jest realizowanych zgodnie z planem, przy niskim
poziomie ryzyka lub jest zakończonych.
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Rysunek 20 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla wszystkich przedsięwzięć
Spośród wszystkich przedsięwzięć, 73% jest realizowanych zgodnie z planem, przy niskim
poziomie ryzyka lub jest zakończonych.

Rysunek 21 Liczba projektów organizacyjnych z przypisanym ryzykiem (Programy nr 2-8 oraz jeden projekt
organizacyjny z Programu nr 1)

Spośród przedsięwzięć organizacyjnych, 86% jest realizowanych zgodnie z planem, przy
niskim poziomie ryzyka lub jest zakończonych.
Szczegółowe oceny ryzyk w ramach poszczególnych programów wskazano w rozdziale nr 3.
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Najważniejsze działania i kamienie milowe (realizacja oraz plany)
1. PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych
(stadiony, drogi, koleje, lotniska, hotele, centra pobytowe, telekomunikacja, infrastruktura
miejska).
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 Przeprowadzenie 85 kontroli przedsięwzięć Euro 2012;
 Bieżący monitoring wszystkich przedsięwzięć z Masterplanu.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 III kwartał 2010 r. – kluczowym wydarzeniem infrastrukturalnym będzie
zakończenie budowy stadionu w Poznaniu – pierwszej z czterech aren UEFA
EURO 2012™.
2. PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach.
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 31 marca 2010 r. - powołanie forów lotniskowych w portach lotniczych miast
gospodarzy Euro 2012 – stworzenie platformy wymiany informacji dla przedstawicieli
głównych portów lotniczych na poziomie miast gospodarzy Euro 2012;
 30 czerwca 2010 r. - powołanie krajowego forum lotniskowego - stworzenie platformy
wymiany informacji dla przedstawicieli głównych portów lotniczych na poziomie
krajowym.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 Lipiec 2010 r. – powołanie grupy roboczej do sprecyzowania koncepcji zagadnienia
zarządzania slotami (skład grupy PL.2012, PPL, PAŻP);
 II połowa 2010 r. - zmiana ustawy Prawo Lotnicze w kontekście wykorzystania Baz Sił
Powietrznych przy obsłudze ruchu cywilnego podczas dużych imprez masowych.
3. PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem
transportu lądowego (drogowy i kolejowy).
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 1 marca 2010 r. – powołanie przy Ministrze Infrastruktury Grupy Sterującej
ds. przedsięwzięć infrastrukturalnych Euro 2012;
 30 czerwca 2010 r. – ustalenie wstępnych założeń dla koncepcji obsługi transportowej
dla kraju.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 Wrzesień 2010 r. - rozpoczęcie prac Grupy Roboczej ds. oznakowania (w zakresie m.in.
dróg dotarcia na stadiony czy parkingi w miastach gospodarzach Euro 2012);
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 31 grudnia 2010 r. - przygotowanie koncepcji transportowej dla kraju oraz miast
gospodarzy Euro 2012.
4. PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia
Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo).
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 22-23 marca 2010 r. – spotkanie Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego
ds. EURO 2012;
 30 marca 2010 r. - powołanie zespołu ds. zabezpieczenia sanitarno–
epidemiologicznego;
 12 maja 2010 r. - powołanie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™;
 31 maja 2010 r. - inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ - powołanie pełnomocnika
ds. bezpieczeństwa.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 7-9 września 2010 r. – wizyta studyjna członków Międzynarodowego Zespołu
Doradczo-Oceniającego ds. EURO 2012 w miastach gospodarzach – Warszawa,
Gdańsk;
 30 września 2010 r. - stworzenie lokalnego ośrodka projektu Kibice Razem w Gdańsku
i we Wrocławiu;
 30 września 2010 r. - wyznaczenie koordynatorów medycznych Stref Kibica;
 październik 2010 r. – misja konsultacyjna Stałego Komitetu Rady Europy do spraw
ekscesów kibiców (T-RV) w związku z przygotowaniami do zapewnienia
bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™;
 25 października 2010 r. - przyjęcie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa przez
Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
 27-29 października 2010 r. – wizyta studyjna członków Międzynarodowego Zespołu
Doradczo-Oceniającego ds. EURO 2012 w miastach gospodarzach – Wrocław, Poznań;
 30 października 2010 r. - przekazanie do UEFA ostatecznej wersji Zintegrowanej
Koncepcji Bezpieczeństwa;
 30 października 2010 r. - przygotowanie koncepcji bezpieczeństwa sanitarno–
epidemiologicznego;
 30 listopada 2010 r. - zweryfikowanie szpitalnych planów reagowania;
 16 grudnia 2010 r. – posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z udziałem ekspertów z Międzynarodowego
Zespołu Doradczo-Oceniającego ds. EURO 2012;
 31 grudnia 2010 r. - akceptacja koncepcji bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 31 grudnia 2010 r. - przyjęcie rozwiązań legislacyjnych w zakresie zabezpieczenia
medycznego imprez masowych.
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5. PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców.
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 8 kwietnia 2010 r. - stworzenie i weryfikacja bazy hoteli oraz bazy noclegowej
w miastach gospodarzach Euro 2012;
 1 czerwca 2010 r. - Złożenie wniosku do programu UE „Młodzież w działaniu”
o finansowanie warsztatów „Kibice w swoim mieście” w Chorzowie, Łodzi;
 2 czerwca 2010 r. – uzgodnienia z UEFA w zakresie realizacji dwóch projektów
wolontariatu w obszarach: sportowej części Turnieju (UEFA, EURO 2012 Polska) oraz
w przestrzeni publicznej (miasta gospodarze Euro 2012 i PL.2012).
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 31 lipca 2010 r. - ograniczenie liczby rekomendowanych centrów pobytowych – wg
stanu na dzień 31 maja 2010 r. EURO 2012 Polska zakontraktowano 24 hotele i 24
boiska piłkarskie;
 30 lipca 2010 r. - zmiana organizacji lat akademickich 2010/2011 i 2011/2012 w celu
uwolnienia domów studenckich i wykorzystania dla kibiców;
 30 listopada 2010 r. - przygotowanie planu szczegółowego projektu wolontariatu;
 30 listopada 2010 r. - przygotowanie koncepcji realizacji i funkcjonowania Punktu
Informacji dla Kibiców;
 30 listopada 2010 r. - opracowanie koncepcji realizacji Akademii Euro;
 30 grudnia 2010 r. - wybranie partnerów i sponsorów oraz określenie budżetu projektu
Akademia Euro;
 31 grudnia 2010 r. - dokonanie uzgodnień z przewoźnikami i firmami
ubezpieczeniowymi w zakresie funkcjonowania Karty Euro.
6. PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą.
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 29-30 kwietnia 2010 r. - przeprowadzenie pierwszego spotkania UEFA
z przedstawicielami Polski i Ukrainy ws. ustalenia zakresu oficjalnego programu
odpowiedzialności społecznej Mistrzostw;
 19-21 maja 2010 r. - konferencja dotycząca wolontariatu, z udziałem strony ukraińskiej,
wymiana doświadczeń i rozpoczęcie rozmów odnośnie możliwości wspierania się miast
polskich i ukraińskich w przedmiotowym obszarze;
 14-16 czerwca 2010 r. – konferencja w Kijowie dotycząca własności intelektualnej,
w celu zacieśnienia polsko-ukraińskiej współpracy w tym obszarze.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 II połowa 2010 r. - bieżąca współpraca grup roboczych;
 Lipiec 2010 r. - polsko - ukraińskie spotkanie poświęcone stworzeniu wspólnej listy
projektów rekomendowanych do oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej.
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7. PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami
zależnymi UEFA.
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 Styczeń 2010 r. – przedstawienie ram oficjalnego programu odpowiedzialności
społecznej EURO 2012 przez UEFA;
 29 stycznia 2010 r. – przedstawienie UEFA wspólnego stanowiska grupy G5 odnośnie
zaprezentowanej przez UEFA propozycji Marketing Guidelines;
 16 marca 2010 r. – spotkanie negocjacyjne z UEFA, podczas którego ustalono listę
kluczowych rozbieżności do dalszych rozmów;
 Marzec 2010 r. – VIII posiedzenie Komitetu Ochrony Praw; aktualny status projektu
założeń ustawy realizującej gwarancje złożone UEFA w obszarze własności
intelektualnej i zagadnień powiązanych; rozpoczęcie prac nad koncepcją ochrony praw
własności intelektualnej;
 Maj 2010 r. - opracowanie podstawowych założeń do koncepcji programu
odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012™, będących materiałem wyjściowym
do dalszych konsultacji;
 Maj 2010 r. – uzgodnienie Modelu Komunikacji pomiędzy EURO 2012 Polska
i PL.2012;
 Czerwiec 2010 r. - powołanie polskiej grupy roboczej ds. programu odpowiedzialności
społecznej;
 Czerwiec 2010 r. – przedstawienie informacji na Komitecie Sterującym UEFA na temat
działań wypełniających odpowiednie gwarancje, w szczególności dotyczących kwestii
bezpieczeństwa, kwestii podatkowych i kwestii ochrony praw własności intelektualnej
i zagadnień powiązanych (zapobieganie marketingowi pasożytniczemu, publiczne
oglądanie meczów i inne).
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 Sierpień 2010 r. - spotkanie międzynarodowej grupy roboczej – zatwierdzenie listy
projektów oficjalnych, zatwierdzenie listy projektów komplementarnych w programie
odpowiedzialności społecznej;
 30 września 2010 r. – uchwalenie zmian w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty;
 Wrzesień 2010 r. – decyzja Ministra Sportu i Turystyki / Komitetu Organizacyjnego
UEFA EURO 2012 przy Prezesie Rady Ministrów w kwestii sposobu realizacji
gwarancji w obszarze własności intelektualnej i zagadnień powiązanych;
 30 listopada 2010 r. - zakończenie procesu konsultacji na temat oficjalnego Programu
Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012™;
 31 grudnia 2010 r. – przekazanie Ministrowi Sportu i Turystyki projektu koncepcji
ochrony praw własności intelektualnej dotyczących UEFA EURO 2012™;
 31 grudnia 2010 r. – uzgodnienie zapisów Marketing Guidelines.
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8. PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań
promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju.
Najważniejsze działania zrealizowane w I połowie 2010 r.:
 29 stycznia 2010 r. – przedstawienie UEFA wspólnego stanowiska grupy G5 odnośnie
zaprezentowanej przez UEFA propozycji Marketing Guidelines;
 16 marca 2010 r. – spotkanie negocjacyjne z UEFA, podczas którego ustalono listę
kluczowych rozbieżności do dalszych rozmów;
 Kwiecień 2010 r. - opracowanie zasad polityki informacyjnej w kontekście
przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™;
 Maj 2010 - komunikacja wolontariatu przestrzeni publicznej w miastach gospodarzach
Euro 2012;
 15 czerwca 2010 r. – opracowanie raportu dotyczącego możliwości realizacji Mapy
Drogowej w zakresie promocji kraju;
 30 czerwca 2010 r. - ustalenie zasad współpracy z UEFA w zakresie pozyskania
Sponsorów Narodowych;.
 Czerwiec 2010 r. - publikacja raportu o wpływie organizacji UEFA EURO 2012™ na
polską gospodarkę.
Najważniejsze działania planowane do realizacji w II połowie 2010 r.:
 30 września 2010 r. – ustalenie z UEFA zasad używania symboliki turniejowej przez
niekomercyjne podmioty zaangażowane w promocję kraju;
 31 grudnia 2010 r. - podpisanie z UEFA Marketing Guidelines;
 31 grudnia 2010 r. - uzgodnienie z UEFA planu działań w zakresie promocji kraju
w kontekście Turnieju;
 31 grudnia 2010 r. – uzgodnienie z interesariuszami planu działań budowania
wizerunku Polski wraz z określonym budżetem;
 Grudzień 2010 r. - zabezpieczenie budżetowe realizacji planu działań wizerunkowopromocyjnych Polski w kontekście UEFA EURO 2012™, ze szczególnym
uwzględnieniem działań skierowanych „do wewnątrz i na zewnątrz”.

Najważniejsze zagadnienie wymagające szczególnej uwagi
Nr Programu

Opis zagadnienia

Podmiot odpowiedzialny

Organ
nadzorujący

Wymagana
realizacji

1

Wybór operatorów stadionowych,
którzy będą zarządzali obiektami i
będą odpowiedzialni za rentowność
inwestycji po UEFA EURO 2012™
(we Wrocławiu umowa z operatorem
została podpisana w styczniu 2010 r.)

Miasto
Poznań,
Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i
Transportu
w
Krakowie,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego,
Gmina
Miasta
Gdańska,
Minister Sportu i Turystyki

Dla stadionu w
Krakowie: Gmina
Miejska Kraków.

Grudzień 2010 r.

1

Budowa Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego na Stacji Poznań
Główny wraz z budową dworca

PKP S.A.

Minister
Infrastruktury

Lipiec 2010 r.

data
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kolejowego Poznań Główny
sfinalizowanie
negocjacji,
zmierzających do podpisania umowy
inwestycyjnej z inwestorem
1

Przeniesienie dworca autobusowego
Warszawa Wschodnia - uzyskanie
decyzji
o
uwarunkowaniach
środowiskowych

Samorządowe
Odwoławcze

1

Budowa Trasy Słowackiego (odcinek
Port Lotniczy-Obwodnica TrójmiastoStadion
„Arena
Bałtycka”)
uzyskanie
nowych
decyzji
o
uwarunkowaniach środowiskowych

2

Kolegium

-

Wrzesień 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Generalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Lipiec 2010 r.

Inwestycje portowe - szczególnie dla
portu lotniczego w Poznaniu, w tym
wsparcie w uzyskaniu decyzji
środowiskowych

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Generalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska,
Prezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych
(kontrola
uprzednia)

Wrzesień 2010 r.

2

Współpraca
i
pomoc
władz
samorządowych przy rozbudowie
kluczowych
lotnisk/lądowisk
aeroklubowych zapisanych
w
porozumieniu PL.2012 Sp. z o.o. z
Aeroklubem Polskim

Odpowiednie
samorządowe

-

Grudzień 2010 r. (ze
względu na potrzebny
czas realizacji)

2

Wsparcie ze strony Ministerstwa
Obrony Narodowej, a w szczególności
Dowództwa Sił Powietrznych przy
wyznaczeniu Baz Sił Powietrznych,
które mogą posłużyć obsłudze ruchu
HEAD/STATE podczas trwania UEFA
EURO 2012™. Wsparcie przy
zmianie ustawy Prawo Lotnicze w
kontekście wykorzystania Baz Sił
Powietrznych przy obsłudze ruchu
cywilnego podczas dużych imprez
masowych

Dowódca Sił Powietrznych

Minister Obrony
Narodowej

Grudzień 2010 r.

2

Rozpoczęcie i koordynacja działań
zmierzających do usankcjonowania
koordynacji slotów podczas trwania
turnieju UEFA EURO 2012™

PL.2012 we współpracy z
Polską
Agencją
Żeglugi
Powietrznej oraz PPL i
portami lotniczymi

Minister
Infrastruktury,
Urząd Lotnictwa
Cywilnego

2010/2011 r.

4

Przyjęcie rozwiązań legislacyjnych w
zakresie zabezpieczenia medycznego
imprez masowych

Minister Zdrowia

-

Grudzień 2010 r.

4

Przyjęcie procedur prawnych w
zakresie możliwości wykonywania
zawodu przez lekarzy drużyn
narodowych
podczas
międzynarodowych
imprez
sportowych ( w tym UEFA EURO
2012™) – nowelizacja ustawy o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Minister Zdrowia

-

II połowa 2010 r.

władze

29

5

Zmiana organizacji lat akademickich
2010/2011 i 2011/2012 w celu
uwolnienia domów studenckich i
wykorzystania dla kibiców

Rektorzy uczelni

-

Lipiec 2010 r.

8

Zabezpieczenie budżetowe realizacji
planu działań wizerunkowopromocyjnych Polski w kontekście
UEFA EURO 2012™, ze
szczególnym uwzględnieniem działań
skierowanych „do wewnątrz i na
zewnątrz” (zaangażowanie)

Minister Sportu i Turystyki,
Minister Gospodarki, Minister
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Minister Spraw
Zagranicznych, Minister
Rozwoju Regionalnego,
Minister Edukacji Narodowej,
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

-

Grudzień 2010 r.

8

Uzgodnienie z UEFA Marketing
Gudlines

Miasta gospodarze Euro 2012,
MSiT

Grudzień 2010 r.

Tabela 3 Lista najważniejszych zagadnień, wymagających zaadresowania i warunkujących stabilny proces
przygotowań do UEFA EURO 2012™

3

Działania Spółki PL.2012 w I połowie 2010 r.

3.1 PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań
infrastrukturalnych (stadiony, drogi, koleje, lotniska, hotele, centra
pobytowe, telekomunikacja, infrastruktura miejska).
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, gwarancje
dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2. wymogów zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy
lotniskowe, umowy miast gospodarzy Euro 2012.
Celem programu jest terminowa realizacja odpowiedniej jakościowo infrastruktury, jako
fundamentu umożliwiającego zorganizowanie Turnieju przez UEFA, tj. rozegranie meczów
(stadiony), pobyt drużyn (centra pobytowe), jak również zapewnienie właściwej obsługi
i organizacji dla gości i kibiców (lotniska, drogi krajowe, inwestycje liniowe, infrastruktura
teleinformatyczna).
Działania realizowane w ramach programu:







Monitoring i kontrola realizacji budowy stadionów;
Monitoring i kontrola inwestycji lotniskowych;
Monitoring i kontrola inwestycji transportu drogowego i kolejowego;
Monitoring i kontrola inwestycji miejskich w miastach gospodarzach Euro 2012;
Monitoring i kontrola inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i opieki medycznej;
Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej oraz
publicznej infrastruktury teleinformatycznej w miastach gospodarzach Euro 2012;
 Monitoring inwestycji sportowych (części sportowych centrów pobytowych).
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Obecnie zaangażowane podmioty (inwestorzy) objęte programem:
Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski
Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Narodowe
Centrum Sportu Sp. z o.o., Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z o.o., EURO Poznań
2012 Sp. z o.o., Wrocław 2012 Sp. z o.o., Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, wykonawcy stadionów, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Porty Lotnicze, PKP S.A., PKP PLK, ZTM
w miastach gospodarzach Euro 2012, PAŻP, GDOŚ, porty lotnicze w miastach gospodarzach
Euro 2012, właściciele infrastruktury sportowej (samorządy: gminy, miasta, inwestorzy
prywatni), UEFA, EURO 2012 Polska.
Realizując zadania określone w programie nr 1 Minister Sportu i Turystyki poprzez Spółkę
PL.2012 zintensyfikował działania kontrolne w I połowie 2010 r. Przeprowadzono szereg
działań monitorujących i analizujących postęp prac, a także kontrole w formie inspekcji na
placach budów. Zakres zrealizowanych i planowanych kontroli obejmuje realizację
harmonogramu, realizację budżetu i analizę ryzyk. Kontrole są prowadzone zgodnie
z przyjętymi w Spółce zasadami oraz planem rocznym, inwestycje drogowe są monitorowane
w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. W I połowie 2010 r. przeprowadzono
85 kontroli przedsięwzięć kluczowych i ważnych, a wszystkie 227 przedsięwzięć jest
monitorowanych. W II połowie 2010 r. realizowany będzie plan kontroli i monitoringu
wszystkich przedsięwzięć.
Zdobyta wiedza i analiza zdarzeń pozwala aktualizować listę przedsięwzięć Euro 2012 pod
kątem zarówno zasadności występowania przedsięwzięcia z perspektywy potrzeb
turniejowych, jak i realności realizacji przez czerwcem 2012 r., tzn. rozpoczęciem
Mistrzostw. Pozyskiwane w ramach kontroli i monitoringu informacje prowadzą do skupienia
wiedzy na temat wszystkich przedsięwzięć, identyfikacji ryzyk (opisany w rozdziale 2 system
identyfikacji ryzyk) oraz działań minimalizujących.
Zweryfikowano podział przedsięwzięć na kategorie – zdecydowano o następującym podziale
227 inwestycji:
 Przedsięwzięcia kluczowe – liczba aktualna = 45 projektów;
 Przedsięwzięcia ważne – liczba aktualna = 36 projektów;
 Przedsięwzięcia pozostałe – liczba aktualna = 146 projektów.
Ww. zbiory zawierają wszystkie 136 przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie uzyskanych informacji o dynamicznie zmieniającym się środowisku (np.
decyzja właściciela prywatnej inwestycji, ocena związku z UEFA EURO 2012™), względem
listy 245 inwestycji wskazanej w Sprawozdaniu rocznym za 2009 r., przygotowanym dla
Sejmu RP, zostały dodane dwie inwestycje:
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 Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej odcinek b;
 4* Hilton Garden Inn (Wrocław);
natomiast usunięto 20 inwestycji:
 Budowa przystanku Wrocław – Stadion (przedsięwzięcie realizowane w ramach
„Przedsięwzięcia Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji
i we Wrocławiu - etap I”);
 Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej
i portowej (brak inwestycji związanych z UEFA EURO 2012™);
 Budowa kolektora sanitarnego WM-1 od Węzła Kliniczna do Przepompowni Ścieków
Ołowianka;
 Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej obsługującej stadion "Arena
Bałtycka" oraz obszary około stadionowe w dzielnicy Letnica;
 Rozbudowa Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost Gdańsk;
 4* Spa Hotel Sopot;
 4*Hotel Dwór Prusim (przedsięwzięcie realizowane w ramach centrum pobytowego
Prusim Dwór Olenderski);
 4* Hotel Amarylis;
 4* Hotel Hydrobudowa 9;
 4* Hotel Radison SAS;
 5*Hotel Forum;
 5* Hotel Korona Tower;
 5* Hotel Tompol S.A.;
 5* Hotel Eco Resort Warszawa;
 5* Hotel Marriott Renaissance Wrocław;
 5* Hotel Rialto;
 5* Hotel Zamek Topacz;
 4* Hotel Justin Center;
 4* Hotel Metropol;
 5* Hotel Bazar.

Ponadto, w celu lepszego odzwierciedlenia zakresu projektu, zmieniono nazwę inwestycji
„Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej
nr 94” na „Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim” oraz
nazwę inwestycji „Hotel ul. Tuwima” na „Hotel Impresja”.
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Kategoria\Żródło
finansowania

Publiczne

Publicznoprywatne

Prywatne

Suma

Kluczowe

45

-

-

45

Ważne

36

-

-

36

Pozostałe

47

54

45

146

Suma

128

54

45

227

Tabela 4 Liczba przedsięwzięć w podziale na kategorie i źródła finansowania
Kolejne podrozdziały pokazują szczegółowe informacje na temat wszystkich 227
przedsięwzięć w podziale na kategorie.
Informacje na temat przedsięwzięć są aktualne na dzień 31 maja 2010 r. Dane dotyczące
przedsięwzięć realizowanych przez GDDKiA, hoteli oraz centrów pobytowych są
aktualizowane kwartalnie i aktualne na dzień 31 marca 2010 r.
Poniższy schemat objaśnia rodzaj informacji wprowadzanych do poszczególnych komórek
tabeli.
Nazwa przedsięwzięcia**
Cel
Status
Właściciel

Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet*
Zakres*

Cel biznesowy projektu
 Działania wykonane w I połowie 2010 r.
 Najważniejsze kamienie milowe wykonane w I połowie 2010 r.
Właściciel inwestycji
% realizacji

%
realizacji
inwestycji
w
rozumieniu
realizacji
całego
projektu inwestycyjnego (nie tylko
procesu budowy) w oparciu o
ustalony harmonogram
Planowana data realizacji inwestycji

Budżet inwestycji w mln zł
Planowana data realizacji
Wskazanie źródła pochodzenia finansowania
 Działania planowane do wykonania w II połowie 2010 r.
 Najważniejsze kamienie milowe planowane do wykonania w II połowie 2010 r.
Poziom ryzyka*
Terminowość*

* poszczególne kolory w ramach każdej z kategorii podawane zgodnie z systemem identyfikacji ryzyk. Czerwony
– ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały –
projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany
do UEFA EURO 2012™.
** kolor podstawowy podawany zgodnie z systemem identyfikacji ryzyk. Czerwony – ryzyko krytyczne;
Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie
rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO
2012™.
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3.1.1

Przedsięwzięcia kluczowe

3.1.1.1 Gdańsk

Rysunek 22 Mapa Gdańska z umiejscowieniem najważniejszych elementów i przedsięwzięć kluczowych
w aspekcie UEFA EURO 2012™. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty –
ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt
zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.

Budowa stadionu "Arena Bałtycka" (1)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Głównym celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego w terminie do 24 stycznia
2011 r.
 25 marca 2010 r. – rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej dachu
 8 czerwca 2010 r. - rozpoczęcie przetargu na dzierżawę PGE Arena Gdańsk
Biuro
Inwestycji
Euro % realizacji
81
Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
864,105 mln zł*
25 stycznia 2011 r.
Planowana data realizacji
Budowa Stadionu „Arena Bałtycka” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa – 144 mln zł, które
przewidziane są w programie wieloletnim - „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro
2012”,ustanowionym Uchwałą Rady Ministrów Nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. Reszta budżetu jest
zapewniona przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwałą Rady Miasta Gdańska w Planie
Inwestycyjnym Miasta.
 23 lipca 2010 r. – zakończenie montażu konstrukcji stalowej
 24 września 2010 r. - wykonanie sieci i przyłączy sanitarnych zewnętrznych
 25 stycznia 2011 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
Poziom ryzyka
Terminowość

* Budowa Stadionu Piłkarskiego „Balic Arena” jest elementem przedsięwzięcia Euro o większym zakresie rzeczowym niż sam stadion. Całe przedsięwzięcie Euro obejmuje roboty
związane z przygotowaniem terenu pod budowę stadionu ( likwidacja ogrodów działkowych, wypłata odszkodowań, budowa ogrodów działkowych na nowej lokalizacji), opracowanie
dokumentacji projektowej, doradztwo techniczne na etapie projektowania i realizacji, przygotowanie i wykonanie projektu Stadionu Piłkarskiego „Balic Arena” przez spółkę BIEG EURO
2012, ubezpieczenie stadionu, itp. Całe przedsięwzięcie jest określone w budżecie i WPI pod nazwą „Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica”.
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Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk (13)
Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zwiększenie przepustowości części terminalowej i lotniczej
lotniska. Budowa nowego terminala pasażerskiego poza usprawnieniem obsługi pasażerów zwiększy
komfort podróżujących, natomiast nowa płyta przeddworcowa umożliwi niezależną obsługę dodatkowych 15
statków powietrznych kodu C (np. Boeing 737)
Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2:
 24 lutego 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą

Cel

Status

Budowa nowych płyt postojowych:
 1 marca 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację inwestycji/zgłoszenie
 19 marca 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budowa drogi kołowania:
 11 stycznia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
 17 maja 2010 r. – finansowanie zapewnione
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z
73
% realizacji
o.o.
306,601 mln zł
19 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Finansowanie ma być zapewnione ze środków własnych, unijnych oraz kredytów bankowych. Jednak
zamknięcie finansowania nastąpić może dopiero po podpisaniu zaproponowanej przez EIB tzw. umowy
wsparcia (gwarancji) przez samorządy – udziałowców lotniska
Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2
 Lipiec 2010 r. – zapewnienie finansowania
Budowa nowych płyt postojowych
 Lipiec 2010 r. – zapewnienie finansowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego (8)
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie
przepustowości oraz znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja jest niezbędna dla sprawnego skomunikowania Portu Lotniczego (sieć TEN-t) z Obwodnicą
Zachodnią Trójmiasta (S6), centrum miasta i dalej ze stadionem PGE Arena Gdańsk, Trasą Sucharskiego i
terminalem promowym w porcie morskim (sieć TEN-t). Zrealizowana Trasa będzie podstawowym ciągiem
komunikacyjnym dla widzów w trakcie UEFA EURO 2012™. Inwestycja jest niezbędna dla sprawnego
funkcjonowania kluczowego węzła ruchu pasażerskiego podczas UEFA EURO 2012™ i zapewni m.in.
sprawne połączenie stadionu z portem lotniczym / portem morskim w Gdańsku oraz z Zachodnią
Obwodnicą Trójmiasta.
 3 marca 2010 r. – przekazanie Studium Wykonalności zamawiającemu (GIK EURO 2012) - materiał w
trakcie weryfikacji
 23 marca 2010 r. – podpisanie umowy na opracowanie „Koncepcji tymczasowych połączeń drogowych
stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy w obszarze przylegającym do Drogi Zielonej z istniejącym
układem drogowym”
 1 kwietnia 2010 r. – podpisanie umowy z biurem projektowym na „Wprowadzenie zmian do
dokumentacjo projektowej dla budowy trasy Słowackiego na odc. od ul. Potokowej do Al.
Rzeczpospolitej”
Gmina Miasta
51
% realizacji
Gdańska
1420 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji (efekt
komunikacyjny)
Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy
Miasta Gdańska oraz funduszy Unii Europejskiej. Projekt ujęty w wykazie projektów kluczowych PO
Infrastruktura i Środowisko z dn. 31 lipca 2009 r. Podpisana została pre-umowa.
Odcinek środkowy:
 Lipiec 2010 r. – ogłoszenie I etapu przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót
 30 czerwca 2010 r. – Zakończenie prac nad projektem (odcinek środkowy)
Odcinek lotniskowy:
 Lipiec 2010 r. – ogłoszenie I etapu przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót
 30.08.2010 r. – zakończenie prac nad projektem budowlanym
Droga Zielona:
 Lipiec 2010 r. – zakończenie wyburzeń znacznej części budynków


Budżet
Zakres

Maj 2012 r. – zapewnienie efektu komunikacyjnego
Poziom ryzyka
Terminowość
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Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska) (12)
Bezpośrednim celem projektowanej Trasy W-Z jest stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia
ważnych szlaków komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód, tj. połączenia drogi krajowej S7 (wlotu
tzw. "warszawskiego") i Śródmieścia Gdańska (DK 1) z Obwodnicą Trójmiasta (S6) oraz Portem
Lotniczym
 12 marca 2010 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej
 22 marca 2010 r. – uprawomocnienie ZRiD
 18 maja 2010 r. – uprawomocnienie wyboru wykonawcy – przekazanie dokumentacji do Urzędu
Zamówień Publicznych
 8 czerwca 2010 r. – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych, firmą
SKANSKA S.A.
Gmina Miasta Gdańska
75
% realizacji
149,153 mln zł
30 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację Projektu przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska.
Projekt posiada promesę dofinansowania ze środków UE (POIiŚ 6.1-36). Podpisano Pre-umowę.
 Czerwiec 2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej
Poziom ryzyka
Terminowość

Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Odwodnienie terenu pod stadion "Arena Bałtycka" w dzielnicy Gdańsk-Letnica (17)
Zapewnienie odwodnienia terenu pod stadion piłkarski w dzielnicy Gdańsk Letnica poprzez:
1. Wykonanie kolektora deszczowego łączącego zbiornik Uczniowska z projektowanym kolektorem w
ciągu ul Wielopole (woda ze zbiornika odprowadzona będzie grawitacyjnie, co umożliwi likwidację
przepompowni Uczniowska);
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wielopole wraz z pompownią Wielopole
odprowadzające wody opadowe z terenu Stadionu i fragmentu Letnicy do Kanału Martwej Wisły.
 28 stycznia 2010 r. - uzyskanie DOS prawomocnej
 18 marca 2010 r. – uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 30 kwietnia 2010 r. – odbiór końcowy dokumentacji projektowej
 27 maja 2010 r. - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji Euro prawomocnej
 9 czerwca 2010 r. – uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego
Gmina Miasta Gdańska
59
% realizacji
46,809 mln zł (netto)
Listopad 2011 r.
Planowana data realizacji
57,108 mln zł (brutto)
Budżet Miasta Gdańska oraz Środki UE
 Wrzesień 2010 r. – decyzja o pozwoleniu na budowę
 Sierpień/wrzesień 2010 r. – wybór Inżyniera Kontraktu
 Wrzesień/październik 2010 r. – wybór wykonawcy robót

Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia


Budżet
Zakres

30.06.2011 – zapewnienie efektu odwodnienia stadionu
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Nowy Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą (19)
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
Budżet
Zakres

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla stadionu „Arena Bałtycka” oraz przedsięwzięć towarzyszących

7 grudnia 2009 r. – uzgodnienie ZUDP w Gdańsku dla stacji oraz dla linii 110 kV

29 kwietnia 2010 r. – uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji Euro dla stacji oraz dla linii 110 kV
(uprawomocnienie decyzji 21 maja 2010 r.)

11 czerwca 2010 r. – uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością wraz z uzgodnieniem
ZUDP-PKP z PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku

16 czerwca 2010 r. – biuro projektowe przekazało projekt wykonawczy
ENERGA-OPERATOR
SA % realizacji
60
Oddział w Gdańsku
19 mln zł
31 września 2011 r.
Planowana data realizacji

Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Czerwiec 2010 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla stacji oraz dla linii 110 kV oraz linii
SN zasilających stadion
1. Lipiec 2010 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla linii SN (infrastruktura
towarzysząca)
Budżet
Zakres
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3.1.1.2 Poznań

Rysunek 23 Mapa Poznania z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć w
aspekcie UEFA EURO 2012™. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko
niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony;
Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.

Rozbudowa Stadionu Miejskiego (2)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Celem projektu jest rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu – zastąpienie trybun ziemnych
żelbetonowymi konstrukcjami wraz z zapleczem, zadaszenie trybun, wykonanie murawy
 27 lutego 2010 r. – rozpoczęcie prac przy kanalizacji zewnętrznej- 27.05.2010 r. – zakończenie głównej
konstrukcji stalowej dachu
 26 maja 2010 r. - Podpisanie aneksu z generalnym wykonawcą
EURO Poznań 2012 Sp. z o.o
92
% realizacji
638,577 mln zł*
29 lipca 2010 r.**
Planowana data realizacji
Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 21,5
mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu terytorialnego.
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Najważniejsze
zagadnienia








Budżet
Zakres

29 czerwca 2010 r. – zakończenie prac wykończeniowych poziomów trybun +2,80 i +3,33 oraz
audytorium wraz z zamontowanymi siedziskami i oświetlenie boiska głównego
14 lipca 2010 r. - zakończenie robót związanych z sieciami zewnętrznymi kanalizacyjnymi
29 lipca 2010 r. - zrealizowanie pozostałych zakresów, wraz ze złożeniem kompletu dokumentów
odbiorowych (pomiary, protokoły i atesty)
30 lipca 2010 r. – zgłoszenie obiektu do odbioru
20 września 2010 r. – planowana impreza inauguracyjna na stadionie
31 grudnia 2010 r. – wybór operatora stadionu
Poziom ryzyka
Terminowość

*wg. nowej Uchwały Rady Miasta. Zwiększenie budżetu wynika ze zwiększenia zakresu realizowanej inwestycji o budowę infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu stadionu
** data wg. aneksu podpisanego z generalnym wykonawcą (26.05.2010). Aneks obejmuje zakresy: do 29 czerwca 2010 r. – realizacja poziomów trybun +2,80/+3,30 i poniżej, audytorium
wraz z zamontowanymi siedziskami (bez narożników) oraz oświetlenie boiska głównego, a do 29 lipca 2010r – realizacja pozostałych zakresów, wraz ze złożeniem kompletu dokumentów
odbiorowych (pomiary, protokoły i atesty).

Rozbudowa Portu Lotniczego "Ławica" (38)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

Celem projektu jest zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego Poznań- Ławica sp. z o.o.. Budowa
równoległej drogi kołowania do drogi startowej jest kluczowym elementem zwiększającym przedmiotową
przepustowość.

23 kwietnia 2010 r. – wszczęcie postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu dla wszystkich
portowych inwestycji
Port Lotniczy Poznań-Ławica
46
% realizacji
Sp. z o.o.
222,5 mln zł
16 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Finansowanie zapewnione ze środków własnych i unijnych. Jednak umowy o zamknięciu finansowania mogą
być podpisane po uzyskaniu miedzy innymi decyzji środowiskowej.
Sierpień 2010 r. – planowana data uzyskania decyzji środowiskowej
Budowa płaszczyzn postojowych samolotów i równoległej drogi kołowania:
 Październik 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'

Budżet
Zakres

Rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego:
 Grudzień 2010 r. – Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307) od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do
granicy miasta
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Budowa dwóch jezdni ulicy Bukowskiej ma na celu usprawnienie połączenia Stadionu Miejskiego z
zachodnią obwodnicą Poznania S 11 (poprzez ulicę Bułgarską), Lotniskiem Ławica oraz umożliwi szybki
dojazd z kierunku zachodniego (DW 307) do planowanego węzła III ramy komunikacyjnej, autostrady
A2 oraz centrum miasta
 Trwają roboty budowlane, umowa została podpisana w 2009 r.
ZDM
77
% realizacji
151,830 mln zł
30 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki JST
 30 czerwca 2011 r. - Zakończenie przedmiotu umowy
Poziom ryzyka
Terminowość

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
w celu stworzenia możliwości diagnostyki czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych (53)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu w celu stworzenia możliwości diagnostyki czynników biologicznych
szczególnie niebezpiecznych
W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestycji nie są prowadzone żadne prace budowlane.
Wojewoda
% realizacji
Wielkopolski
Planowana data realizacji
Brak zapewnionego finansowania
Według przygotowanego harmonogramu realizacji inwestycji, pilne pozyskanie finansowania i
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Budżet
Zakres

rozpoczęcie realizacji inwestycji daje możliwość jej zakończenia i uruchomienia laboratorium przed
rozpoczęciem UEFA EURO 2012™
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu (54)
Cel

Status

Właściciel
Budżet

Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
Budżet
Zakres

Realizacja infrastruktury uzupełniającej na dodatkowym terenie jest niezbędna do prawidłowego i
bezpiecznego funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Poznaniu, jak również dostosowania zagospodarowania
terenu otaczającego Stadion zgodnie z wymogami UEFA w celu prawidłowej organizacji meczów w trakcie
UEFA EURO 2012™
 6 maja 2010 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o powierzeniu przedsięwzięć Euro 2012, w myśl
którego projekt „Budowa infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu”
pozostaje w ścisłym związku z powierzonym Umową Spółce EURO Poznań 2012 Sp. z o.o.
przedsięwzięciem Euro 2012, jakim jest „Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu”
EURO Poznań 2012 Sp. z o.o % realizacji
0
Zostanie ustalony po
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
wykonaniu dokumentacji
technicznej wykonanej przez
biuro projektowe na zlecenie
Spółki
Zadanie finansowane z budżetu Miasta Poznań za pośrednictwem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
na podstawie aneksu nr 4 z dnia 6 maja 2010 r. do umowy powierzenia przedsięwzięć Euro 2012 z dnia 22
lipca 2008 r.
 30 czerwca 2010 r. – wybór biura projektowego w drodze przetargu na wykonanie dokumentacji
technicznej
 29 października 2010 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej (o ile zajdzie taka konieczność)
 31 grudnia 2010 r. – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012
Poziom ryzyka
Terminowość
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3.1.1.3 Warszawa

Rysunek 24 Mapa Warszawy z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć w
aspekcie UEFA EURO 2012™. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko
niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony;
Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
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Budowa Stadionu Narodowego (3)
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
Budżet
Zakres

Celem projektu jest wybudowanie stadionu, zaprojektowanego zgodnie z normami i wymogami UEFA oraz
ukończenie prac budowlanych w czerwcu 2011 r.
 31 marca 2010 r. – ogłoszenie przetargu na dostawę, instalację i konfigurację urządzeń aktywnych i
oprogramowania zarządzającego sieci teleinformatycznej
 8 czerwca 2010 r. – zakończenie dostaw elementów głównej konstrukcji stalowej na plac budowy
 9 czerwca 2010 r. – podpisanie aneksu z wykonawcą – przesunięcie daty zakończenia prac budowlanych
na 30 czerwca 2011 r.
 15 czerwca 2010 r. – zamontowane 33 słupy wraz z elementami pierścienia ściskanego
Ministerstwo
Sportu
i % realizacji
69
Turystyki
1 914,631 mln zł
30 czerwca 2011 r.*
Planowana data realizacji
Budowa Stadionu Narodowego w 100% finansowana jest ze środków budżetu państwa.
Środki przewidziane są w programie wieloletnim -„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”
ustanowionym Uchwałą Rady Ministrów Nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.
 31 lipca 2010 r. – montaż głównej konstrukcji stalowej dachu – słupy i pierścień ściskany
 30 listopada 2010 r. – uruchomienie instalacji grzewczej
Poziom ryzyka
Terminowość

*data wg aneksu podpisanego z generalnym wykonawcą (09.06.2010 r.) – data ukończenia prac budowlanych wg. nowego harmonogramu

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Sielce - Elektrociepłownia Siekierki (65)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Modernizacja istniejącej linii kablowej (Powiśle
Sielce) z wykorzystaniem nowoczesnych kabli
energetycznych oraz linii napowietrznej (Sielce -Siekierki) w wykonaniu kablowo-napowietrznym
Celem projektu jest dostosowanie przepustowości linii do przyszłego zapotrzebowania miasta w energię
elektryczną oraz poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną centrum miasta.
Efektem projektu będzie proekologiczna modernizacja wyeksploatowanej linii kablowej izolowanej
olejem na nowoczesną linię kablową, poprawa powiązania centrum miasta z modernizowaną
elektrociepłownią EC Siekierki; EC Siekierki będzie posiadać także powiązanie linią przesyłową PSE
Operator ze stacją GPZ Piaseczno, co poprawi stabilność i pewność pracy strategicznych obiektów
zasilanych z tego kierunku (m.in. Sejm, RPZ Stadion, metro i inne). Linia kablowa 110kV relacji PowiśleSielce
Siekierki ma duże znaczenie w dostarczaniu energii elektrycznej na potrzeby ME UEFA EURO
2012.
Linia ta będzie stanowić ciąg liniowy o strategicznym znaczeniu dla miasta (EC Siekierki –
RPZ Sielce – RPZ Powiśle – RPZ Stadion).

Luty 2010 r. – Uruchomienie pierwszego etapu inwestycji – linii kablowej relacji Powiśle – Sielce
RWE STOEN
50
% realizacji
32 mln zł
31 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki własne

Grudzień 2010 r. – Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla drugiego etapu – modernizacja linii
napowietrznej 110kV Sielce – Siekierki
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle - Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia (66)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Budowa dwóch linii kablowych 110kV relacji: RPZ Powiśle – RPZ Stadion oraz RPZ Wschodnia – RPZ
Stadion. Odcinek od strony stacji RPZ Powiśle wykonany będzie m.in. przepustem pod Wisłą o długości
około 550m.
Celem projektu jest zasilenie Stadionu Narodowego oraz poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania
części Pragi Płn. Prowadzone analizy rozwojowe wskazują na potrzebę zagwarantowania wyższych mocy
dla rozwijających się obszarów prawobrzeżnej części miasta. W wyniku inwestycji nastąpi zwiększenie
przepustowości sieci elektroenergetycznej powiązanej z powstaniem nowych punktów transformacji i
zmianą konfiguracji sieci (m.in. wyodrębnienie 4 obszarów sieciowych).

Maj 2010 r. – Rozpoczęte zostały prace budowlane
RWE STOEN
30
% realizacji
15 mln zł
15 listopada 2010 r.
Planowana data realizacji
Środki własne

15 listopada 2010 r. – Zakończenie prac budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość
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Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle (67)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Centrum oraz linii kablowych 110kV
zasilających stację
Celem projektu jest zwiększenie przepustowości sieci energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa
zasilania centrum miasta w energię elektryczną.
Efektem projektu będzie doprowadzenie energii elektrycznej do centrum miasta z jednego z ważnych źródeł
zasilania Warszawy w energię elektryczną; Stacja RPZ Centrum wraz z liniami kablowymi zwiększy
bezpieczeństwo zasilania centrum miasta, w tym ważnych obiektów jak m.in. instytucje państwowe (Sejm),
Stadion Narodowy, metro i inne. W przypadku braku wsparcia ze strony miasta, przede wszystkim na
uzyskanie pozwoleń na budowę i pozyskanie praw do terenu, Stadion Narodowy będzie miał niższe niż
zakładane bezpieczeństwo zasilania. Wykonanie niniejszego powiązania gwarantuje możliwość zasilenia
Stadionu również ze stacji GPZ Towarowa.

Luty 2010 r. – uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji
RWE STOEN
10
% realizacji
37 mln zł
31 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki własne

Grudzień 2010 r. – uzyskanie opinii ZUD dla trasy linii kablowej wraz z ewentualnym prawem do
drogi do terenu
Poziom ryzyka
Terminowość

3.1.1.4 Wrocław

Rysunek 25 Mapa Wrocławia z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć w
aspekcie UEFA EURO 2012™. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko
niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony;
Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
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Budowa stadionu przy ul. Drzymały (4)
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
Budżet
Zakres

Celem projektu jest wybudowanie stadionu miejskiego we Wrocławiu, który będzie nowoczesnym, V
kondygnacyjnym obiektem naziemnym z trybunami przykrytymi dachem. Termin ukończenia prac
budowlanych planowany jest na czerwiec 2011 r.
 1 czerwca 2010 r. – osiągnięty drugi kamień milowy, zaplanowany w harmonogramie na 30 lipca 2010 r.
- zabetonowano ostatni fragment stropu nad parterem. Natomiast zgodnie z informacjami inwestora,
nastąpiła zmiana technologii montażu słupów – zamiast monolitycznych użyte będą prefabrykowane.
Zmiana ta wpłynęła na tempo realizacji innych zadań, niepowiązanych z kamieniem milowym umowy.
Zgodnie ze stanowiskiem inwestora, po dostawie nowych, prefabrykowanych słupów nastąpi
przyspieszenie, dlatego pozostałe kamienie milowe nie będą przesunięte.
 9 czerwca 2010 r. – montaż rygli zębatych produkowanych w Niemczech
 14 czerwca 2010 r. - kontynuacja robót konstrukcyjnych: słupy, podciągi, stropy poziomu +1
Wrocław 2012 Sp. z o.o.
56
% realizacji
857,423 mln zł*
30 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa - 110 mln zł, Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu
terytorialnego
 20 września 2010 r. – trybuna główna; część monolityczna
 30 listopada 2010 r. – stan surowy stadionu
Poziom ryzyka
Terminowość

* Zgodnie ze zmienioną ustawą o finansach publicznych, środki funduszy celowych od 2010 r. są dochodami budżetowymi i odpowiednio wydatkami budżetowymi. Zwiększenie budżetu o
4 mln zł jest wynikiem wykazania dotacji na część projektu (zadanie ekologiczne), która jest pokrywana środkami celowymi z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, od 2010 r.
stanowiącymi wydatki budżetowe (poprzednio fundusze były środkami „pozabudżetowymi”)

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego Wrocław (74)
Cel
Status

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości operacyjnej portu w zakresie części terminalowej i lotniczej
lotniska
Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP I):
 Zakończony
Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II):
 26 maja 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenie.
Rozbudowa i modernizacja istniejącego terminalu:
 Zakończony

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

Budżet
Zakres

Budowa terminala pasażerskiego:
 26 kwietnia 2010 r. – zamknięcie budowy poziomu „-1”
 Czerwiec 2010 r. - zamknięcie budowy poziomu 0 i 1
 Trwa budowa drugiego poziomu i konstrukcji stalowej dachu
Port Lotniczy Wrocław S.A.
47
% realizacji
503,250 mln zł
30 września 2011 r.
Planowana data realizacji
Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł, między innymi ze środków własnych oraz środków unijnych, a
także ze środków sektora prywatnego
Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II):
 Czerwiec 2010 r. – zapewnienie finansowania
 Czerwiec 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 Lipiec 2010 r. – rozpoczęcie budowy
Rozbudowa infrastruktury części lotniczej:
 Sierpień 2010 r. – pozyskanie prawomocnego
inwestycji/zgłoszenia
 Wrzesień 2010 r. – zapewnienie finansowania
 Wrzesień 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Poziom ryzyka
Terminowość

pozwolenia

na budowę/zgody na

realizację
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Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I (68)
Cel

Status

Stworzenie nowej jakości systemu transportu publicznego Wrocławia i systemu powiązań transportowych
miasta i aglomeracji oraz zwiększenie korzystania z transportu zbiorowego w celu stworzenia naturalnej
alternatywy dla transportu indywidualnego. W ramach Projektu planowana jest: budowa 3 nowych połączeń
tramwajowych, modernizacja istniejącej infrastruktury, wdrożenie nowego podsystemu "Tramwaj Plus"(wraz
z zakupem nowego taboru), zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz
budowa węzłów przesiadkowych oraz innych elementów służących integracji systemów transportu. Realizacja
projektu zapewni bezpośrednie połączenie transportem szynowym stadionów, boisk treningowych, miejsc
lokalizacji uczestników i grup towarzyszących (fan zones) zarówno z dworcami kolejowymi i centrum miasta,
jak i z zewnętrznymi węzłami przesiadkowymi dla ruchu aglomeracyjnego
Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki do ul. Krynickiej/
wraz ze stacją zasilania Bardzka:
 Wykonywanie robót budowlanych w zaawansowanej fazie
Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus:
 Podpisano wszystkie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
 Zakończono opracowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji w 2010 r.
 Rozpoczęto przygotowania przetargów na roboty budowlane
 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych do realizacji w 2011 r.
Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO
2012 przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania:
 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa odcinka trasy od przecięcia z ul. Pilczycką do krańcówki przystadionowej:
 Zakończono prace nad Projektem budowlanym
Budowa nowej stacji zasilania na trasie średnicowej - stacja prostownikowa „Fiołkowa”:
 Trwają prace projektowe w zakresie projektu budowlanego
Przebudowa Placu Bema:
 Wykonywanie robót budowlanych w zaawansowanej fazie. Planowane zakończenie robót – 30.07.2010 r.
Zakup taboru tramwajowego:
 Trwa proces produkcyjny 31 sztuk tramwajów dwukierunkowych
System sterowania ruchem:
 Zakończono prace nad SIWZ i przekazano dokumentację Wykonawcom
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu:
 Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Trwa procedura uzyskania
pozwolenia na budowę

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska
w ul. Glinianej i Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej:
 Maj 2010 r. - podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego.
 Trwa opracowanie koncepcji węzła przesiadkowego, która poprzedza wykonanie dokumentacji
projektowej
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta / Gmina % realizacji
65
Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp. z
o.o./MPK Sp. z o.o
760 mln zł
29 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w budżecie Wrocławia oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, dodatkowo
fundusze unijne: POIiŚ, Priorytet VII, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki do ul. Krynickiej/
wraz ze stacją zasilania Bardzka:
 30 sierpnia 2010 r.- planowane zakończenie robót
 1 października 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
dokumentu dopuszczającego do eksploatacji)
Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO
2012 przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania:
 Lipiec 2010 r. – zakończenie prac projektowych
 Koniec 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą/pozyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowę/zgody na realizację inwestycji
Budowa odcinka trasy od przecięcia z ul. Pilczycką do krańcówki przystadionowej:
 Listopad 2010 r. - zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus:
 7 września 2010 r. - pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 1 października 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
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Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2010 r.:
 9 lipca 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia,
 4 sierpnia 2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą
 29 listopada 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/ świadectwa wykonania
 29 listopada 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie)
Budowa nowej stacji zasilania na trasie średnicowej - stacja prostownikowa „Fiołkowa”:
 Koniec 2010 r. - pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia i podpisanie umowy z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj”
Przebudowa Placu Bema:
 Sierpień 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania i rozpoczęcie użytkowania
(decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument dopuszczający do eksploatacji)
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu:
 Lipiec 2010 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska
w ul. Glinianej i Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej:
 29 listopada 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu (70)
Cel

Status

Realizacja inwestycji umożliwi szybką i bezkolizyjną komunikację terenów związanych z organizacją
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ z centrum miasta. Projekt umożliwi sprawny i
bezpieczny dojazd kibiców do obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących w trakcie ME
UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu. Stworzeniu zupełnie nowego układu komunikacyjnego w
zachodnim rejonie Wrocławia, łączącego drogi o różnym znaczeniu i charakterze (lokalnym i regionalnym) w
pobliżu nowego stadionu piłkarskiego, mającego być areną Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™.
Realizacja ul. Królewieckiej przyczyni się do usprawnienia w znacznym stopniu przejazdu do osiedli po
północnej stronie stadionu oraz równocześnie umożliwi sprawny dojazd z tych osiedli na stadion w okresie
przed meczem oraz szybkie i sprawne opuszczenie obszaru stadionu przez kibiców.
Przebudowy ul. Królewieckiej – etap I:
 30 kwietnia 2010 r. – uzyskanie Pozwolenia na budowę dla odcinka 1.1. i 1.2
 14 maja 2010 r. - rozpoczęcie robót
Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką:
 30 kwietnia 2010 r. – uzyskanie Pozwolenia na budowę
 14 maja 2010 r. - rozpoczęcie robót

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z DK 94:
 7 maja 2010 r. - zakończenie całości robót
Gmina Wrocław
82
% realizacji
46,622 mln zł
29 lipca 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Wrocławia oraz RPO dla WD na
lata 2007-2013
Przebudowy ul. Królewieckiej – etap I
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
 28 czerwca 2011 r. - podpisany protokół odbioru robót
 29 lipca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania
Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z DK 94
 Grudzień 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania zgodnie z umową. W dniu 1 czerwca 2010 r. nastąpiło
przejęcie inwestycji przez ZDiUM - pozwolenie na użytkowanie niewymagane.

Budżet
Zakres

Budowa skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Drzymały:
 2010 r.- realizacja robót budowlanych
 29 lipca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość
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Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I (71)
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Realizacja trasy umożliwi podniesienie standardu obsługi ruchu wewnętrznego
związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami takimi jak Port Lotniczy i Obwodnica
Śródmiejska. Poprawi połączenia pomiędzy dzielnicami oraz układem
komunikacyjnym z centrum miasta.
 Marzec 2010 r. – wznowienie robót budowlanych (po przerwie zimowej)
 Marzec 2010 r. – podpisano aneks terminowy dla zadania
 31 maja 2010 r. – oddanie do użytku jezdni północnej
 31 maja 2010 r. – zaakceptowanie przed Urząd Marszałkowski wniosku o płatność nr 3 w ramach
RPO WD
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
78
% realizacji
56,65 mln zł
30 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Wrocławia oraz RPO dla
WD na lata 2007-2013
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
 Maj 2011 – zakończenie robót
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II
Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście,
głównie dojazdowi do istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu
Cargo
 Trwają nasadzenia drzew, układane są chodniki, stawiane są ogrodzenia
Status
 Wykonano konstrukcję mostu po stronie północnej oraz przygotowano nowe odcinki ul. Granicznej
pod ułożenie warstw z masy bitumicznej
 Wykonano budynek nowej kotłowni oraz ułożono sieć ciepłowniczą na terenie Jednostki Wojskowej
w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
81
Właściciel
% realizacji
74,273 mln zł
25 marca 2011 r.
Budżet
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wrocławia oraz RPO dla WD
Finansowanie
12.2010 r. – Zakończenie prac i podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Poziom ryzyka
Zakres
Terminowość
Cel

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III (72)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście,
głównie dojazdowi do istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu Cargo
 Pozyskano wszystkie grunty niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji z pominięciem jednej,
gdzie trwa postępowanie spadkowe
 Projekt budowlany został opracowany
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
73
% realizacji
45,307 mln zł
13 stycznia 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wrocławia oraz RPO dla WD.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z UE.
 Lipiec 2010 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę
 26 sierpnia 2010 r. – rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane
 27 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94
Cel

Status

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę jakości połączeń z siecią dróg krajowych
i TEN-T. Poprawa jakości połączeń i infrastruktury drogowej wpłynie na poprawę dostępności
komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego i atrakcji turystycznych.
Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na usprawnienie przejazdu przez miasto oraz umożliwi szybką i
bezkolizyjną komunikację terenów związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
 7 czerwca 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
 5 marca 2010 r. – uzyskanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
W związku z ograniczeniami budżetowymi po stronie UM zakres inwestycji został ograniczony w
stosunku do pierwotnych planów, wprowadzono etapowanie:
1. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap I
(przebudowa Kosmonautów od zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową Wrocław-Głogów do
miejsca włączenia Kosmonautów w stan istniejący, odcinek o długości ok. 700 m.).
2. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II
(przebudowa Kosmonautów na odcinku o długości ok. 2 km). Etap II zrealizowany zostanie po
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Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

zakończeniu UEFA EURO 2012™ zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dn. 29 grudnia 2009 r.
Gmina Wrocław/Wrocławskie
69
% realizacji
Inwestycje Sp. z o.o.
137,678 mln zł
16 listopada 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wrocławia
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
 Koniec 2011 r. – zakończenie robót i rozpoczęcie użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę jakości połączeń z siecią dróg krajowych
i TEN-T. Poprawa jakości połączeń i infrastruktury drogowej wpłynie na poprawę dostępności
komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego i atrakcji turystycznych.
Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na usprawnienie przejazdu przez miasto oraz umożliwi szybką i
bezkolizyjną komunikację terenów związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
 Marzec 2010 r. – złożenie wniosku o wydanie Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach
 25 kwietnia 2010 r. – aneks terminowy do umowy na wykonanie PB+ZRID do 31.12.2010 r.

Cel

Status

Wejście w życie przepisów, które obszary ekologiczne umieszczone zostały na tzw. „liście cieni” (objęcie
ochroną, na równi z obszarem Natura 2000 doliny rzeki Bystrzycy) spowodowało konieczność zmiany
przebiegu trasy w rejonie przekroczenia rzeki Bystrzycy oraz przejęcia zabudowanych gospodarstw na
terenie osiedla Leśnica (co może spowodować trudny do przewidzenia konflikt społeczny). Powyższe
spowodowało konieczność budowy mostu nad rzeką Bystrzycą o nie ustalonej obecnie dokładnej
lokalizacji.
W związku z tym podjęto decyzję o realizacji inwestycji w 2 etapach:
1. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 –
etap I.
2. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 –
etap II
Tym samym zakres zadania realizowany do Mistrzostw UEFA EURO 2012™ dotyczyć będzie tylko
Etapu I. Etap II zrealizowany zostanie w późniejszym terminie, jako etap nieistotny z punktu widzenia
Mistrzostw.
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Gmina Wrocław/Wrocławskie
51
% realizacji
Inwestycje Sp. z o.o.
326,82 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wrocławia
 10 września 2010 r. – opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Zgodę na Realizację
Inwestycji Drogowej
 31 grudnia 2010 r. – opracowanie pozostałych dokumentów projektowych
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących
w trakcie ME UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu
Projekt zrealizowany
Gmina
Wrocław/Wrocławskie % realizacji
100
Inwestycje Sp. z o.o.
89,156 mln zł
22 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji
Projekt zrealizowany
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących w
trakcie ME UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu.
 7 kwietnia 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 Maj 2010 r. - rozpoczęcie robót i uruchomienie objazdu tymczasowego drogi
Gmina
Wrocław/Wrocławskie % realizacji
76
Inwestycje Sp. z o.o.
113,739 mln zł
24 października 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki własne
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
 Październik 2011 r. – oddanie do użytkowania
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Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

3.1.1.5 Autostrady1

Autostrada A1 Nowe Marzy – Toruń – 62,4 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami
 Trwają prace budowlane
GDDKiA
61
% realizacji
3 145 mln zł
29 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Projekt koncesyjny
 Grudzień 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A1 Toruń – Stryków – 144 km
Cel
Status

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami
Czerniewice – Odolion, Odolion – Brzezie, Brzezie – Kowal, Kowal – granica woj. kujawsko-pomorskiego i
łódzkiego:
 4 czerwca 2010 r. – uzyskanie Pozwolenia na Budowę
Kowal – Sójki, Sójki – Kotliska, Kotliska – Piątek, Piątek Stryków I:
 19 maja 2010 r. – wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Węzeł Stryków:
 28 maja 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót (Budimex S.A.)
GDDKiA
68
% realizacji
8 844,299 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Czerniewice – Odolion, Odolion – Brzezie, Brzezie – Kowal:
 Czerwiec 2010 r. – wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót
 Maj 2012 – rozpoczęcie użytkowania
Kowal – Sójki, Sójki – Kotliska, Kotliska – Piątek, Piątek Stryków I:
 Czerwiec 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót
 Maj 2012 – rozpoczęcie użytkowania

Budżet
Zakres

Węzeł Stryków:
 Styczeń 2012 –rozpoczęcie użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A1 Stryków - Częstochowa (węzeł Rząsawa) - 123 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami
Realizacja po Mistrzostwach UEFA EURO 2012™
GDDKiA
% realizacji
7 500 mln zł
31 grudnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A1 Pyrzowice – Maciejów – Sośnica – 44,4 km
Cel
Status

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami
Pyrzowice – Piekary Śląskie, Piekary Śląskie – Maciejów, Maciejów – Sośnica:
 Trwają prace budowlane
Węzeł Sośnica:
 W 2009 r. oddano do ruchu relacje A1-A4-DK44

1

Dane dotyczące autostrad są aktualizowane kwartalnie i są aktualne na dzień 31 marca 2010 r.
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Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

GDDKiA
% realizacji
5 877,632 mln zł
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Pyrzowice – Piekary Śląskie:
 Kwiecień 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania

70
24 kwietnia 2012 r.

Piekary Śląskie – Maciejów:
 Styczeń 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania

Budżet
Zakres

Maciejów – Sośnica:
 Sierpień 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A2 Nowy Tomyśl – Świecko – 105 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A2 -budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Świecku z Poznaniem, Łodzią i
Warszawą
 19 lutego 2010 r. – uzyskanie ostatniego Pozwolenia na Budowę (odc. Świecko-Rzepin)
 Trwają roboty budowlane na wszystkich pododcinkach
GDDKiA
67
% realizacji
6 500 mln zł
30 listopada 2011 r.
Planowana data realizacji
Projekt koncesyjny
 Listopad 2011 r. – uzyskanie przejezdności (oddanie do ruchu)
 Maj 2012 r. – oddanie do użytku w pełni wyposażonej autostrady
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A1 Sośnica – Gorzyczki – 47,9 km
Cel
Status

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z
Czechami
Sośnica – Bełk:
 Listopad 2009 r. – oddanie do użytkowania
Bełk – Świerklany:
 Trwają prace budowlane

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia

Świerklany – Gorzyczki:
 1 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie nowego przetargu na wykonawcę
GDDKiA
% realizacji
3 556,911 mln zł
Planowana data realizacji
KFD/FŚ
Bełk – Świerklany:
 Grudzień 2010 r. – oddanie do użytkowania

Budżet
Zakres

Świerklany – Gorzyczki:
 Wrzesień 2010 r. – podpisane umowy z wykonawcą
 Maj 2012 r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

60
31 maja 2010 r.

Autostrada A2 Stryków – Konotopa – 91 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A2 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Świecku z Poznaniem, Łodzią i
Warszawą
 Wrzesień 2009 r. – podpisanie umów na realizację w systemie „projektuj i buduj”, trwają prace
projektowe.
 Marzec 2010 r. – zakończenie wycinki drzew
GDDKiA
62
% realizacji
3 200 mln zł
30 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD
 Październik 2010 r. – rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

49

Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa - 51,4 km
Autostrada A4 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Zgorzelcu z Wrocławiem,
Katowicami i Krakowem, dalej przez Tarnów, Rzeszów z polsko-ukraińskim przejściem w Korczowej
Projekt zrealizowany
GDDKiA
100
% realizacji
1 392,088 mln zł
28 września 2009 r.
Planowana data realizacji
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A4 Wielicka – Szarów wraz z drogą ekspresową S7 Bieżanów – Christo Botewa – 22,6 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Autostrada A4 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Zgorzelcu z Wrocławiem,
Katowicami i Krakowem, dalej przez Tarnów, Rzeszów z polsko-ukraińskim przejściem w Korczowej
Odcinek autostrady został zakończony i oddany do ruchu w 2009r.
GDDKiA
88
% realizacji
1 228,962 mln zł
26 sierpnia 2010 r.
Planowana data realizacji
FS/KFD
S7 Bieżanów - Christo Botewa:
 26 sierpnia 2010 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A4 Kraków – Tarnów, Szarów – Krzyż – 56,8 km
Cel
Status

Autostrada A4 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Zgorzelcu z Wrocławiem,
Katowicami i Krakowem, dalej przez Tarnów, Rzeszów z polsko-ukraińskim przejściem w Korczowej
Szarów – Brzesko:
 22 grudnia 2009 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
Brzesko – Wierzchosławice:
 5 lutego 2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą
Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż):
 4 stycznia 2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Rozpoczęto roboty na wszystkich odcinkach realizacyjnych.
GDDKiA
73
% realizacji
4 793,683 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Szarów – Brzesko, Brzesko – Wierzchosławice, Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż):
 30 marca 2012 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, Krzyż – Rzeszów Wsch. – 78,3 km
Cel
Status

Autostrada A4 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Zgorzelcu z Wrocławiem,
Katowicami i Krakowem, dalej przez Tarnów, Rzeszów z polsko-ukraińskim przejściem w Korczowej
Tarnów (w. Krzyż) - Dębica Pustynia:
 26 marca 2010 r. – wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót
 Wpłynął protest na wybór oferty, oddalony przez Zamawiającego.
 26 kwietnia 2010 r. – odwołanie od decyzji Zamawiającego do KIO
Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.:
 30 kwietnia 2010 r. – uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID)
 10 maja 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny:
 22 kwietnia 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
 26 lutego 2010 - uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID)

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.:
 26 lutego 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
GDDKiA
% realizacji
3 881,360 mln zł
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Tarnów (w. Krzyż) - Dębica Pustynia:
 Lipiec 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

73
30 maja 2012 r.
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Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania

Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.:
 Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania
Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny:
 Wrzesień 2011 r. - oddanie do użytkowania

Budżet
Zakres

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.:
 Wrzesień 2011 r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A4 – Rzeszów – Korczowa – 88,3 km
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Autostrada A4 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Zgorzelcu z Wrocławiem,
Katowicami i Krakowem, dalej przez Tarnów, Rzeszów z polsko-ukraińskim przejściem w Korczowej
Rzeszów – Jarosław:
 27 kwietnia 2010 r. – złożono wniosek o wydanie ZnRID
Jarosław – Korczowa:
 Umowy z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj” podpisano w 2009 r. Trwają prace projektowe i
budowlane
GDDKiA
66
% realizacji
3 489,821 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Rzeszów – Jarosław:
 Wrzesień 2010 r. – uzyskanie ZnRID, podpisanie umowy z wykonawcą robót
 Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania
Jarosław – Korczowa:
 Maj 2012 r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Autostrada A8 obwodnica Wrocławia – 35,4 km
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Autostrada A8 – budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która ominie miasto od strony
zachodniej i północno zachodniej.
Autostrada odciąży miasto od tranzytu, poprawiając przejezdność ulic w śródmieściu,
przyczyniając się również do poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich odcinkach drogi krajowej nr 8 i 5.
Usprawni też dojazd do portu lotniczego Wrocław – Starachowice
 Odcinki w budowie, umowy z wykonawcami podpisane w 2008 r.
GDDKiA
74
% realizacji
4 090,847 mln zł
22 lipca 2011 r.
Planowana data realizacji
KFD
Autostrada A4 – Lotnisko:
 Grudzień 2010 r. – oddanie do użytkowania
Most przez Odrę:
 Grudzień 2010 r. – oddanie do użytkowania

Budżet
Zakres

Lotnisko-Pawłowice:
 22 lipca 2011 r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

3.1.1.6 Drogi ekspresowe2
Droga ekspresowa S8, Konotopa – Powązkowska – 10,4 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie

2

Budowa bezkolizyjnego połączenia projektowanej autostrady A2 z warszawskim układem drogowym, w ty
m z istniejącą trasą Armii Krajowej
 Odcinek w budowie. Umowa podpisana w 2008 r.
GDDKiA
% realizacji
2 503,203 mln zł
27 stycznia 2011 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ.

Dane dotyczące dróg ekspresowych są aktualizowane kwartalnie i są aktualne na dzień 31 marca 2010 r.
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Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres



27 stycznia 2011 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

3.1.1.7 Linie kolejowe

Linia E65 Warszawa – Gdynia
Cel

Status

Modernizacja linii E65 (wybrane odcinki) –istotnie wpłynie na poprawę jakości połączenia kolejowego
pomiędzy Warszawą i Gdańskiem. Prowadzono prace pozwolą na zwiększenie prędkości do 160 km/h oraz
na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 do około 3 godzin
Kontrakt 8 (585.003 tys. zł):
 3 marca 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 31 marca 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LCS Ciechanów Kontrakt 1a ( 470.842 tys. zł):
 16 września 2009 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
 1 czerwca 2010 r. – zapewnienie finansowania, podpisana umowa z CUPT
LCS Ciechanów Kontrakt 1b (plan 600.000 tys. zł):
 1 czerwca 2010 r. – zapewnienie finansowania podpisana umowa z CUPT
 24 maja 2010 r. - wybranie najkorzystniejszej oferty na modernizację linii kolejowej stacji i szlaków w
obszarze LCS Ciechanów na linii E65 Warszawa – Gdynia - konsorcjum firm: FEROCO S.A.,
TORPOL Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. Wartość oferty wynosi:
397 652 629,75 zł netto, 485 136 208,30 zł brutto
LCS Działdowo - 53,7 km (952.971 tys. zł):
 31 maja 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Modernizacja stacji Gdynia Etap I (149.853 tys. zł):
 3 lutego 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 3 marca 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
PKP PLK S.A.
65
% realizacji
5 011,361 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Fundusz spójności/POIiŚ/Środki krajowe.
LCS Nasielsk Kontrakt 3a (408.364 tys. zł):
 24 czerwca 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 22 lipca 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LCS Nasielsk Kontrakt 3b (484.099 tys. zł):
 25 października 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 22 listopada 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LCS Ciechanów Kontrakt 1a ( 470.842 tys. zł):
 19 grudnia 2011 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 20 grudnia 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LCS Ciechanów Kontrakt 1b (plan 600.000 tys. zł):
 30 czerwca 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 30 grudnia 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 31 maja 2012 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 31 maja 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LCS Działdowo - 53,7 km (952.971 tys. zł):
 30 lipca 2010 r. - zapewnienie finansowania
 30 listopada 2010 r. - pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 I kw. 2012 r. – planowane zakończenie (roboty 20 m-cy)
LCS Tczew - 28 km (1.060.945 tys. zł):
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Budżet
Zakres

15 grudnia2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
29 grudnia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Poziom ryzyka
Terminowość

Linia E59 Wrocław – Poznań, odc. Wrocław – granica woj. Dolnośląskiego
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Modernizacja linii E59 na wybranym odcinku wpłynie na poprawę jakości połączenia kolejowego pomiędzy
Wrocławiem i Poznaniem, pozwoli na zwiększenie prędkości do 160 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu
na tym odcinku o około 20 minut
Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego:
 31 marca 2010 r. – zapewnienie finansowania, podpisanie umowy z CUPT
PKP PLK S.A.
78
% realizacji
1 042,494 mln zł
30 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
POIiŚ/Środki krajowe
Skokowa – Żmigród
 19 lipca 2010 r. – podpisanie protokół odbioru/świadectwa wykonania:
 20 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego:
 29 listopada 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 29 listopada 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Poziom ryzyka
Terminowość

Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Modernizacja linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia ma na celu
poprawę stanu istniejącej infrastruktury oraz zniesienie ograniczeń prędkości z 20/40 km/h do planowanej
prędkości 60 km/h na całej długości linii. W ramach tego zadania planowana jest również modernizacja
przystanku osobowego Warszawa Stadion, co pozwoli zapewnić sprawną obsługę pasażerów oraz podnieść
jakość świadczonych usług
Linia obwodowa Józefinów - Warszawa Gdańska:
 3 marca 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 31 marca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia - część dalekobieżna:
 11 czerwca 2010 r. – uzyskanie prawomocnej Decyzji Środowiskowej
PKP PLK S.A.
65
% realizacji
1 066,815mln zł
29 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki krajowe i środki własne spółki
Modernizacja przystanku kolejowego Warszawa Stadion:
 30 czerwca 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy
 31 sierpnia 2010 r. – zapewnienie finansowania
 28 października 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 28 października 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia - część dalekobieżna:
 28 października 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia

Budżet
Zakres

Stacja Warszawa Gdańska:
 16 listopada 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 10 grudnia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Poziom ryzyka
Terminowość
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Linia nr 8: Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – lotnisko Okęcie
Budowa połączenia kolejowego na odcinku od stacji Warszawa Służewiec do stacji końcowej usytuowanej
w nowym terminalu Portu Lotniczego w Warszawie. Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie
sprawnego połączenie komunikacyjnego pomiędzy centrum miasta i lotniskiem
Zadanie nr 1 odcinek W-wa Zach. – W-wa Okęcie:
 31 lipca 2008 r. – oddanie do użytkowania

Cel

Status

Budowa łącznicy - tunelu łączącego linię nr 8 ze stacją MPL Okęcie przy Terminalu:
 Trwają roboty budowlane. Umowa podpisana w 2009 r.
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

PKP PLK S.A.
73
% realizacji
922,032 mln zł
8 sierpnia 2011 r.
Planowana data realizacji
SPOT/POIiŚ/Środki krajowe.
 30 czerwca 2010 r. – podpisanie umowy na utylizację zanieczyszczonej ziemi (ropopochodne)
Poziom ryzyka
Terminowość

3.1.1.8 Cały kraj
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (80)
Cel

Status

Głównymi celami projektów realizowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach
przygotowań do EURO 2012 są:
1. Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej (trasowej i okołolotniskowej)
2. Zwiększenie dostępności operacyjnej lotnisk
3. Współpraca z portami lotniczymi, które obsługiwać będą ruch lotniczy podczas EURO 2012, w celu
zwiększenia przepustowości lotnisk
System ATIS VOLMET:
 2 kwietnia 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
- system radiolokacyjny Wrocław i Poznań:
 czerwiec 2010 r. – Rozstrzygnięcie przetargu na projektowanie i dostawę urządzenia
- OKRL Łódź:
 czerwiec 2010 r. – Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:
 31 marca 2010 r. – Zapewnienie finansowania
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:
 31 marca 2010 r. – Zapewnienie finansowania
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Gdańsk:
 31 marca 2010 r. – Zapewnienie finansowania
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:
 4 lutego 2010 r. – Zapewnienie finansowania
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:
 15 lutego 2010 r. – Zapewnienie finansowania

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:
 24 lutego 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
PAŻP
31
% realizacji
206,686191 mln zł
7 lutego 2012 r.
Planowana data realizacji
Finansowanie zapewnione ze środków własnych Agencji i środków unijnych.
OKRL Łódź:
 3 sierpnia 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
System radiolokacyjny Wrocław:
 lipiec 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:
 27 sierpnia 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:
 7 września 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Gdańsk:
 lipiec 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Katowice:

54



lipiec 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:
 27 sierpnia 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:
 27 sierpnia 2010 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:
 3 września 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

3.1.2 Przedsięwzięcia ważne
3.1.2.1 Gdańsk
Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III (GPKM III) (9)
Cel

Status

Jednym z głównych celów projektu jest zapewnienie odpowiedniego potencjału i standardów dla
przewozu kibiców transportem zbiorowym w trakcie UEFA EURO 2012™. Realizacja projektu zapewni:
a) Usprawnienie dojazdu do i ze stadionu na Letnicy, a także dowiezienie kibiców do dworców PKP, PKS i
dalej w kierunku dzielnic oddalonych od centrum Gdańska
b) Zwiększenie możliwości przewozowych transportu tramwajowego w Gdańsku
 26 maja 2010 r. – wstępna wersja Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego
Przebudowa torów w Al. Rzeczypospolitej od ul. Hynka do pętli Zaspa (zad. 3.4.).
Przebudowa torów w Al. Rzeczpospolitej i ul. Chłopskiej w Gdańsku na odcinku od Pętli Zaspa do ul.
Pomorskiej (zad. 3.5):
 20 kwietnia 2010 r. –złożenie projektu budowlanego w GIKE przez Wykonawcę
 22 kwietnia 2010 r. –złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego
 12 maja 2010 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanomontażowych
 2 czerwca 2010 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Przebudowa torów w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej w Gdańsku na odcinku od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce
(zad. 3.12):
 14 kwietnia 2010 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego
 20 kwietnia 2010 r. – złożenie projektu budowlanego w GIKE przez Wykonawcę
 29 kwietnia 2010 r. – złożenie projektu wykonawczego w GIKE przez Wykonawcę
 18 maja 2010 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanomontażowych
 2 czerwca 2010 r. - ogłoszenie przetargu ograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
 7 czerwca 2010 r. - uzyskanie Pozwolenia na budowę
Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk-Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową
Łódzką do węzła integracyjnego „Nowa Łódzka” (zad. 1.1.):
 10 marca 2010 r. – odbiór projektu budowlanego (protokół zdawczo odbiorczy)
 9 kwietnia 2010 r. –złożenie w GIKE projektu wykonawczego przez Wykonawcę
 25 marca 2010 r. – złożenie wniosku o ZRID do Wojewody Pomorskiego
 20 kwietnia 2010 r. – złożenie wniosku o ZRID do Prezydenta Miasta Gdańska
 8 czerwca 2010 r.- ogłoszenie I etapu przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanomontażowych.
Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego od pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej (zad. 3.7)
Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców, Przebudowa torowisk w ul. Wolności, Przebudowa torowisk w ul.
Strajku Dokerów (zad. 3.9.)
Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi – Zwrotnica nr 2401 - Nowy Port przy
skrzyżowaniu ulic Wolności i Władysława IV (zad. 4.4):
 26 marca 2010 r. – złożenie dokumentacji projektowej w GIKE przez Wykonawcę (zad. 4.4)
 24 maja 2010 r. – złożenie dokumentacji projektowej w GIKE przez Wykonawcę (zad. 3.7, 3.9)
 30 marca 2010 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego (zad. 4.4)
Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Nowowiejskiego do
ul. Miedzianej (zad. 3.10)Przebudowa torowisk w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul.
Miszewskiego (zad. 3.11):
 27 maja 2010 r.- złożenie w GIKE dokumentacji projektowej przez Wykonawcę (po usunięciu usterek)
Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej od Al. Hallera do węzła Kliniczna (zad. 3.2)
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Przebudowa torowisk na węźle Kliniczna, węzeł Kliniczna (zad. 3.3):
 22 marca 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Przebudowa torowisk w Al. Hallera na odcinku od ul. Pstrowskiego do Pętli Brzeźno Plaża (zad. 3.6.):
 31 marca 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo na odcinku od ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo
(zad. 3.8):
 8 kwietnia 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Budowa stacji prostownikowej „Brzeźno” przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Chrobrego (zad. 4.1.):
 14 października 2009 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad. 4.2)
Wymiana wyłączników szybkich w stacjach prostownikowych (zad. 4.3):
 13 października 2009 r. – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Najważniejsze zagadnienia

Gmina Miasta Gdańska
44
% realizacji
550 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Gmina Miasta Gdańska wystąpi o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Projekt ujęty w wykazie
projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko (podpisano pre-umowę w dn. 11 lutego 2009 r.).
Zabezpieczono środki na finansowanie inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2013
jako wkład własny.
Zadanie 1.1:
 10.2010 r. –ogłoszenie II etapu przetargu na realizację robót budowlano- montażowych
 9.2010 r. –ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu
Zadanie 3.4, 3.5, 3.12:
 Sierpień 2010 r. –podpisanie umowy na realizację robót budowlano- montażowych
 Sierpień 2010 r. –podpisanie umowy na nadzór inwestorski
 Sierpień 2010 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
Zadanie 3.7, 3.9,4.4; 3.10,3.11:
 Sierpień 2010 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
 Listopad 2010 r. –ogłoszenie zamówienia na Wykonawcę robót budowlano - montażowych oraz na
nadzór inwestorski
Zadanie 3.2, 3.3:
 11 października 2010 r. – opracowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
 8 listopada 2010 r. – opracowanie projektu wykonawczego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
Zadanie 3.6:
 20 października 2010 r. – opracowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
 8 listopada 2010 r. – opracowanie projektu wykonawczego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo na odcinku od ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo
(3.8):
 28 października 2010 r. – opracowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
 25 listopada 2010 r. – opracowanie projektu wykonawczego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
Zadanie 4.1:
 23 czerwca 2010 r. – opracowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę (data umowna przekazania
do GIKE)
 4 sierpnia 2010 r. – opracowanie projektu wykonawczego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)

Budżet
Zakres

Zadanie 4.2, 4.3:
 3 września 2010 r.- opracowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę (data umowna przekazania
do GIKE)
 29 października 2010 r. – opracowanie projektu wykonawczego przez Wykonawcę (data umowna
przekazania do GIKE)
Poziom ryzyka
Terminowość
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Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (10)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie systemu, który integrowałby zarządzanie ruchem
miejskim (indywidualnym i zbiorowym) na głównych ciągach komunikacyjnych Trójmiasta, w tym na
dojeździe widzów do i ze Stadionu „Arena Bałtycka” w trakcie UEFA EURO 2012™

Trwa projektowanie
Gmina Miasta Gdańska, Sopotu i % realizacji
57
Gdyni
550 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdańska,
Gdyni i Sopotu oraz funduszy Unii Europejskiej (tryb konkursowy)
 Lipiec 2010 r. – Uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
 Listopad 2010 r. – Uzyskanie projektu budowlanego z opiniami i uzgodnieniami
 Maj 2012 r. – zakończenie prac (we wskazanym zakresie)
Poziom ryzyka
Terminowość

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście (11)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Głównym celem projektu jest poprawa jakości transportu poprzez przebudowę systemu sterowania
ruchem, zmodernizowanie przystanków z uwzględnieniem systemu monitorowania bezpieczeństwa i
systemu informacji pasażerskiej, przystosowane infrastruktury peronowej dla osób niepełnosprawnych,
zbudowanie przedłużenia linii 250 oraz zmodernizowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych. Realizacja
projektu wpłynie znacząco na częstotliwość kursowania pociągów, optymalne i efektywne prowadzenie
ruchu, zarządzanie informacjami oraz na zwiększenie bezpieczeństwa, ponadto zapewni efektywne
przemieszczanie się pasażerów transportem zbiorowym między stadionem a aglomeracją miejską oraz
obszarami podmiejskimi podczas UEFA EURO 2012™
 I kw. 2010 r. - oddanie urządzenia do sterowania ruchem kolejowym na stacjach Sopot i Gdańsk Oliwa
PKP Szybka Kolej Miejska w % realizacji
-*
Trójmieście Sp. z o.o.
350,200 mln zł
1 czerwca 2012 r.
Planowana data realizacji
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. wystąpi o dofinansowanie inwestycji ze środków
Funduszu Spójności. Projekt ujęty na indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (podpisano pre-umowę w dniu 11 lutego 2009 r.).
Zabezpieczono środki na finansowanie inwestycji w Planie Inwestycyjnym PKP na rok 2010 r. W dniu 15
kwietnia 2009 r. podpisano Umowę o finansowanie ze środków Funduszu Kolejowego inwestycji w
infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w latach 2009-2011.
 Czerwiec 2010 r. - ogłoszenie przetargu na dokumentację dla linii Gdańsk Gł. - Gdańsk Śródmieście
 Grudzień 2010 r. - ogłoszenie przetargu na modernizację taboru
Poziom ryzyka
Terminowość

*Procent realizacji inwestycji zostanie uzupełniony po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej (23)
Cel

Status

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę następujących obiektów 110 kV:

linii Błonia Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z
siecią 15 kV (inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)

linii Żarnowiec Sierakowice (inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu
elektroenergetycznego)

GPZ Stocznia wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Stocznia GPZ Motława oraz
powiązaniem z siecią 15 kV (obiekt niezbędny dla realizacji zasilania dla Europejskiego Centrum
Solidarności)

GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (obiekt niezbędny
dla realizacji rozbudowy Portu Lotniczego)

Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV (inwestycja niezbędna dla poprawy pewności
zasilania systemu elektroenergetycznego)

GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (inwestycja niezbędna dla
poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)

GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV
(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)

GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV
(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)
Budowa linii Błonia Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z
siecią 15 kV:

10 czerwca 2010 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa linii relacji Żarnowiec Sierakowice:

28 maja 2010 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

6 marca 2010 r. - uzyskanie korekty opinii ZUDP w Pruszczu Gdańskim

1 kwietnia 2010 r. - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.

21 kwietnia 2010 r. - uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
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22 kwietnia 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia ZUDP-PKP z PKP Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku
4 maja 2010 r. - zlecenie wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych po wydzieleniu działki
pod GPZ Pruszcz Południe
11 czerwca 2010 r. - uzyskanie opinii wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji
inwestycji Euro
14 czerwca 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

9 lutego 2010 r. - uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii WN

5 marca 2010 r. - wykonanie koncepcji dla projektu budowlanego GPZ Kamienny Potok

11 marca 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2010 r. - złożenie wniosku o zmianę decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla GPZ
Kamienny Potok

19 kwietnia 2010 r. - uzyskanie prawa do terenów pod przebudowę linii 110 kV
Budowa GPZ Stocznia wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Stocznia - GPZ Motława oraz
powiązaniem z siecią 15 kV :
PB i PW. GPZ Młode Miasto (MM)

Uzgodnienie wyposażenia technicznego z potencjalnymi dostawcami

Opracowanie i uzgodnienie układu, bryły i wizualizacji budynku GPZ MM

Uzgodnienie lokalizacji GPZ MM w odległości 16 m od istniejącego budynku Ubootów i przy osi
widokowej na pomnik

Złożenie wniosku o decyzję środowiskową

Opracowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną w trybie UEFA EURO 2012™
GPZ Gdańsk 2

Opracowanie projektu do zgłoszenia oraz ZUD
GPZ Motława

Opracowanie projektu do ZUD
GPZ Leśniewo

Opracowanie projektu i przekazanie do weryfikacji przez Biuro Projektowe
LN-110 Motława – Leśniewo

Opracowanie projektu do zgłoszenia
LK-110 kV GPZ Gdańsk 2 - GPZ MM

Przygotowanie dokumentacji do ZUD
LK-110 kV GPZ MM - GPZ Motława

Przygotowanie dokumentacji do ZUD
Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM

Opracowanie projektu do ZUD
Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
31 marca 2010 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
zasilającej dwutorowej linii kablowej 110 kV

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
wyprowadzeń 15 kV
Budowa GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Maj 2010 r. - ustalenie lokalizacji stacji 110/15 kV

Czerwiec 2010 r. - opracowanie wytycznych projektowych dla realizacji przedsięwzięcia
Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV:

Czerwiec 2010 r. - opracowanie koncepcji dla realizacji przebudowy stacji

Czerwiec 2010 r. - ustalenie koncepcji trasy linii 110 kV
Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława celem poprawy bezpieczeństwa zasilania
planowanego GPZ Młode Miasto:

Czerwiec 2010 r. - weryfikacja wytycznych projektowych dla realizacji przebudowy linii

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejąca linia Gdańsk I – Miłobądź oraz
projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe:
 Czerwiec 2010 r. - ustalenie trasy planowanego powiązania
ENERGA-OPERATOR
SA % realizacji
-*
Oddział w Gdańsku
215 mln zł
31 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Budowa linii Błonia Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z
siecią 15 kV:
 Lipiec 2010 r. - uzyskanie opinii wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji
inwestycji Euro
 Wrzesień 2010 r. - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji Euro
 Grudzień 2010 r. - uzyskanie prawa do terenu
 Październik 2011 r. – opracowanie projektu wykonawczego
 Październik 2011 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę
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Budowa linii relacji Żarnowiec Sierakowice:
 Wrzesień 2010 r. - uzyskanie opinii wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji
inwestycji Euro
 Listopad 2010 r. - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji Euro
 Luty 2011 r. - uzyskanie prawa do terenu
 Sierpień 2011 r. – opracowanie projektu wykonawczego
 Wrzesień 2011 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
 Czerwiec 2010 r. - uprawomocnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla podmiotowej
inwestycji
 Czerwiec 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji Euro, po uprzednim
uprawomocnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 2010 r. - uzyskanie brakujących uzgodnień z właścicielami gruntów (Poczta Polska, LIDL, Tesco, GazSystem)
 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia w zakresie przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia ZUDP w Pruszczu Gdańskim
Budowa GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Czerwiec 2010 r. – uzyskanie prawa do terenu dla kabli SN
 Lipiec 2010 r. - uzgodnienie trasy linii kablowej z ZDiZ Sopot
 Sierpień 2010 r. - wystąpienie o uzgodnienie ZUDP na terenie Gdyni
 Sierpień – Wrzesień 2010 r. - uzgodnienie trasy linii kablowej w ZUD Sopot
 Wrzesień – Październik 2010 r. – wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej LWN 110kV do
zasilenia
Budowa GPZ Stocznia wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Stocznia -GPZ Motława oraz
powiązaniem z siecią 15 kV:
 Lipiec 2010 r. - uzyskanie opinii niezbędnych do decyzji w trybie EURO 2012 i złożenie wniosku o
decyzję lokalizacyjną:
 Opracowanie projektu planu zagospodarowania i zgłoszenie do ZUD
 Opracowanie PB oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 Opracowanie projektu wykonawczego
GPZ Motława

Lipiec 2010 r. - opracowanie projektu obwodów pierwotnych i wtórnych
Linia kablowa 110 kV GPZ Gdańsk 2 - GPZ Motława

Październik 2010 r. - opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu
wykonawczego
Linia kablowa 110 kV GPZ MM - GPZ Motława

Październik 2010 r. - opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu
wykonawczego
Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM

Październik 2010 r. - opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu
wykonawczego
Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
 30 czerwca 2010 r.:
 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji 110/15 kV GPZ Brętowo
 Wystąpienie do ZUD i przygotowanie wniosku o pozwolenie
 31 lipca 2010 r.:
 Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysu inwestorskiego na budowę stacji 110/15kV
GPZ Brętowo
 Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji 110/15 kV GPZ Brętowo


30 września 2010 r. - uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji 110/15 kV GPZ Brętowo

Budowa GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
 Lipiec 2010 r. - wyłonienie biura projektowego dla opracowania dokumentacji projektowej
 Listopad 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012
Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV:
 Lipiec 2010 r. - opracowanie wytycznych projektowych
 Wrzesień 2010 r. – opracowania studium wykonalności przebiegu linii WN
 Wrzesień 2010 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej
 Grudzień 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012
Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława celem poprawy bezpieczeństwa zasilania
planowanego GPZ Młode Miasto:
 Sierpień 2010 r. - wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji oraz prac budowlanych
 Listopad 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012
Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejąca linia Gdańsk I – Miłobądz oraz

59

Budżet
Zakres

projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe:
 Lipiec 2010 r. - opracowanie wytycznych projektowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia
 Październik 2010 r. - opracowanie studium wykonalności przebiegu linii
 Październik 2010 r. - wyłonienie wykonawcy realizacji opracowania dokumentacji
 Grudzień 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poziom ryzyka
Terminowość

*Procent realizacji inwestycji zostanie uzupełniony po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

3.1.2.2 Poznań
Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu (39)
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury tramwajowej. Polepszenie obsługi pasażerskiej
związanej z UEFA EURO 2012™
 29 kwietnia 2010 r. – zamieszczenie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji
 Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego
 17 czerwca 2010 r. – uzyskanie decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO2012
 24 czerwca 2010 r. – złożenie wniosku o współfinansowanie ze środków unijnych
Spółka Infrastruktura EURO % realizacji
73
Poznań 2012
271,081 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym; projekt uzyska dofinansowanie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego(pre-umowa z 7 listopada 2008 r.)
 Lipiec 2010 r. – złożenie wniosku o Pozwolenie na budowę
 30 września 2010 r. – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 30 listopada 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Poziom ryzyka
Terminowość

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II
(40)
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie

Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, skrócenie czasu dojazdu do
stadionu miejskiego
ETAP I:
 21 kwietnia 2010 r. – uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego
 17 marca 2010 r. - złożenie wniosku o Decyzję Lokalizacyjną na pozostałe odcinki
 28 kwietnia 2010 r. - uzupełnienie ww. wniosku
 1 czerwca 2010 r. – wszczęcie postępowania o wydanie Decyzje Lokalizacyjne na pozostałe odcinki
 Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego
ETAP II:
 3 lutego 2010 r. – złożono wniosek o DŚU
 Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego.
Spółka Infrastruktura EURO
39
% realizacji
Poznań 2012
325,350 mln zł
30 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Priorytet VII Transport przyjazny
środowisku - Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Projekt pn.: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™
Umowa w zakresie przygotowania indywidualnego projektu nr POIS 7.3.164/09-00 z dnia 6 lutego 2009 r.
ETAP I:
 Październik 2012 r. – odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją
pozwolenia na budowę
ETAP II:
 Lipiec 2010 r. - uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
 Wrzesień 2010 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
 Listopad 2010 r. - uzyskanie Pozwolenia na budowę
 Listopad 2010 r. - ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót
Poziom ryzyka
Terminowość
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Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska –Marcelińska (42)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Usprawnienie i uporządkowanie ruchu samochodowego wokół Stadionu Miejskiego
 I kw. 2010 r. – złożenie wniosków na pozostałe Decyzje Środowiskowe (w 2009 uzyskano DŚU dla
ul. Węgorka)
Urząd Miasta Poznania/ZDM
64
% realizacji
49,499 mln zł
31 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
 III kw.2010 r. – Uzyskanie pozostałych DŚU
 Wrzesień 2010 r. - Uzyskanie zgody na realizację inwestycji/zgłoszenie prac oraz ogłoszenie
przetargu na wybór wykonawcy robót
Poziom ryzyka
Terminowość

Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu (43)
Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Inwestycja usprawnia przemieszczanie się kibiców UEFA EURO 2012™ w obrębie miasta, w
powiązaniu z transportem o charakterze aglomeracyjnym, w tym poprzez stację Dworzec Główny PKP.
 12 marca 2010 r. - złożenie pierwszego wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej
 21 kwietnia 2010 r. – ponowne złożenie wniosku
 4 maja 2010 r. – uzupełnienie wniosku
 10 czerwca 2010 – wszczęcie postepowania administracyjnego ws.wydania decyzji lokalizacyjnej
 Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego
Spółka
Infrastruktura % realizacji
61
EURO Poznań 2012
85,750 mln zł
30 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta
Środki Unijne
(WRPO) – pre-umowa z dnia 07.11.2008 r.
 Wrzesień 2010 r. - złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę
 Wrzesień 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót
 Październik 2010 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie unijne
 Listopad 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Poziom ryzyka
Terminowość

Rozbudowa Systemu Sterowania Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) (45)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Zwiększenie płynności ruchu na terenie miasta, szczególnie na głównych ulicach dzięki utworzeniu efektu
tzw. "zielonej fali". Jednocześnie wprowadzenie systemu do sieci miejskiej umożliwi ciągły monitoring
newralgicznych punktów sieci drogowej i umożliwi natychmiastową reakcję odpowiednich służb w czasie
wzmożonego ruchu
 Kwiecień 2010 r. - odebranie Studium Wykonalności
Urząd
Miasta % realizacji
40
Poznania/ZDM
38,970 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Zakładane dofinansowanie z POIiŚ (ok. 70%), pozostałe środki na realizację przewidziane są w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
 III/IV kwartał 2010 r. - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy systemu teletransmisji na drogach
dojazdowych do stadionu
 Sierpień 2010 r._- przygotowanie specyfikacji do ogłoszenia postępowania na wybór projektanta i
wykonawcy -Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem
Poziom ryzyka
Terminowość

Rozbudowa ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do
wiaduktu) (46)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Wybudowanie drogi dwujezdniowej zwiększy przepustowość tej ulicy (wlot do Poznania) jako trasy drogi k
rajowej nr 11 z kierunku Piły i Szczecina
Z uwagi na brak środków, inwestycja nie zostanie zrealizowania przed UEFA EURO 2012™
Urząd Miasta Poznania
% realizacji
50,885 mln zł
Planowana data realizacji
Inwestycja nie będzie realizowana z powodu braku środków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na
lata 2010 - 2014. Jej rolę przejmie zachodnia obwodnica Poznania – S11
Poziom ryzyka
Terminowość
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Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz z przebudową infrastruktury wokół
terenu dworca (51)
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Zakres projektu uwarunkowany wyborem inwestora lub decyzjami o prywatyzacji poznańskiego PKS
Urząd Miasta Poznania wysłał do Ministerstwa Skarbu Państwa pismo z zapytaniem o możliwość
bezpłatnego przekazania Miastu Poznań należących do Skarbu Państwa akcji spółki PKS S.A. Nie
uzyskano odpowiedzi.
Urząd Miasta Poznania
-*
% realizacji
-*
-*
Planowana data realizacji
-*
Do momentu przekazania Miastu akcji spółki PKS S. A., władze Poznania nie są władne do
podejmowania jakichkolwiek kroków związanych z inwestowaniem na terenach spółki.
Poziom ryzyka
Terminowość

* Projekt w fazie inicjowania. Informacje o projekcie zostaną uzupełnione po dokonaniu wyboru inwestora lub pozyskaniu decyzji o prywatyzacji poznańskiego PKS

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego
Poznań Główny (50)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego obejmującego dworzec kolejowy, dworzec
autobusowy, połączenie z Poznańskim Szybkim Tramwajem oraz powierzchnie związane z działalnością
komercyjną, w szczególności centrum handlowe, centrum konferencyjno-biurowe, hotelowe, rekreacyjne,
parkingowe i inne. Inwestycja będzie realizowana etapami: w I etapie - do UEFA EURO 2012™ - planuje
się wykonanie przede wszystkim nowego dworca kolejowego
 Trwają negocjacje z inwestorem zewnętrznym. Równolegle trwa projektowanie.
PKP S.A.
47
% realizacji
W trakcie negocjacji
2 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Inwestycja będzie finansowana przez inwestora wybranego przez PKP S.A.
 IV kw. 2010 r. – rozpoczęcie robót
Poziom ryzyka
Terminowość

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego ma na celu ułatwienie korzystanie z
komunikacji publicznej i podniesienie standardu użytkowanych pojazdów
 23 listopada 2009 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
 Czerwiec 2010 r. -podpisanie pre-umowy na dofinansowanie zakupu taboru z PO Infrastruktura i
Środowisko
MPK Poznań Sp. z o.o.
44
% realizacji
411,420 mln zł
29 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Projekt ujęty w planach inwestycyjnych spółki MPK Poznań Sp. z o. o.
Kompletowany jest wniosek do CUPT o dofinansowanie projektu z POIiŚ
 30 czerwca 2011 r. - dostawa pierwszego tramwaju
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa obiektu inżynierskiego wraz z budową nowego
poziomu (-2) dla zapewnienia połączenia istniejących przystanków komunikacji zbiorowej z projektowaną
trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) Efektem projektu będzie poprawa dostępności dla
pasażerów komunikacji zbiorowej -węzeł przesiadkowy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu tramwajowego
i samochodowego
 Kwiecień 2010 r. – Uzgodnienie koncepcji projektu
 Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego
Urząd
Miasta % realizacji
52
Poznania/ZDM
150 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Projekt ujęty w WPI Miasta Poznania na lata 2010 r.-2014.
Podpisano pre-umowe na dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28-01-2009 r.
 Sierpień 2010 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej
 Sierpień 2010 r. - Złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę oraz ogłoszenie przetargu na wybór
wykonawcy
 Sierpień 2010 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie z POIiŚ
 Październik 2010 r. – Pozyskanie zgody na realizacje inwestycji
 Grudzień 2010 r. rozpoczęcie prac budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość
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Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej (56)
Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej poprzez realizację
wymienionych poniżej inwestycji:
1. Budowa stacji 400/110 kV Kromolice
2. Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice-Pątnów
3. Linia dwutorowa 2x400 kV i 2x2200 kV relacji Poznań Plewiska - Kromolice

Cel

W związku z prognozowanym kilkunastoprocentowym wzrostem poboru mocy w czasie Mistrzostw
UEFA EURO 2012™ istnieje realne ryzyko wystąpienia awarii systemowej podczas przygotowywania
i organizacji imprez sportowych. Prawdopodobieństwo wzrasta ze względu na termin rozgrywania
meczów w czerwcu i lipcu, w okresie, w którym od lat obserwuje się najwyższe w skali roku pobory
mocy.
Po zrealizowaniu ww. inwestycji Poznań będzie zasilany jak nowoczesne europejskie miasto:
Z czterech kierunków liniami 400 kV
Z czterech kierunków liniami 220 kV
Budowa stacji 400/110 kV Kromolice:

24 maja 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy

Status

Linii dwutorowa 2x400 kV Kromolice-Pątnów:

10 maja 2010 r. – uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Linia dwutorowa 2x400 kV i 2x2200 kV relacji Poznań Plewiska – Kromolice:

30 maja 2010 r. – załączenie linii celem przeprowadzenia prób i pomiarów
PSE Operator S.A.
40
% realizacji
517 mln zł
1 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki inwestycyjne PSE Operator S.A.
Budowa stacji 400/110 kV Kromolice:

30 sierpnia 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

15 grudnia 2010 r. – uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę
Linii dwutorowa 2x400 kV Kromolice-Pątnów:

31 grudnia 2010 r. – wybudowanie 40 km linii 2x400 kV (około 50%)
Linia dwutorowa 2x400 kV i 2x2200 kV relacji Poznań Plewiska – Kromolice:

30 sierpnia 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru końcowego i uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie obiektu
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

3.1.2.3 Warszawa
Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie*
Cel
Status

Głównym założeniem inwestycji jest zwiększenie możliwości operacyjnych Portu Lotniczego, a także
poprawa komfortu obsługi pasażerów
 19 lutego 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji „Dokończenie budowy Terminala T2”
 Marzec 2010 r. – operacyjne oddanie do użytkowania inwestycji „Układ drogowy dla Terminala T2”
Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych:
 Projekt znajduje się ciągle w fazie przygotowawczej, inwestor nie posiada jeszcze Decyzji o
Środowiskowych Uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania dofinansowani z Unii Europejskiej jak
również Pozwolenia na Budowę

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres
*Obecna

Budowa pirsu centralnego oraz dokończenie budowy pirsu południowego Terminala 2:
 Projekt znajduje się w fazie realizacji, osiągnięto 10% zaawansowania a efekty prac są już wyraźnie
widoczne na placu budowy.
Port Lotniczy im. % realizacji
79
Fryderyka Chopina
169,834 mln zł
3 października 2011 r.
Planowana data realizacji
100% pierwszego i ostatniego oraz 75% drugiego projektu realizowane będzie ze środków własnych.
Pozostałe 25% realizowane będzie ze środków unijnych.
Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych:
 Czerwiec 2010 r. – Zapewnienie finansowania
 Czerwiec 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
 Czerwiec 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Projekt układu drogowego dla Terminala T2, w zakresie leżącym po stronie Zarządzającego jest w pełni
wykonany.
Poziom ryzyka
Terminowość

infrastruktura pozwala obsłużyć sposób zadowalający wszystkich kibiców przylatujących na mecze fazy grupowej oraz mecz ćwierćfinałowy. Ocena ryzyka wiąże się z
powyższym faktem.
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Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską (58)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Celem projektu jest uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o dużej przepustowości połączenia
drogowego w północnej części Warszawy. Trasa będzie jednym z kluczowych elementów podstawowej
sieci arterii komunikacyjnych miasta, zapewniając dobre skomunikowanie lewobrzeżnej dzielnicy Bielany z
prawobrzeżną dzielnicą Białołęka; połączenie takie usprawni komunikację zbiorową i indywidualną.
 Trwają prace budowlane. Trwa wykup nieruchomości przez BGN
ZMID
62
% realizacji
1 179,172 mln zł
14 października 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy;
projektowanie, budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy.
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego
"Młociny" (59)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Celem projektu jest uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o dużej przepustowości połączenia
drogowego w północnej części Warszawy. Trasa będzie jednym z kluczowych elementów podstawowej
sieci arterii komunikacyjnych miasta; połączenie takie usprawni komunikację zbiorową i indywidualną.
 10 marca 2010 r. – Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę. Wybrano ofertę firmy SKANSKA.
 Czerwiec 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Skanska)
ZMID
64
% realizacji
80 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy
(projektowanie, budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy)
 Lipiec 2010 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
 Grudzień 2011 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (62)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia oraz układu funkcjonalnego dworca wraz z otoczeni
em. Przebudowa dworca ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, uzyskanie przejrzystości przestrze
nnej i funkcjonalnej dworca, poprawę obsługi podróżnych, likwidację barier architektonicznych oraz popra
wę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie dworca.W rozwiązaniach projektowych uwzględnia się
dostosowanie obiektu dla obsługi osób niepełnosprawnych.
 Luty 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót
 Maj 2010 r. - wybór wykonawcy robót (Strabag Sp. z o.o.)
PKP S.A.
49
% realizacji
45 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Własne środki budżetowe
 II/III kw. 2010 r. – rozpoczęcie robót
Poziom ryzyka
Terminowość

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna (61)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Modernizacja i estetyzacja dworca, w skład której wchodzą następujące zadania: wymiana stolarki okiennej,
częściowa naprawa pokrycia dachowego, czyszczenie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, polerowanie
kamiennych posadzek, malowanie konstrukcji stalowych i betonowych, naprawa izolacji płyty stropowej i
dylatacji w poziomie 0, po inwentaryzacji, wymiana lub czyszczenie sufitów podwieszanych w galeriach i
nad schodami, remont elementów wygłuszających, miejscowa naprawa kamienia na filarach na peronach,
modernizacja toalet, , montaż oświetlenia i nagłośnienia, budowa systemu SAP i DSO, budowa monitoringu
bezpieczeństwa, modernizacja schodów ruchomych i pochylni.
 Luty 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót
 Maj 2010 r. - wybór wykonawcy robót (PORR S.A.)
PKP S.A.
61
% realizacji
21,8 mln zł
28 listopada 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki finansowe własne
 II/III kw. 2010 r. – rozpoczęcie robót
Poziom ryzyka
Terminowość
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Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji
podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów) (MSWIA) (57)
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

1. Utworzenie Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO
2012, na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
2. Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP w Legionowie na potrzeby
zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji UEFA
EURO 2012™
Utworzenie Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO
2012, na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:
 Zapewnienie finansowania
 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
 20 maja 2010 r. – podpisanie z wykonawcą umowy na realizację inwestycji
Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP w Legionowie na potrzeby zakwaterowania
służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji UEFA EURO 2012™:
 Budynek nr 48:
 14 maja 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
 Budynek nr 3:
 Wszczęto postępowanie w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego
 Budynek nr 5:
 Wszczęto postępowanie w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w formule
zaprojektuj i wykonaj
MSWiA
25
% realizacji
23,764 mln zł
15 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki MSWiA
Utworzenie Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO
2012, na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:
 2010 r. - Przeprowadzenie robót budowlanych
 30 listopada 2011 r. – oddanie do użytkowania
Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP w Legionowie na potrzeby zakwaterowania
służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji UEFA EURO 2012™:
 Budynek nr 48:
 Uzyskanie pozwolenia na budowę
 Rozpoczęcie prac budowlanych
 Budynek nr 3:
 Wyłonienie wykonawcy
 Uzyskanie pozwolenia na budowę
 Rozpoczęcie prac budowlanych
 Budynek nr 5:
 Wyłonienie wykonawcy
 Uzyskanie pozwolenia na budowę
 Rozpoczęcie prac budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem Wisły
(Syfon - OŚ Czajka) (60)
Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, a
realizacja tego przedsięwzięcia usprawni pracę systemu kanalizacyjnego Warszawy. Celem jest
uporządkowanie gospodarki ściekowej w Warszawie w zakresie oczyszczenia wszystkich ścieków
generowanych przez aglomerację przed wprowadzeniem ich do Wisły
Etap I :
 W trakcie realizacji
Etap II podzielono na 2 zadania, by uniknąć kolizji z budową Trasy Mostu Północnego:
 Zadanie 1 w trakcie realizacji
 Zadanie 2 w trakcie procedury przetargowej
MPWiK
71
% realizacji
752,627 mln zł
17 lutego 2012
Planowana data realizacji
Środki finansowe spółki;
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu
Spójności dla projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III"
 Wrzesień 2011 r. – oddanie do użytkowania (etap I)
 Luty 2012 r. – oddanie do użytkowania (etap II)
Poziom ryzyka
Terminowość
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3.1.2.4 Wrocław
Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" (69)
Cel
Status
Właściciel
Budżet

Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Etap 1. Projektu związany jest z zapewnieniem sprawnej komunikacji zbiorowej w czasie trwania
Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ oraz budową systemu informacji dla uczestników ruchu
 Realizowana jest procedura wyłonienia wykonawcy w trybie dialogu konkurencyjnego
 28 maja 2010 r. - wysłanie do wykonawców zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ. Termin
składania ofert przez wykonawców wyznaczono do dnia 3 sierpnia 2010 r.
Gmina Wrocław
35
% realizacji
71,220 mln zł
Etap 1. związany z Mistrzostwami do
Planowana data realizacji
31 marca 2012 r.; całość Projektu do
31 grudnia 2013 r.
Środki własne. System sterowania ruchem finansowany w ramach zadania ZSTS, przygotowywany wniosek
o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 8.3, Rozwój inteligentnych systemów transportowych- nabór
wrzesień 2010 r.
 Wrzesień 2010 r. - planowany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i podpisanie
umowy z wykonawcą
 Marzec 2012 r. - wdrożenie sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w otoczeniu Stadionu
UEFA EURO 2012™ oraz wsparcie dla Zadań z zakresu ZSTS Etap I
 Grudzień 2013 r. - zakończenie Projektu w zakresie nie związanym z Mistrzostwami UEFA EURO
2012™
Poziom ryzyka
Terminowość

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej
infrastruktury technicznej (73)
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Odbudowa zabytkowego dworca kolejowego na stacji Wrocław Główny. Architektura dworca zostanie
odtworzona z jednoczesnym dostosowaniem funkcjonalnym obiektu do wymagań współczesnych
standardów obsługi podróżnych
 2 marca 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 9 kwietnia 2010 r. – rozpoczęcie obsługi podróżnych w dworcu tymczasowym/ rozpoczęcie robót na
dworcu głównym
PKP S.A.
63
% realizacji
162,33 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki własne
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I
Cel

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Istotna zmiana warunków ruchu w obszarze leżącym wewnątrz obwodnicy, skutkująca uwolnieniem
centrum miasta od ruchu tranzytowego. Szczególnie istotnym odcinkiem przyczyniającym się do kreowania
nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych, jest odcinek północno-zachodni: od ul. Osobowickiej do
drogi krajowej nr 5 w ciągu ul. Żmigrodzkiej. Połączenie istniejących i planowanych odcinków Obwodnicy
umożliwi połączenie najważniejszych szlaków komunikacyjnych w mieście: dróg krajowych nr 5 z drogą
krajową nr 94. Podstawowym zadaniem Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia jest powiązanie
poszczególnych zespołów dzielnicowych miasta bez konieczności przejazdu przez Centrum.
 Trwają roboty budowlane
Gmina
87
% realizacji
Wrocław/Wrocławskie
Inwestycje Sp. z o.o.
278,035 mln zł
28 lipca 2011 r.
Planowana data realizacji
Środki własne. Merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 6.1,Rozwój sieci
drogowej TEN-T
 2010 r. – realizacja robót budowlanych
Poziom ryzyka
Terminowość

Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy (77)
Budowa połączenia kolejowego lotniska we Wrocławiu
 18 stycznia 2010 r. - projekt został zgłoszony w naborze RPO dla Województwa Dolnośląskiego
 Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™
Wojewoda
Właściciel
% realizacji
Dolnośląski
72,17 mln zł
30 czerwca 2012 r.
Budżet
Planowana data realizacji
RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Kolejowy
Finansowanie
 Grudzień 2010 r. – zakończenie wykupu gruntów pod inwestycję.
Najważniejsze zagadnienia
Cel
Status
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Budżet
Zakres

Lipiec 2010 r. - zakończenie całości prac projektowych
Poziom ryzyka
Terminowość

Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki (76)
Zagospodarowanie terenu przy stadionie, zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru stadionu,
przebudowa infrastruktury, budowa kładki dla pieszych, skablowanie linii 110kV

Cel

 7 maja 2010 r. - wydanie decyzji lokalizacyjnej
 Trwa projektowanie
 Trwa realizacja okablowania terenu
Gmina
% realizacji
Wrocław/Wrocławskie
Inwestycje Sp. z o.o.
26,425 mln zł
Planowana data realizacji
Środki własne

Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres
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30 września 2011 r.

Wrzesień 2010 r. - uzyskanie Pozwolenia na Budowę
Marzec 2011 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane
Poziom ryzyka
Terminowość

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej (78)
Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej i woj. dolnośląskiego
poprzez realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 Przebudowę linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji
Świebodzice
 Rozbudowę stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV
 Budowę linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław
 Budowę stacji 400/110 kV Wrocław
W związku z prognozowanym kilkuprocentowym wzrostem poboru mocy w czasie UEFA EURO 2012™
istnieje realne ryzyko wystąpienia awarii systemowej podczas przygotowywania i organizacji imprez
sportowych. Prawdopodobieństwo wzrasta ze względu na termin rozgrywania meczów w czerwcu i lipcu, w
okresie, w którym od lat obserwuje się najwyższe w skali roku pobory mocy. Po zrealizowaniu ww.
inwestycji Wrocław będzie zasilany jak nowoczesne europejskie miasto: dwoma niezależnymi liniami 400
kV, które dostarczać będą energię z elektrowni w Bełchatowie, Turowie i Opolu.

Status

Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji
Świebodzice:
 19 kwietnia 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu rozpoczął
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV:
 1 czerwca 2010 r. – złożenie ofert przez Wykonawców rozbudowy stacji w postępowaniu
przetargowym
Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław:
 Trwają prace projektowe i budowlano-montażowe

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław:
 Trwają prace budowlano-montażowe
PSE Operator S.A.
25
% realizacji
571,8 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki własne
Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji
Świebodzice:
 31 grudnia 2010 r. – pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
Rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV:
 30 sierpnia 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym
Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław:
 31 grudnia 2010 r. – zakończenie budowy linii w gminach: Długołęka i Czernica

Budżet
Zakres

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław:
 31 grudnia 2010 r. – zakończenie budowy stacji
Poziom ryzyka
Terminowość
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3.1.2.5 Drogi ekspresowe3
Droga ekspresowa S2, Konotopa – Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – Marynarska – 19,3 km
W etapie I zostanie stworzony odcinek od węzła „Konotopa" do węzła „Opacz" włącznie, dzięki czemu w
powiązaniu z budowaną równocześnie poprzeczną trasą S8/S7 Salomea - Wolica możliwe będzie
doprowadzenie ruchu z autostrady A2 Łódź-Warszawa. W etapie II powstanie odcinek od węzła „Opacz" do
węzła „Lotnisko", dzięki któremu w powiązaniu z wybudowaną wcześniej drogą nr S79 możliwe będzie
doprowadzenie ruchu z autostrady A2 do Ursynowa i do Międzynarodowego Portu Lotniczego „WarszawaOkęcie". Odcinek Lotnisko – Marynarska(S79) – ułatwi dojazd do MPL Okęcie.
Marynarska-Lotnisko, Lotnisko-Puławska:
 W budowie. Podpisanie umów w 2009r.

Cel

Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Konotopa – Lotnisko:
 11 marca 2010 r. – wybór najkorzystniejszej ofert na wykonawcę robót
GDDKiA
59
% realizacji
1 123 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Marynarska-Lotnisko, Lotnisko-Puławska:
 Maj 2012 – oddanie do użytkowania
Konotopa – Lotnisko:
 Czerwiec 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 Maj 2012 r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz – Paszków wraz z powiązaniami w węźle Magdalenka – 17,3 km (tylko część miejska)
Trasa Salomea-Wolica stanowić będzie łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi S7, S8 i Południową
Obwodnicą Warszawy S2, a miejskim układem komunikacyjnym Warszawy. Będzie to nowy wylot na
Katowice i Kraków, którego głównym zadaniem będzie odciążenie Al. Krakowskiej, Raszyna i Janek.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica
wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7.
Etap I -w. Paszków-w.Opacz-w.Łopuszańska - odcinek w granicach Warszawy:
Status
 2 marca 2010 r. – złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę
 14 kwietnia 2010 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót
GDDKiA
59
Właściciel
% realizacji
-*
30 maja 2012 r.
Budżet
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Finansowanie
Etap I -w. Paszków-w.Opacz-w.Łopuszańska - odcinek w granicach Warszawy:
Najważniejsze zagadnienia
 Czerwiec 2010 r. – uzyskanie Pozwolenia na Budowę
Budżet
Poziom ryzyka
Zakres
Terminowość
* Budżet nie jest udostępniony ze względu na niezakończony przetarg
Cel

Droga ekspresowa S7, Gdańsk – Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) – 18 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

3

Budowa bezkolizyjnej trasy, która odciąży centrum miasta oraz skieruje ruch tranzytowy z drogi
krajowej nr 7 i 1 na istniejącą obwodnicę Trójmiasta
 Odcinek w budowie. Umowa podpisana w 2009r.
GDDKiA
60
% realizacji
1 026,411 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
 31 maja 2012r. - oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Dane dotyczące dróg ekspresowych są aktualizowane kwartalnie i są aktualne na dzień 31 marca 2010 r.
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Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo) – 27,3 km
Budowa obwodnicy wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz
planowaną po stronie południowej obwodnicą miasta w ciągu drogi S5, trasa stanie się ważnym szlakiem
komunikacyjnym. Budowa obwodnicy, w szczególności etap I, Swadzim – Głuchowo znacznie usprawni
dojazd z autostrady A2 na stadion.
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap I, Swadzim – Głuchowo:
 Odcinek w budowie. Umowa podpisana w 2009r.

Cel

Status

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIa, Złotowo-Rokietnica:
 14 kwietnia 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIb, Rokietnica – Swadzim:
 9 kwietnia 2010 r. – decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odmawiająca stwierdzenia
nieważności poprzednio wydanej decyzji
GDDKiA
63
% realizacji
460 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap I, Swadzim – Głuchowo:
 Czerwiec 2011r. – oddanie do użytkowania
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIa, Złotowo-Rokietnica:
 Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIb, Rokietnica – Swadzim:
 Wrzesień 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy
 Maj 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
 Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 km
Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Wrocław i Poznań.
Kaczkowo - Korzeńsko - zapewnienie przejezdności:
 14 stycznia 2010 r. – wszczęcie postępowania o wydanie ZnRID
 16 marca 2010 r. – wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy
GDDKiA
70
Właściciel
% realizacji
-*
30 maja 2012 r.
Budżet
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
Finansowanie
 Czerwiec 2010 r. – wydanie ZnRID, podpisanie umowy z wykonawcą.
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Poziom ryzyka
Zakres
Terminowość
* Umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana
Cel
Status

Droga ekspresowa S5, Gniezno – Poznań – 35 km
Cel
Status
Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Poznań i Gdańsk. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania.
 Odcinek w budowie. Umowy podpisano w 2009 r.
GDDKiA
66
% realizacji
1 911,463 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
KFD/POIiŚ
 Maj 2012 r. – oddanie do użytkowania
Poziom ryzyka
Terminowość
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3.1.2.6 Linie kolejowe
Linia E30 Zgorzelec – Medyka
Cel
Status

Modernizacja linii na wybranych odcinkach ma na celu poprawę stanu istniejącej infrastruktury, co
przyczyni się w szczególności do poprawy połączenia na relacji zachodnia granica w Zgorzelcu – Wrocław
Linia Zgorzelec – Legnica:
 1 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Stacja Zgorzelec:
 28 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Most w Bolesławcu:
 1 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Linia Malczyce – Szczedrzykowice:
 27 maja 2009 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Stacja Oława:
 14 stycznia 2009 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Stacja Leśnica:
 1 czerwca 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Stacja Miękinia:
 10 czerwca 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
PKP PLK S.A.
% realizacji
80
608,370 mln zł
Planowana data realizacji
29 grudnia 2011 r.
Fundusz Spójności/EBI/Środki krajowe
Linia Środa Śląska – Malczyce:
 31 grudnia 2010 r. – zakończenie prac budowlanych
Linia Szczedrzykowice – Legnica:
 15 lipca 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 12 sierpnia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice:
 3 sierpnia 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
 29 października 2010 r. – zapewnienie finansowania
 29 października 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Stacja Brzeg:
 1 grudnia 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania
 29 grudnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Stacja Leśnica:
 30 lipca 2010 r. – zapewnienie finansowania
 30 lipca 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą

Budżet
Zakres

Stacja Miękinia:
 12 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Poziom ryzyka
Terminowość
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Linia E20
Modernizacja linii na wybranych odcinkach ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury
Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego:
 29 czerwiec 2009 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
 2009 r. - zostały zakończone ostatnie prace na linii E 20 Odcinek Siedlce – Terespol Etap I

Cel
Status

LOT B: Łuków-Międzyrzecz Podlaski - 24,2 km:
 31 sierpnia 2009 r. - Rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LOT C: Międzyrzecz Podlaski-Biała Podlaska - 20,8 km:
 29 grudnia 2008 r. - Rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
LOT D: Biała Podlaska - granica państwa- 25,9 km:
 27 października 2009 r. - Rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze zagadnienia

Jest porozumienie pomiędzy PKP S.A., UM Poznań. Trwają prace budowlane na Poznań Wsch., natomiast
na części Zach. trwa opracowywanie dokumentacji - termin oddania II/III kw. 2010 r.
PKP PLK S.A.
73
% realizacji
1 467,257 mln zł
26 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Fundusz Spójności/Środki krajowe
Stacja Poznań Gł. część wschodnia:
 10 lutego 2012 r. - Rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Stacja Poznań Gł. część zachodnia:
 28 października 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Poziom ryzyka

Budżet

Terminowość

Zakres

3.1.3 Przedsięwzięcia pozostałe
3.1.3.1 Chorzów
Przebudowa Stadionu Śląskiego (5)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Przebudowa Stadionu Śląskiego
Zrealizowane:

18 maja 2010 r. – wykonanie wszystkich prefabrykatów na Trybunę Zachodnią

15 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej dachu

16 czerwca 2010 r. - Zakończyło się stawianie i obsypywanie fundamentów pod Trybunę
Zachodnią oraz oczepów pod konstrukcję dachową
Planowane:

31 sierpnia 2010 r. – zakończenie montażu pierścienia dolnego dachu

1 listopada 2010 r. – zakończenie montażu elementów prefabrykowanych – trybuna Zachodnia
Zgodnie z planem
Urząd
Marszałkowski % realizacji
71
Województwa Śląskiego
415mln zł*
24 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji
Pieniądze na przebudowę stadionu Śląskiego będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa (260
mln zł) i Ministerstwa Sportu i Turystyki (110 mln zł).

* wg. nowej Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po r. 2012. Zwiększenie kwoty
wynika ze zmiany zakresu projektu „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, który obejmuje wykonanie zadaszenia widowni
stadionu, przebudowę trybuny zachodniej, wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa, zakup i montaż telebimów, likwidację wieży dyspozytorskiej, wykonanie sky-boxów,
wprowadzenie funkcji lekkoatletycznej stadionu, wykonanie zaplecza rozgrzewkowo-treningowego oraz sanitariatów.

Budowa parkingów zewnętrznych przy Stadionie Śląskim w Chorzowie (7)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel

Przedsięwzięcie zrealizowane według nowego zakresu. Zmiana została uwzględniona w nowelizacji
rozporządzenia Rady Ministrów. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingowej na potrzeby
Stadionu Śląskiego podczas rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz
podczas innych imprez masowych (koncerty, mecze, pikniki, itp.)
Projekt zrealizowany, zakończony w II kwartale 2009 r.
Zrealizowany
Urząd
Marszałkowski % realizacji
100

71

Budżet
Finansowanie

Województwa Śląskiego
7,5 mln zł
-

Planowana data realizacji

19 czerwca 2009 r.

Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa
wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa (24)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Zagospodarowanie nieruchomości dworcowej wraz z terenem przyległym o łącznej powierzchni ok. 6.5
ha, będącej we władaniu PKP S.A., we współpracy z wybranym w trybie rokowań inwestorem.
Połączenie funkcji węzła komunikacyjnego z nowoczesnym obiektem komercyjnym. Obsługę węzła
komunikacyjnego zapewniać będą dworzec kolejowy i dworzec autobusowy wraz z siecią komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej. Na funkcje komercyjne mają złożyć się Galeria Handlowa, ciąg lokali
użytkowych na potrzeby handlu lokalnego w podziemiach dworca, hotel oraz powierzchnie biurowe.
Planowane:

27 sierpnia 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Zgodnie z planem
PKP S.A.
74
% realizacji
964,23 mln zł
22 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Inwestycje będzie finansował inwestor (spółka celowa Galeria Katowicka ze środków własnych i
zewnętrznych pozyskanych przez Neinver sp. z o.o.).

Rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Górnośląskiej (26)
Cel
Status

Usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej, zapewnienie sprawnego transportu kibiców
do Stadionu Śląskiego, zwiększenie udziału transportu publicznego przyjaznego środowisku
Zrealizowane:

Modernizacja magistralnej linii tramwajowej w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej
na odcinku od Zajezdni tramwajowej do Katowickiego Rynku

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wbudowanego w ul. Gliwicką na
odcinku od ul. Żelaznej do ul. Brackiej

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na Placu Sikorskiego w Bytomiu
Planowane:

Przebudowa torowiska tramwajowego w Śródmieściu Katowic na osi północ-południe

Inwestycja realizowana staraniem i na koszt UM Katowice
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. 3-go Maja na odcinku od Placu
Wolności do Katowickiego Rynku:

30 września 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2012 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kościuszki na odcinku od
Wiaduktu nad Aleją Górnośląską do ul. Dworcowej:

30 września 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2012 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej linii 6/41 od Wesołego Miasteczka do Pętli
Zachodniej przy Stadionie Śląskim:

30 sierpnia 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 marca 2011 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Katowickiej w Chorzowie na odcinku od przystanku
AKS do przystanku „Chopina”

30 września 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2012 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku
tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

30 września 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Armii Krajowej w Chorzowie na
odcinku od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego

30 lipca 2010 r. - Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Wolności w Chorzowie na odcinku
od granicy miasta z Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego

11 sierpnia 2009 r.- Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

1 grudnia 2012 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
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Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Opóźnienie krytyczne
Tramwaje Śląskie S.A.
41
% realizacji
340,90 mln zł
31 grudnia 2012 r.
Planowana data realizacji

Zadania ujęte w programie pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpisane na Listę Projektów
Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych.

Tramwaje Śląskie. S.A.

Budżet Państwa

Gmina Katowice

Gminy

Kontrakt Województwa Śląskiego w ramach programu PN. Kompleksowa przebudowa
tramwajowej infrastruktury technicznej aglomeracji katowickiej.

Zadanie ujęte w programie pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpisane na Listę Projektów
Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych.

Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach
do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych (25)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Katowicach do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych
Poszukiwanie źródeł finansowania
Projekt nie rozpoczęty
Państwowy Wojewódzki
-*
% realizacji
Inspektor Sanitarny w
Katowicach
0,85 mln zł
-*
Planowana data realizacji
WSSE w Katowicach nie otrzymała żadnej informacji o sposobie finansowania ww. przedsięwzięcia.

*Dane zostaną uzupełnione po zdefiniowaniu harmonogramu i przejściu projektu w zaawansowaną fazę inicjowania

3.1.3.2 Gdańsk
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego (14)
Cel

Status

Realizacja trasy ma na celu zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego Gdańsk oraz całego regionu
poprzez poprawę ich dostępu drogowego. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez
rozwój infrastruktury technicznej. Podczas trwania UEFA EURO 2012™. Trasa Sucharskiego wraz z
Obwodnicą Południową Miasta i Trasą Słowackiego będzie jednym z elementów powiązania
bezpośredniego, bezkolizyjnego Stadionu z drogami krajowymi DK -7 i DK - 1 oraz Autostradą A-1.
Zrealizowane:

26 kwietnia 2010 r. – przekazanie Studium Wykonalności przez wykonawcę zamawiającemu

31 maja 2010 r. – opracowanie uaktualnionego Raportu Środowiskowego
Planowane:

Czerwiec 2010 r. – Złożenie Raportu Środowiskowego

Sierpień 2010 r. – uzyskanie DŚU
Zadanie 1 i 2:

Czerwiec/lipiec 2010 r. – Ogłoszenie I etapu przetargu na roboty

Grudzień 2010 r. – Zakończenie prac nad projektem budowlanym

Grudzień 2010 r. – Złożenie wniosku o ZRID

Marzec 2011 r. – II etap przetargu na roboty

Terminowość
Właściciel
Budżet

Finansowanie

Zadanie 3:

Czerwiec/lipiec 2010 r. – Ogłoszenie I etapu przetargu na roboty

Sierpień/wrzesień 2010 r. – Złożenie wniosku o ZRID

Grudzień 2010 r. – Ogłoszenie II etapu przetargu na roboty

Grudzień 2010 r. – Uzyskanie prawomocnego ZRiD
Opóźnienie krytyczne
Gmina Miasta Gdańska
58
% realizacji
1 362 mln zł
31 maja 2012 r. (Zad. III) oraz
Planowana data realizacji
efekt komunikacyjny Zad. II,
zad I nie zostanie zrealizowane
przed Mistrzostwami

Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Gminy Miasta Gdańska oraz funduszy Unii Europejskiej.

Projekt został ujęty w wykazie projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko (projekt
8.2-23). Podpisano pre-umowę.
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Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście (15)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Przebudowa węzła drogowego „Śródmieście” ma na celu skuteczne złagodzenie uciążliwości i
występujących spiętrzeń ruchu samochodowego oraz obsługę komunikacyjną planowanego w obrębie
tego obszaru rozwoju funkcji śródmiejskich, w tym centralnego ośrodka handlowo-usługowego oraz
węzła integracyjnego komunikacji publicznej na bazie nowego przystanku SKM Gdańsk – Śródmieście

Toczy się postępowanie mające na celu wydanie DOŚ dla I etapu Przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji nastąpi po Mistrzostwach UEFA EURO 2012™
Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™
Gmina Miasta Gdańska
% realizacji
140 mln zł
Po UEFA EURO 2012™
Planowana data realizacji
Wartość koncepcji – 2 mln zł
Możliwa aplikacja o środki Unii Europejskiej.

Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą Marynarki
Polskiej (16)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Ulica Żaglowa będzie stanowić jeden z 3 zasadniczych ciągów komunikacyjnych do Stadionu.
Spełnienie prawidłowej obsługi transportowej w czasie imprez masowych będzie możliwe pod
warunkiem przebudowy Żaglowej do dwóch dwupasmowych jezdni, rozbudowy ciągów pieszych i
rowerowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Marynarki Polskiej i ul. Załogową

Prace przygotowawcze dla nowego zadania
Nie rozpoczęty
Gmina Miasta Gdańska
-*
% realizacji
7,1 mln zł
-*
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska

*Dane zostaną uzupełnione po przejściu projektu w zaawansowaną fazę inicjowania

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (20)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Odbudowa zabytkowego dworca kolejowego na stacji Gdynia Główna wraz z dostosowaniem
funkcjonalnym obiektu do wymagań współczesnych standardów obsługi podróżnych, przebudowa
dotychczasowych dróg dojazdowych i parkingów usytuowanych przy budynku dworca, co wpłynie na
poprawę skomunikowania z transportem miejskim i dworcem PKS

Kwiecień 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy

24 maja 2010 r.-otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy
Planowane:

Lipiec/Sierpień 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą

Sierpień 2010 r. – rozpoczęcie robót

Marzec 2012 r. – oddanie do użytkowania
Zgodnie z planem
% realizacji
PKP S.A.
62
Planowana data realizacji
55,5 mln zł
Marzec 2012 r.
Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Budowa Kolei Metropolitarnej w Trójmieście - etap I (22)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Realizacja projektu znacząco podniesie jakość transportu publicznego w Trójmiejskim Obszarze
Metropolitalnym, łącząc centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz
zapewni duży potencjał przewozowy, wysoką sprawność i redukcję czasu przejazdu do lotniska, dzięki
prowadzeniu ruchu poza zatłoczonym układem ulicznym
Zrealizowane:

Marzec 2010 r. – wybranie wykonawcy raportu środowiskowego
Planowane:

II/III kw. 2010 r. - wybór wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej

Wrzesień 2011 r. – przetarg na wykonawcę w systemie Projektuj i Buduj
Opóźnienie
Samorząd
Województwa % realizacji
-*
Pomorskiego
612 mln zł
31 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

*Dane zostaną uzupełnione po wprowadzeniu przedsięwzięcia do systemu PPM
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Poprawa komunikacji na trasie Jana z Kolna
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Projekt obejmuje naprawę średnią torowiska tramwajowego (od węzła Piastowskiego do ul. Twardej
4628 mb) oraz wymianę nawierzchni jezdni w ciągu ul. Jana z Kolna. Realizacja projektu podniesie
jakość transportu zarówno publicznego jak i indywidualnego, usprawni funkcjonowanie komunikacji
zbiorowej, zapewniając wysoką sprawność połączenia centrum miasta z okolicą stadionu. Wykonane
przedsięwzięcie skutecznie zredukuje czas przejazdu, łagodząc uciążliwości związane z transportem
publicznym.
Zrealizowane:

Kwiecień 2010 r. – ogłoszenie przetargu na projekt technologiczny i wykonawczy
Planowane:

W II kwartale 2010 r. - wybór projektanta i podpisanie umowy

Grudzień 2010 r. - opracowanie projektu technologicznego i wykonawczego wraz z opiniami i
uzgodnieniami

Luty 2012 r. – oddanie do użytkowania
Zgodnie z planem
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
17
% realizacji
100 mln zł
1 luty 2012 r.
Planowana data realizacji
Gmina Miasta Gdańska

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (18)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Wybudowanie gmachu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Zrealizowane:

31 maja 2010 r. – finansowanie zapewnione

31 maja 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie
Gmina Miasta Gdańska
58
% realizacji
300,298 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji

Gmina Miasta Gdańska – WPI;

POIiŚ – zawarta została pre-umowa

3.1.3.3 Kraków

Rozbudowa Stadionu „WISŁA” (6)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Rozbudowa Stadionu "WISŁA"
Zrealizowane:

7 czerwca 2010 r. – podpisanie aneksu na budowę Trybuny Zachodniej (a tym samym na
zakończenie budowy całego stadionu), na mocy którego termin realizacji robót przesunięto do 29
października 2010 r.
Planowane:

29 października 2010 r. – zakończenie prac budowlanych
Opóźnienie
Gmina Miejska Kraków
87
% realizacji
412,993 mln zł
29 października 2010 r.*
Planowana data realizacji
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa – 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie
29,6 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu
terytorialnego.

* data wg aneksu podpisanego z generalnym wykonawcą (07.06.2010) na budowę Trybuny Zachodniej. Zakończenie prac na Trybunie Zachodniej oznacza zakończenie prac budowlanych
na Stadionie.
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Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (33)
Cel

Status

Po decyzji UEFA projekt zmienił charakter z przygotowania portu do obsługi Turnieju na zwiększenie
możliwości operacyjnych dla ruchu regularnego. Biorąc pod uwagę całokształt uwarunkowań procesu
inwestycyjnego, terminy zakończenia niektórych projektów, o mniej krytycznym znaczeniu (7, 9, 34,
35), przesunięto na lata po 2012 r.
Zrealizowane:
Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej

24 maja 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania.
Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu

26 maja 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania.
Planowane:
Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Brak nowych inwestycji realizowanych w ramach przygotowań krakowskiego portu do UEFA EURO
2012™.
Opóźnienie
MPL im. Jana Pawła II Kraków % realizacji
75
Balice Sp. z o.o.
119,52 mln zł
1 lipca 2010 r.
Planowana data realizacji
Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także
ze środków sektora prywatnego.

Rozbudowa węzła komunikacyjnego im. "Ofiar Katynia w Krakowie" (27)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej centrum miasta poprzez zapewnienie bezpiecznego i
sprawnego przejazdu w okolice stadionu bezpośrednio z autostrady A4 z kierunku zachodniego i
północnego dające gwarancję sprawności układu podstawowego oraz połączenie z Portem Lotniczym.
Układ komunikacyjny położony jest w sąsiedztwie stadionu głównego (Wisła Kraków) i
treningowego (Cracovia).
Zrealizowane:

4 marca 2010 r. - zapewnienie finansowania

4 marca 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

Marzec 2010 r. – rozpoczęcie robót
Planowane:

18 listopada 2010 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania

15 grudnia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Zarząd
Infrastruktury % realizacji
80
Komunalnej i Transportu w
Krakowie
156,03 mln zł
16 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa.

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku publicznego transportu szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez
masowych Gminy Miejskiej Kraków (Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego) (28)
Cel

Status

Terminowość

Dodatkowe bezpośrednie połączenie stadionów za pomocą miejskiej komunikacji tramwajowej
będącej najsprawniejszym i najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu z III Kampusem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stanowi potencjalną bazę noclegową dla kibiców podczas
Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ (ok. 4.500 miejsc w domach studenckich) oraz połączenie
komunikacyjne do obwodnicy autostradowej poprzez planowaną do przebudowy ul. Bunscha.
Zrealizowane:

15 marca 2010 r. - decyzja środowiskowa
Planowane:

31 sierpnia 2010 r. – pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia

12 października 2010 r. – zapewnienie finansowania

12 października 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
Zgodnie z planem
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Właściciel
Budżet
Finansowanie

Zarząd
Infrastruktury % realizacji
43
Komunalnej i Transportu w
Krakowie
163,1 mln zł
30 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa.

Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej
S7) (29)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Wybudowanie ulicy o charakterze radialnym, łączącym obwodnicę autostradową z układem
obwodnicowym wewnątrzmiejskim pozwoli na zapewnienie sprawności pracy układu. Połączenie to
pozwala na dodatkowe wprowadzenie ruchu do miasta od strony południowej i wschodniej od węzła
autostradowego (A-4) "Bieżanów" poprzez drogę ekspresową S-7, łączącą trzy miasta gospodarzy
Euro 2012 Gdańsk – Warszawę - Kraków. Dostępność z planowanego parkingu P&R poprzez
komunikację zbiorowa w rejon Stadionu Miejskiego Wisła Kraków.
Zrealizowane:

15 września 2009 r.- zapewnione finansowanie

15 września 2009 r.- wybór wykonawcy
Planowane:

28 lipca 2010 r. – podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania

31 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Zarząd
Infrastruktury % realizacji
94
Komunalnej i Transportu w
Krakowie
114,8 mln zł
1 września 2010 r.
Planowana data realizacji
Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 19
grudnia 2007 r.

Budowa parkingu podziemnego Plac Na Groblach (30)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Realizacja parkingu podziemnego w centrum miasta (okolice Wawelu i Hotelu Sheraton) zapewni
możliwość pozostawienia pojazdów w bliskiej odległości od atrakcyjnych miejsc w Krakowie w
przypadku zwiększonego ruchu turystycznego na czas UEFA EURO 2012™
Projekt zrealizowany, oddany do użytku dnia 9 grudnia 2009 r.
Zrealizowany
Gmina Miejska Kraków
100
% realizacji
60,8 mln zł
9 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji
-

Budowa parkingu podziemnego al. Focha (31)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Realizacja parkingu podziemnego w centrum miasta (rejon krakowskich Błoń, w sąsiedztwie stadionu
głównego Wisła Kraków oraz obiektu treningowego Cracovia) zapewni możliwość pozostawienia
pojazdów w bliskiej odległości od atrakcyjnych miejsc w Krakowie w przypadku zwiększonego ruchu
turystycznego na czas UEFA EURO 2012™
Zrealizowane:

styczeń 2010 r. - zakończono postępowanie z uwagi na brak złożenia ostatecznych ofert przez
koncesjonariuszy

luty 2010 r. - wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie koncesji na zaprojektowanie i
budowę parkingu

31 maja 2010 r. - Zapewnienie finansowania
Planowane:

31 grudnia 2010 r. podpisanie umowy z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Gmina Miejska Kraków
50
% realizacji
114,06 mln zł
2 stycznia 2012 r.
Planowana data realizacji
Inwestycja realizowana będzie w trybie koncesji (zaprojektuj i buduj).
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Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (32)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Projektowany dworzec stanowi węzeł przesiadkowy różnych rodzajów transportu publicznego i jest
zintegrowany komunikacyjnymi ciągami pieszymi z dworcem regionalnym PKS i komunikacją
miejską tj. przystankami autobusowymi oraz tramwajowymi, w tym przystankiem podziemnego
szybkiego tramwaju. Cel: Realizacja projektu przyczyni się do zintegrowania pasażerskiego transportu
kolejowego z innymi rodzajami transportu publicznego oraz do zwiększenia dostępności
społeczeństwa do przestrzeni publicznej, w tym obsługi osób niepełnosprawnych.
Zrealizowane:

31 maja 2010 r. – zapewnienie finansowania

31 maja 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
Planowane:

2 kwietnia 2012 r. – realizacja inwestycji
Zgodnie z planem
PKP S.A.
45
% realizacji
119,16 mln zł
2 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegórzeckie -Most Kotlarski - ul. Lipska wraz z budową ul.
Kuklińskiego (34)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Usprawnienie komunikacji miejskiej
Zrealizowane:

20 stycznia 2010 r. – Zapewnienie finansowania

20 stycznia 2010 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Miejskie
Przedsiębiorstwo % realizacji
50
Komunikacyjne
470,71 mln zł
22 kwietnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pod numerem POiIŚ 7.3-6.1.

Przebudowa ulic w kwartale pomiędzy ulicami: Al. Mickiewicza -Al. 3-go Maja - ul. Królewska - ul. Podchorążych
(35)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa pasa ruchu dla komunikacji zbiorowej, usprawnienie komunikacji miejskiej
Inwestycja nie jest realizowana
Nie rozpoczęty
-*
-*
% realizacji
-*
-*
Planowana data realizacji
Rozwój Zintegrowanego Transportu Metropolitalnego w ramach MRPO (Małopolski Regionalny
Program Operacyjny) działanie 5.3.

*Dane zostaną uzupełnione po przejściu przedsięwzięcia w zaawansowaną fazę inicjowania

Budowa sterowania 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)
Cel
Status
Właściciel
Budżet

Budowa systemu pozwoliła na zwiększenie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się kibiców i
turystów w centrum miasta podczas UEFA EURO 2012™
Projekt zrealizowany, zakończony w IV kw. 2008 r.
Gmina Miejska Kraków
100
% realizacji
205 mln zł
16 grudnia 2008 r.
Planowana data realizacji

3.1.3.4 Poznań
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej
(41)*
Cel

Status

Wybudowanie drogi dwujezdniowej zwiększy przepustowość tej ulicy. Droga ta może być elementem
połączenia pomiędzy Stadionem Miejskim a planowaną Zachodnią Obwodnicą Poznania i autostradą
A2.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 13 maja 2010 r. (Uchwała nr LXXXII/995/V/2010) nakłady
planowane do poniesienia przez Miasto na realizację tego zadania wynoszą 34,4 mln zł. Inwestycja
jest realizowana przez spółkę celową Infrastruktura EURO Poznań 2012 na podstawie Umowy
o powierzenie z dnia 8 maja 2009 r.
Zrealizowane:

Luty 2010 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej
Planowane:

Lipiec 2010 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej
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Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Sierpień 2010r. - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
Grudzień 2010 r. - odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną
decyzją pozwolenia na budowę
W trakcie przywracania do Masterplanu
Infrastruktura EURO Poznań % realizacji
30
2012, Zarząd Dróg Miejskich
34,4 mln zł
kwiecień 2012 r.
Planowana data realizacji
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 13 maja 2010 r. przywrócono finansowanie dla zadania

* Dane zostaną uzupełnione po ponownym wprowadzeniu projektu do systemu PPM. Projekt znajduje się w trakcie przywracania do systemu PPM i Masterplanu ze względu na
potwierdzenie finansowania.

System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania (47)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo.
Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami.
Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

Do II kw. 2010 r.:

wybudowano i uruchomiono system bezprzerwowego i bezzanikowego zasilania dla
Centrum Zarządzania Kryzysowego

uruchomiono systemy multimedialne (wizualizacji wielkoformatowej,
wideokonferencyjnego, alarmowo-konferencyjnego, dyskusyjnego, nagłośnieniowego oraz
komunikacji głosowej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska
Kierowania Prezydenta Miasta Poznania)

wybór wykonawcy na modernizację central DGT w zakresie doposażenia w moduły i
oprogramowanie niezbędne do świadczenia nowych usług na potrzeby służb Straży
Miejskiej, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Komendy Miejskiej PSP
Zgodnie z planem
Urząd Miasta Poznania
95
% realizacji
8,865 mln zł
I kwartał 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta Poznania

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (48)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań.
Możliwość skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń.
Do II kwartału 2010:

w trakcie realizacji budowa monitoringu wizyjnego na Trakcie Królewsko Cesarskim i w rejonie
Jeżyc – termin zakończenia 10.07.2010 r.

w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo technicznej rozbudowy monitoringu w
rejonie ul. Bukowska, Polska, Bułgarska – termin zakończenia 20.07.2010 r.
Zgodnie z planem
Urząd Miasta Poznania
70.62
% realizacji
23,168 mln zł
I kwartał 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta Poznania

*Dane zostaną uzupełnione po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu (52)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Przebudowa i adaptacja obiektu przy ul. Szylinga 2 na siedzibę KMP Poznań
Roboty budowlane zostały wykonane. Pozostała do wykonania renowacja elewacji
Zgodnie z planem
MSWiA
95
% realizacji
60, 741 mln zł
31 października 2010 r.
Planowana data realizacji

Najważniejsze zagadnienia

Główne roboty budowlane zostały wykonane. W II półroczu br. pozostaje do zakończenia wykonanie
elewacji budynku.
W ramach planu inwestycyjnego Policji na 2009 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 20.694
tys. zł ponadto KWP pozyskało środki obce w wysokości 7.875, 1 tys. zł, w tym 457, 1 tys. zł z
Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, 6.000 tys. zł środki Urzędu Miasta Poznań oraz
1.400 tys. zł - środki z WFOŚiGW. Nakłady do poniesienia po 2009 r. wynoszą 10.483,7 tys. zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji 2010 r.

Finansowanie

Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej (55)
Cel

Status
Terminowość

Utworzenie zapasowego stanowiska kierowania oraz zapewnienie funkcjonowania jednostki JRG-2
zabezpieczającej obszar stadionu, dworca PKP i PKS oraz lotniska „Ławica” w trakcie organizacji
Mistrzostw UEFA EURO 2012™ w Poznaniu.

Ograniczono zakres zadania ze względu na brak finansowania

II kw. 2010 r. opracowano dokumentację techniczną na wymianę bram garażowych i
modernizację kotłowni obiektu
Zgodnie z planem
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Właściciel
Budżet
Finansowanie

Komenda Miejska Państwowej
% realizacji
Straży Pożarnej
0,32 mln zł
Planowana data realizacji
Budżet Skarbu Państwa – 0,18 mln zł
WFOŚiGW w Poznaniu – 0,14 mln zł

-*
I kwartał 2011 r.

*Dane zostaną uzupełnione po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Termy Maltańskie" oraz zespołu hotelowego (44)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Inwestycja polega na budowie dużego ośrodka sportowo-rekreacyjnego wraz z kompleksem basenów w
centrum miasta przy Jeziorze Maltańskim. Obiekt doskonale skomunikowany ze strefami dla fanów
i stadionem, nieopodal poznańskiej Starówki, mający być centrum hotelowym i rekreacyjno wypoczynkowym dla kibiców. Na odrębnej działce, będącej własnością Spółki, planuje się również
realizację nowoczesnego zespołu hotelowego.
Zgodnie z planem
Termy Maltańskie Sp. z o.o.
55
% realizacji
367,5 mln zł
7 sierpnia 2011 r.
Planowana data realizacji

Budżet Miasta

Budżet Państwa

Środki Spółki Termy Maltańskie

Realizacja Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i
chrześcijaństwa w Polsce (49)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Projekt przewiduje organizację Interaktywnego Centrum Historii prezentującego historyczne
dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Jest on realizowany w ramach wdrażania programu
„Trakt Królewsko – Cesarski”, będącego markowym produktem turystyki kulturowej, zgodnym z
założeniami „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004 – 2013”.
Centrum Historii jest przedsięwzięciem innowacyjnym, opartym na najnowszych trendach
obowiązujących w dziedzinie prezentacji dziedzictwa kulturowego. Zadaniem centrum jest
przygotowanie odwiedzającego do samodzielnego odkrywania znaczeń kulturowych poprzez
przekazanie mu, w atrakcyjny sposób, niezbędnej wiedzy i umiejętności. Bazuje na wykorzystaniu
technik multimedialnych oraz aktywnej roli turystów w procesie zwiedzania.
Celem utworzenia Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego jest wzrost atrakcyjności
turystycznej oraz promowanie walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym i
międzynarodowym poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego unikatowego na skalę miasta i
regionu, kraju oraz Europy. Z pewnością wpłynie również na poprawę jakości przestrzeni publicznej
oraz przyczyni się do odrestaurowania, przebudowy i zagospodarowania obiektów zabytkowych.
Projekt wpisuje się w plan przygotowań miasta do organizacji mistrzostw UEFA EURO 2012™ i
przyczyni się do poprawy wizerunku Poznania oraz jego atrakcyjności turystycznej.
Zrealizowane:

23 kwietnia 2010 r. uzyskanie oświadczenia organu monitorującego obszary Natura 2000

17 maja 2010 r. uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

17 maja 2010 r. - rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej
Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Zwyciężyła praca autorstwa firmy
Tempora SA z Belgii
Planowane:

Wrzesień 2010 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę

Październik 2010 r. - przekazanie wniosku o dofinansowanie
Zgodnie z planem
Gmina Miasta Poznań
8
% realizacji
98,9 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta / Środki UE – PO IG Działanie 6.4 (podpisana pre-umowa na przygotowanie projektu).
Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na koniec 2010 r.

3.1.3.5 Warszawa
Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia (63)
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa dworca kolejowego i stworzenie przestrzeni komercyjnej
Trwają negocjacje z inwestorem zewnętrznym.
Z uwagi na toczące się negocjacje, brak szczegółowych danych na temat harmonogramu dalszej
realizacji.
Opóźnienie
PKP S.A.
51
% realizacji
W trakcie negocjacji
Marzec 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki finansowe inwestora wybranego w drodze negocjacji.
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Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30
tramwajów niskopodłogowych (64)
Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej o długości ok. 3 km w ciągu ulic Targowej i Al.
Zielenieckiej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii
obsługujących Stadion Narodowy. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji
zbiorowej oraz zapewnienie płynności ruchu w rejonie bezpośredniego otoczenia Stadionu Narodowego.
Zrealizowane:

I kw. 2010 r. - koncepcja programowo-przestrzenna wraz z koncepcją organizacji ruchu

II kw. 2010 r. - dokumentacja projektowa dotycząca odcinka I i II
Planowane:

Lipiec 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (odc. I i II)

Październik 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą (odc. III)

Grudzień 2011 r. – oddanie do użytkowania
Opóźnienie
Tramwaje Warszawskie
62
% realizacji
297 mln zł
19 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta

Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa Trasy Siekierkowskiej (budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską)
Celem projektu jest zapewnienie poprawy przepustowości skrzyżowania, upłynnienia przepływu ruchu
drogowego oraz zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnej w tym rejonie miasta. Ponadto inwestycja
ochroni obszar centralny przed ruchem samochodowym tranzytowym.
Zrealizowane:

Trwają prace budowlane, uzgadniany jest projekt stałej organizacji ruchu.
Planowane:

Grudzień 2010 r. – oddanie do użytkowania
Opóźnienie
ZMID
76
% realizacji
174,531452 mln zł
Grudzień 2010 r.
Planowana data realizacji
174,5 mln zł - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st.
Warszawy. Rada m.st. Warszawy dnia 17 września zmieniła Wieloletni Program Inwestycyjny m. st.
Warszawy na lata 2009-2013 – w zaktualizowanej wersji przyjęto kwotę 174,5 mln zł na całą inwestycję
– zmiana wynika z niższego od zakładanego wcześniej kosztu budowy.

Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na od ul.Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej - odcinek b
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Trasa ma pełnić ważną rolę w obsłudze powiązań poprzez most Świętokrzyski lewobrzeżnej i
prawobrzeżnej Warszawy, umożliwi podniesienie standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z
istniejącymi i projektowanymi obiektami takimi jak Stadion Narodowy i dworzec Wschodni.

Trwa opracowanie projektu budowlanego, który według najnowszego aneksu ma być gotowy do
końca sierpnia 2010 r.

Po otrzymaniu projektu ZMID złoży wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestycja jest mocno opóźniona

Dodatkowym zagrożeniem jest wpisanie Młynu Michla, znajdującego się w trasie drogi, do
rejestru zabytków

Decyzja o wpisie nie jest prawomocna, miasto złożyło odwołanie
Opóźnienie krytyczne
ZMID
42
% realizacji
150,732 mln zł
2 kwietnia 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet Miasta

3.1.3.6 Wrocław
Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro 2012 r. we Wrocławiu (75)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa Galerii Handlowo-Usługowej po północnej stronie stadionu
Zrealizowane:

Prawomocne pozwolenie na budowę 30 kwietnia 2010 r.
Planowane:

Czerwiec 2010 r. rozpoczęcie robót budowlanych
Zgodnie z planem
WKS ŚLĄSK WROCŁAW S.A.
% realizacji
600 mln zł
Planowana data realizacji
-*

-*
30 marca 2012 r.

*Dane zostaną uzupełnione po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.
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3.1.3.7 Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław
Budowa centrów powiadamiania ratunkowego (79)*
Cel
Status
Terminowość
Właściciel
Budżet
Najważniejsze zagadnienia
Finansowanie

Nie rozpoczęty
MSWiA
-

% realizacji
Planowana data realizacji

31 grudnia 2011 r.

* Potrzeba przyspieszenia prac nad budową systemu powiadamiania ratunkowego spowodowała potrzebę dokonania korekty w wytypowaniu lokalizacji centrów powiadamiania
ratunkowego. Zmianie uległa większość dotychczas typowanych lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Wdrażanie
systemu powiadamiana ratunkowego podzielone zostało na etapy. W pierwszym etapie (który ma zostać zakończony do końca 2010 r.) realizowane będą lokalizacje wojewódzkich
centrów powiadamiana ratunkowego i po jednym centrum powiadamiania ratunkowego w każdym województwie, w tym lokalizacje centrów powiadamiania ratunkowego w miastach –
gospodarzach EURO 2012. W przypadku województw mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, w pierwszym etapie realizowane są 2 centra powiadamiania ratunkowego. Do 18
czerwca 2010 r., zostały zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioski z 12 województw na uruchomienie środków z rezerwy celowej na Budowę systemu
powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Trwają końcowe prace nad uzgodnieniem nowych lokalizacji dla centrów w 4 pozostałych województwach. Od czerwca 2010 r.
wprowadzony zostaje system bieżącego monitoringu postępu prac w realizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Wprowadzane
w ostatnim okresie zmiany nie pozwalają na zawarcie w tabeli przedstawiającej stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć z pkt 79 i 81 wskazanych w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) aktualnych informacji nt. budowy centrów powiadamiania
ratunkowego oraz wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.

3.1.3.8 Lotniska wspomagające
Rozbudowa Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo na części lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie
umożliwiającym obsługę samolotów lotnictwa cywilnego (21)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Dostosowanie lotniska wojskowego do przyjmowania w 2012 r. samolotów cywilnych General Aviation
oraz miejsc parkingowych dla większych samolotów
Zrealizowane:

Maj 2010 r. – opracowanie Planu Generalnego rozwoju lotniska.
Planowane:
Budowa hangaru dla samolotów GA

1 czerwca 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Budowa płaszczyzny postojowej samolotów (etap I)

1 czerwca 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Budowa strażnicy służby ratowniczo-gaśniczej

1 czerwca 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Budowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych lotniska

1 czerwca 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Budowa terminala pasażerskiego

1 czerwca 2010 r. – Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Opóźnienie
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo % realizacji
17
Sp. z o.o.
55,175 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Udziałowcy i środki własne. Sprawę wysokości nakładów inwestycyjnych określi Walne Zgromadzenie
Udziałowców (Gminy Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo), które zbierze się w dniu 29 lipca 2010 r.

Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie (36)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Port Lotniczy ma być wsparciem dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przewidzia
ny jest przede wszystkim do obsługi przewoźników niskokosztowych, ruchu General Aviation i poczty.
Zrealizowane:

Maj 2010 r. – rozpoczęcie procesu przetargowego.
Planowane:

Wrzesień 2010 r. – rozpoczęcie procesu modernizacji nawierzchni lotniskowej.
Zgodnie z planem
Mazowiecki
Port
Lotniczy % realizacji
0
Warszawa - Modlin Sp. z o.o.
376 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji
- 150 mln zł środki własne spółki PL Modlin,
- 150 mln zł planowana emisja obligacji (przetarg na bank, który wyemituje jest w toku),
- 76 mln zł środki pomocowe UE (RPO woj. mazowieckiego),
- równocześnie spółka za zgodą udziałowców poszukuje inwestora finansowego, który mógłby wnieść
własne środki

Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź
Cel
Status

Zwiększenie przepustowości portu lotniczego Łódź tak, aby sprostać wzrostowi ruchu w
nadchodzących latach. Lotnisko Łódź jest wyznaczone do roli lotniska wspomagającego dla Warszawy.
Zrealizowane:
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Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Równoległa droga kołowania (DK-R) z drogami szybkiego zjazdu

30 kwietnia 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Planowane:
Równoległa droga kołowania (DK-R) z drogami szybkiego zjazdu

Lipiec 2010 r. – Zapewnienie finansowania

Listopad 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Opóźnienie
Port Lotniczy Łódź
59
% realizacji
170 mln zł
10 lipca 2011 r.
Planowana data realizacji
Część środków stanowią środki własne reszta pozyskana ma zostać z funduszy UE.

Rozbudowa i Modernizacja Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Zwiększenie przepustowości operacyjnej Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów
Zrealizowane:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Kwiecień 2010 r. – Podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania

Maj 2010 r. – Rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Planowane:

Lipiec 2010 r. – uruchomienie operacyjne infrastruktury portowej.
Zgodnie z planem
Port
Lotniczy
Szczecin
- % realizacji
53
Goleniów Sp. z o.o.
99,5 mln zł
Lipiec 2010 r.
Planowana data realizacji
Wkładu własny, trwają przygotowanie do złożenia wniosku do CUPT

Rozbudowa i Modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka
Cel

Status

Budowa nowego terminala pasażerskiego oraz nowej płyty postojowej dla samolotów kodu C ma służyć
sprostaniu szybko rosnącego ruchu na lotnisku w Rzeszowie. W czasie Turnieju UEFA EURO 2012™
lotnisko może pełnić funkcję wspomagającego dla miasta gospodarza Lwowa. Miasta są oddalone od
siebie o 160 km. Mer Lwowa wystąpił do władz lotniska Rzeszów z prośbą o pełnienie roli
wspomagającej.
Zrealizowane:
Budowa nowego terminala pasażerskiego

Styczeń 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Budowa płyty postojowej i stanowiska do odladzania samolotów

Styczeń 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia

Maj 2010 r. – Zapewnienie finansowania

Maj 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Planowane:
Budowa nowego terminala pasażerskiego

Październik 2010 r. – Zapewnienie finansowania

Październik 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka % realizacji
62
Sp. z o.o.
203,39 mln zł
3 czerwca 2012 r.
Planowana data realizacji
Środki POIiŚ (do 50% całości), środki własne, kredyty (komercyjne oraz EBI).

3.1.3.9 Linie kolejowe
Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz
budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie (37)
Cel
Status

Terminowość
Właściciel

Stworzenie połączenia kolejowego nowego portu lotniczego z linią E65 i za jej pośrednictwem z centrum
Warszawy.
Zrealizowane:

Podpisanie listu intencyjnego

Stworzenie Studium Wykonalności,

W przygotowaniu zamówienie raportu środowiskowego i szczegółowego projektu.
Opóźnienie
Urząd Marszałkowski
-*
% realizacji
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Województwa Mazowieckiego
250 mln zł
Planowana data realizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budżet
Finansowanie

Maj 2012 r.

*Dane zostaną uzupełnione po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

Linia nr 1 Warszawa – Łódź (z wył. odc. Łódź Widzew – Łódź Fabryczna)
Cel
Status

Najważniejsze zagadnienia

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Skrócenie czasu przejazdu w całej relacji Warszawa – Łódź do około 70 minut.
Modernizacja linii na odcinku Skierniewice – Łódź Widzew

20 października 2008 r. – oddanie do użytkowania zadanie 1odcinek Skierniewice – Łódź
Widzew
Modernizacja linii na odcinku Warszawa Zachodnia -Skierniewice.

26 maja 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
Modernizacja linii na odcinku Warszawa Zachodnia -Skierniewice.

6 lipca 2010 r. – Decyzja Lokalizacyjna

7 października 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę

10 października 2010 r. – przekazanie terenu budowy wykonawcy
Zgodnie z planem
PKP PLK S.A.
72
% realizacji
933,78869 mln zł
1 czerwca 2012 r.
Planowana data realizacji
SPOT/POIiŚ/Środki krajowe.

Połączenie kolejowe Kraków Główny – Mydlniki – MPL Balice, etap I
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Budowa połączenia Kraków Główny – MydlnikiMPL Balice. Skrócenie czasu przejazdu do około 15 minut.
Zrealizowane:

22 stycznia 2010 r. - Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego

24 maja 2010 r. – Opracowanie Studium Wykonalności
Planowane:

22 października 2010 r. – Decyzja Środowiskowa
Zgodnie z planem
PKP PLK S.A.
40
% realizacji
288 mln zł
3 czerwca 2012 r.
Planowana data realizacji
POIiŚ/Środki krajowe

Infrastruktura stacji Wrocław Główny
Cel
Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Zwiększenie przepustowości stacji
Zrealizowane:

3 lutego 2010 r. - Podpisanie umowy z Projektantem projektu budowlanego
Planowane:

6 września 2010 r. – Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację
inwestycji/zgłoszenia
Zgodnie z planem
PKP PLK S.A.
40
% realizacji
43,32 mln zł
1 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
POIiŚ/Środki krajowe

3.1.3.10 Cały kraj
Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (81)*
Cel
Status

-

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Nie rozpoczęty
MSWiA
-

% realizacji
Planowana data realizacji

31 grudnia 2011 r.

* Potrzeba przyspieszenia prac nad budową systemu powiadamiania ratunkowego spowodowała potrzebę dokonania korekty w wytypowaniu lokalizacji centrów powiadamiania
ratunkowego. Zmianie uległa większość dotychczas typowanych lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Wdrażanie
systemu powiadamiana ratunkowego podzielone zostało na etapy. W pierwszym etapie (który ma zostać zakończony do końca 2010r.) realizowane będą lokalizacje wojewódzkich centrów
powiadamiana ratunkowego i po jednym centrum powiadamiania ratunkowego w każdym województwie, w tym lokalizacje centrów powiadamiania ratunkowego w miastach –
gospodarzach EURO 2012. W przypadku województw mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, w pierwszym etapie realizowane są 2 centra powiadamiania ratunkowego. Do 18
czerwca 2010 r., zostały zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioski z 12 województw na uruchomienie środków z rezerwy celowej na Budowę systemu
powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Trwają końcowe prace nad uzgodnieniem nowych lokalizacji dla centrów w 4 pozostałych województwach. Od czerwca 2010 r.
wprowadzony zostaje system bieżącego monitoringu postępu prac w realizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Wprowadzane
w ostatnim okresie zmiany nie pozwalają na zawarcie w tabeli przedstawiającej stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć z pkt 79 i 81 wskazanych w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) aktualnych informacji nt. budowy centrów powiadamiania
ratunkowego oraz wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.
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Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (MSWIA) (82)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet
Finansowanie

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnej, bezprzewodowej platformy komunikacyjnej, zapewniającej
sprawną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi na terenie RP za
bezpieczeństwo i ratownictwo oraz obsługę UEFA EURO 2012™ (obszar pokrycia systemu odnosi się
do miast, na terenie których planowane jest rozgrywanie meczów piłkarskich UEFA EURO 2012™
wraz z przyległymi do nich powiatami).
Zrealizowane:

Pozytywna ocena projektu przez MRR oraz zarekomendowanie projektu do finansowego
wsparcia ze środków UE

Planowane zamknięcie dokumentacji przetargowej na budowę i wdrożenie OCSŁR-1
Planowane:

III kw. 2010 r. - zapewnienie unijnego źródła finansowania projektu

Uruchomienie i zakończenie postępowania przetargowego na budowę i wdrożenie
Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I
Opóźnienie krytyczne
MSWiA
10
% realizacji
500 mln zł
31 grudnia 2013 r.
Planowana data realizacji
Brak możliwości dotrzymania założonych terminów realizacji wskutek opóźnienia w podpisaniu
umowy o dofinansowanie. MRR za pismem znak DKI-VIII-82311-48-MR/10/45723/10 z dnia 7
kwietnia 2010 r. poinformował, iż podpisanie umowy o dofinansowanie nie jest w chwili obecnej
możliwe, ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji środków finansowych w ramach 7. osi
priorytetowej POIG

3.1.3.11 Hotele4
1.1.3.11.1 Gdańsk
5* Hotel Hilton
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zrealizowane:

19 kwietnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

31 maja 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Jan Wójcikiewicz
92
% realizacji
102 mln zł
1 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Sheraton Sopot
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Sopot Zdrój
100
% realizacji
113,4 mln zł
1 lipca 2008 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Radisson Blu
Cel

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.

4

Dane w obszarze Zakwaterowania (Hotele oraz Centra pobytowe) są aktualizowane kwartalnie i są aktualne
na dzień 31 marca 2010 r.
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Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Hotel Rezydent Gdańsk Sp. Z o.
o., Rzewuski Bogusław
54,4 mln zł

% realizacji

100

Planowana data realizacji

18 maja 2009 r.

5*Hotel Trzy Siostry
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zrealizowane:

15 kwietnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Planowane:

15 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Długi Targ Spółka z o. o., % realizacji
34
Trybusz Adam
62,532 mln zł
15 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Willa Port RESORT Ostróda
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
OPB Holding, Malicki Tomasz
87
% realizacji
57,6 mln zł
30 listopada 2010 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Holiday Park Ostróda
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Planowane:

1 września 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 września 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
OPB Holding, Malicki Tomasz
5
% realizacji
172,53 mln zł
30 września 2010 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Vivaldi Elbląg
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Inwestor prywatny
64
% realizacji
34 mln zł
28 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji
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5* Hotel Elegant
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Planowane:

1 grudnia 2010 r. - podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 grudnia 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Inwestor prywatny
58
% realizacji
6,16 mln zł
30 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Gdańsk
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Navo Investment Sp. Z o. o., % realizacji
100
Ciszewska Leokadia
20,4 mln zł
30 czerwca 2008 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Gdańsk **
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Navo Investment Sp. Z o. o., % realizacji
59
Ciszewska Leokadia
14,04 mln zł
31 października 2011 r.
Planowana data realizacji

4*Hotel Holland House
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Holland House Sp. z o.o., % realizacji
100
Grzesik Tadeusz
28 mln zł
30 lipca 2009 r.
Planowana data realizacji

4*Hotel Stara Winiarnia
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Stara Winiarnia Sp. z o.o., % realizacji
68
Szmaja Iwona
14,7 mln zł
31 stycznia 2011 r.
Planowana data realizacji
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5* Hotel Qubus
Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
KKS Investment Sp. Z o. o., % realizacji
100
Hotel
Gdańsk
Sp.
Komandytowa, Kida Tomasz
27,618 mln zł
18 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

4*Hotel Bayjonn Sopot
Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Anmar Sp z o.o.
100
% realizacji
7,26 mln zł
30 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

4* Hotel Wolne Miasto
Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
100
% realizacji
5,7 mln zł
30 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

4* Hotel Impresja
Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Ekotrik Sp. z o.o.
100
% realizacji
8,7 mln zł
30 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

1.1.3.11.2

Poznań
5* Hotel Blow Up Hall

Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Fortis S.A.
100
% realizacji
30 mln zł
24 listopada 2008 r.
Planowana data realizacji
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5* Hotel NH
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Maderas Iglesias, Oćwieja % realizacji
100
Jarosław-JW System
42 mln zł
29 września 2008 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Giant
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
Giant Sp. z o.o.
4
% realizacji
300 mln zł
28 marca 2012 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Neinever
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™
Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™
Neinever
0
% realizacji
61 mln zł
Po 2012 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Qubus
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie
Qubus Management
50
% realizacji
67 mln zł
25 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Brovaria
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
P.P.U.H WOSEBA Sp. z o.o.
6
% realizacji
68 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Orange
Cel

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
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Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Hotel Orange
% realizacji
32 mln zł
Planowana data realizacji

6
1 grudnia 2011 r.

4* Hotel Boutique
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Augustyniak Barbar
79
% realizacji
29 mln zł
1 czerwca 2011 r.
Planowana data realizacji

1.1.3.11.3 Warszawa
5* Hotel System Wspólna
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Hotel System Centrum Sp. z % realizacji
63
o.o.
187,2 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Chopin Sochaczew
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźniony
74
% realizacji
7,8 mln zł
30 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

4*Hotel Andel's Łódź
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Vienna
International % realizacji
100
Hotelmanagement AG
250 mln zł
29 maja 2009 r.
Planowana data realizacji
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4* Hotel Marina Diana Białobrzegi
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
Inwestor prywatny
0
% realizacji
32 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Hilton Garden Inn
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie
Hotel System Sobieskiego Sp. z % realizacji
63
o.o.
133 mln zł
25 grudnia 2009 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Centrum Platon (Double Tree by Hilton)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
Centrum Edukacyjne Platon % realizacji
23
Spółka z o.o.
190 mln zł
31 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Łączyny
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Planowane:

21 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

2 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
EFH-10 Sp. z o.o
11
% realizacji
80 mln zł
2 sierpnia 2010 r.
Planowana data realizacji

1.1.3.11.4 Wrocław
5* Hotel Hilton
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Inwestor prywatny
19
% realizacji
400 mln zł
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
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5* Hotel Monopol
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
100
% realizacji
29 grudnia 2008 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Platinum Palace
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
85
% realizacji
30 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Granary
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Wings Sp. z o.o.
100
% realizacji
39 mln zł
30 czerwca 2009 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Grand Szklarska Poręba
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
J.R.& Hotel Sp. z o.o.
0
% realizacji
20 mln zł
28 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Grape
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Grape Hotel & Restaurant S.A.
1
% realizacji
15 mln zł
1 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

5* Hotel Miedziany Dworek
Cel

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
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Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zgodnie z planem
Inwestor prywatny
-

Cel

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
Inwestor prywatny
38
% realizacji
97,138 mln zł
15 listopada 2011 r.
Planowana data realizacji

% realizacji
Planowana data realizacji

0
31 maja 2012 r.

4* Hotel Park Inn

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

4* Hotel ul. Wróblewskiego
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
IMPRESSIO Leszek Łękawa % realizacji
18
Sp. z o.o.
100 mln zł
28 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Lappo Kobierzyce
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Lappo Hotel Sp. z o. o.
100
% realizacji
12,567893 mln zł
29 kwietnia 2009 r.
Planowana data realizacji

4* Hotel Best Home Szklarska Poręba
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie krytyczne
Best Home Sp z o.o.
0
% realizacji
60 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Termalny Zespół Hotelowo-Basenowy Jelenia Góra
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Opóźnienie
REHA-Klinik Sonnenhof Bad % realizacji
16
Iburg GmbH & Co KG
300 mln zł
29 października 2010 r.
Planowana data realizacji
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4* Hotel Rainbow
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Inwestor sprzedał budynek.
Opóźnienie krytyczne
20
% realizacji
45 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

4* Hilton Garden Inn
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie Mistrzostw potrzebna jest jak
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe
porównanie liczby pokoi w Polsce i w Czechach: Polska - 40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy –
200 łóżek na 10.000 mieszkańców.
Zgodnie z planem
McCarthy Harte Polska Sp. z % realizacji
13
o.o.
29 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

1.1.3.12 Centra pobytowe5
Centrum Pobytowe Bielsko – Biała (83)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Przebudowa stadionu miejskiego

30 czerwca 2010 r. - Finansowanie zapewnione

30 czerwca 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Gmina Bielsko-Biała
59
% realizacji
65,502 mln zł
30 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Brzeg (84)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja bazy treningowej:

1 marca 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą
Planowane:
Budowa hotelu:

17 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Modernizacja bazy treningowej

22 listopada 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Zgodnie z planem
HERMES Sp z o.o. / Gmina % realizacji
65
Miasto Brzeg
Budowa hotelu 67,625 mln zł
31 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji

5

Dane w obszarze Zakwaterowania (Hotele oraz Centra pobytowe) są aktualizowane kwartalnie i są aktualne
na dzień 31 marca 2010 r.
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Modernizacja bazy treningowej
31,6 mln zł

Centrum Pobytowe Ciechanów (85)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa hotelu

29 października 2010 r. - Finansowanie zapewnione
Zgodnie z planem
Gmina Miejska Ciechanów
52
% realizacji
23,968 mln zł
30 marca 2012 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Dwór Oliwski / Stadion MOSiR Gdańsk (86)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
centrum pobytowe posiada niezbędną infrastrukturę sportową oraz hotel spełniające wymogi UEFA.
Nie wymaga żadnych inwestycji.
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Dzierżoniów (87)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Opóźnienie krytyczne
Gmina Miejska Dzierżoniów
45
% realizacji
49,015 mln zł
31 października 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Gdów / Wieliczka (88)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zgodnie z planem
Urząd Gminy Gdów
64
% realizacji
4 mln zł
31 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Gniewino (89)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni:

9 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

16 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Modernizacja stadionu gminnego:

9 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

16 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Gmina Gniewino / Hotel % realizacji
64
Gniewino Sp. z o.o.
41,379 mln zł
25 marca 2011 r.
Planowana data realizacji
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Centrum Pobytowe Jarocin (90)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Przebudowa stadionu:

31 marca 2010 r. – finansowanie zapewnione

04 maja 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Rozbudowa Hotelu Jarota:

4 maja 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Planowane:
Przebudowa stadionu:

6 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

19 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Rozbudowa Hotelu Jarota:

25 sierpnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

24 września 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Jarocin Sport Sp. z o.o.
80
% realizacji
20,4
24 września 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Józefów (91)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa bazy treningowej:

15 października 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

10 listopada 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Miasto Józefów
64
% realizacji
2,753 mln zł
10 listopada 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Kluczbork (92)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Opóźnienie
Gmina
Kluczbork
/ % realizacji
86
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Ewa Godyla
9,3821 mln zł
31 grudnia 2009 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Kolna (93)

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Projekt zrealizowany, zakończony w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowany
Gmina Miejska Kraków
30,57 mln zł

Cel

% realizacji
Planowana data realizacji

100
30 kwietnia 2010 r.
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Centrum Pobytowe Kołobrzeg (94)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zgodnie z planem
Gmina Miasto Kołobrzeg
76
% realizacji
33,45 mln zł
31 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Krośnice (95)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa bazy treningowej:

29 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

9 kwietnia 2010 r. – Finansowanie zapewnione

9 kwietnia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Planowane:
Budowa bazy treningowej

30 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

31 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Budowa hotelu 'Sportiv':

2 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 grudnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Budowa bazy treningowej - % realizacji
30
Gmina Krośnice
Budowa hotelu 'Sportiv'- Sils
18 mln zł
30 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Lądek Zdrój / Trzebieszowice (96)*
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji związanych z przygotowaniem centrum
pobytowego. Zamek na Skale w Trzebieszowicach jest obiektem istniejącym, Gmina Lądek Zdrój
planuje modernizację stadionu miejskiego, jednak na chwilę obecną nie stworzono harmonogramu dla
tego projektu ani nie zapewniono mu finansowania
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Legnica (97)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja bazy treningowej

16 marca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

5 kwietnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Planowane:
Budowa hotelu 'Pałac Nowodworski'

2 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Rozbudowa stadionu

20 września 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

20 października 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
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Terminowość
Właściciel
Budżet

dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Hotel Nowodworski Sp. z o.o.
% realizacji
Gmina Legnica
73, 289 mln zł
Planowana data realizacji

35
20 października 2010 r.

Centrum Pobytowe Lubawa (98)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Rozbudowa bazy treningowej

6 stycznia 2010 r. – Finansowanie zapewnione
Planowane:
Budowa boiska treningowego

15 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

29 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Rozbudowa bazy treningowej

15 lipca 2010 r. – podpisana umowa z Projektantem projektu budowlanego
Opóźnienie
Gmina Miejska Lubawa
17
% realizacji
3,15 mln zł
31 października 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Lubin (99)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa stadionu

4 stycznia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

3 lutego 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Zagłębie Lubin SSA / Gmina % realizacji
86
Miejska Lubin
133,5 mln zł
3 lutego 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Milicz (100)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią

30 czerwca 2010 r. – podpisana umowa z Projektantem projektu budowlanego

30 grudnia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie
Opóźnienie
OSiR w Miliczu Sp z o.o.
19
% realizacji
7,713 mln zł
31 stycznia 2012 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Myślenice (101)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zgodnie z planem
Gmina Myślenice
100
% realizacji
28 mln zł
30 października 2009 r.
Planowana data realizacji
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Centrum Pobytowe Nadarzyn (102)*
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji zmierzających do przygotowania infrastruktury
spełniającej wymogi UEFA
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji

*Dane zostaną uzupełnione po doszczegółowieniu przedsięwzięcia w systemie PPM

Centrum Pobytowe Nałęczów / Puławy / Kazimierz Dolny (103)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Modernizacja stadionu

23 sierpnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

27 września 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Miasto Puławy / Zakład % realizacji
65
Leczniczy
'Uzdrowisko
Nałęczów' S.A.
59,937 mln zł
27 września 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Nowy Dwór Mazowiecki / Jachranka (104)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja stadionu miejskiego

14 stycznia 2010 r. – Finansowanie zapewnione

22 marca 2010 r. – podpisana umowa z wykonawcą w systemie 'projektuj i buduj'
Planowane:
Modernizacja stadionu miejskiego

16 sierpnia 2010 r. – prawomocne pozwolenie
inwestycji/zgłoszenie
Zgodnie z planem
Miasto
Nowy
Dwór % realizacji
Mazowiecki
13,776172 mln zł
Planowana data realizacji

na

budowę/zgoda

na

realizację

59
11 lipca 2011 r.

Centrum Pobytowe Oława (105)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią

14 maja 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Budowa hotelu

31 maja 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Budowa trybuny

11 stycznia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

11 stycznia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel

Planowane:
Budowa hotelu

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Budowa boiska ze sztuczną % realizacji
68

99

Budżet

nawierzchnią - Gmina Miasto
Oława
Budowa
hotelu
PHU
JADROM Jadwiga Kaczor
Budowa trybuny - Gmina
Miasto Oława
14,8 mln zł

Planowana data realizacji

15 czerwca 2011 r.

Centrum Pobytowe Opalenica (106)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Hotel Remes Sp z o.o.
100
% realizacji
31,2 mln zł
30 października 2009 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Osiecznica / Bolesławiec (107)*
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji związanych z przygotowaniem centrum
pobytowego. Zamek Kliczków jest obiektem istniejącym, Gmina Bolesławiec nie planuje na chwilę
obecną inwestycji w stadion piłkarski.
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Ostróda (108)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa stadionu

22 października 2010 r. - podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

29 października 2010 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Gmina Miejska Ostróda / % realizacji
66
CONDOHOTELS SPORT Sp. z
o.o.
57 mln zł
29 października 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Piaseczno (109)*
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Centrum pobytowe zaniechało planowanych inwestycji z powodu braku zapewnienia finansowania dla
swoich projektów i poprosiło o usunięcie z listy potencjalnych centrów pobytowych
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Poddębice (110)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa bazy treningowej

29 stycznia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,

100

dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel

Budżet

Planowane:
Budowa hotelu

31 sierpnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 września 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Budowa bazy treningowej
44
% realizacji
- Gmina Poddębice
Budowa hotelu - 'DYLEN' Sp z
o.o.
34 mln zł
30 września 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Polkowice (111)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią

15 stycznia 2010 r. – Finansowanie zapewnione

15 stycznia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Rozbudowa hotelu 'AQUA HOTEL'

31 maja 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Planowane:
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią

30 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel

Budżet

Rozbudowa hotelu 'AQUA HOTEL'

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (prawomocna decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie)
Opóźnienie
Budowa boisk ze sztuczną % realizacji
55
nawierzchnią
Gmina
Polkowice
Rozbudowa hotelu - 'AQUA
HOTEL'
Budowa boisk ze sztuczną Planowana data realizacji
30 lipca 2010 r.
nawierzchnią 8,85 mln zł
Rozbudowa hotelu 3,66 mln zł

Centrum Pobytowe Proszowice / Bochnia (112)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:

5 listopada 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

20 grudnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Urząd
Gminy
Miasta % realizacji
37
Proszowice
17, 5 mln zł
20 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Prusim Dwór Olenderski (113)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa Skansenu Olendrskiego - etap I

2 kwietnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 kwietnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
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Terminowość
Właściciel
Budżet

Planowane:
Budowa Skansenu Olendrskiego - etap II

1 czerwca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Zgodnie z planem
RTM Sp z o.o.
% realizacji
24 mln zł
Planowana data realizacji

63
20 grudnia 2011 r.

Centrum Pobytowe Pruszków (114)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią

14 maja 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Planowane:
Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią

29 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Gmina Pruszków
91
% realizacji
16,75 mln zł
29 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Rybnik (115)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa bazy treningowej

15 marca 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą
Planowane:
Rozbudowa hotelu 'Olimpia'

15 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Urząd Miasta Rybnika
36
% realizacji
17, 479 mln zł
30 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Rzeszów / Straszęcin (116)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa bazy treningowej

30 kwietnia 2010 r. - prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie
Modernizacja hotelu 'Sport Hotel'

30 kwietnia 2010 r. inwestycji/zgłoszenie

prawomocne

pozwolenie

na

budowę/zgoda

na

realizację

Planowane:
Budowa bazy treningowej

15 lipca 2010 r. - Finansowanie zapewnione

15 lipca 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą

Terminowość
Właściciel
Budżet

Modernizacja hotelu 'Sport Hotel'

15 lipca 2010 r. - Finansowanie zapewnione

15 lipca 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Polalmako Sp. z o.o.
% realizacji
90,5 mln zł
Planowana data realizacji

56
28 listopada 2011 r.
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Centrum Pobytowe Siedlce (117)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Opóźnienie
Agencja
Rozwoju
Miasta % realizacji
66
Siedlce Sp. z o.o.
45,87 mln zł
30 marca 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Sobótka (118)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa hotelu 'Zamek Górka'

31 marca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

31 marca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Modernizacja bazy treningowej - etap I

26 lutego 2010 r. – prawomocne pozwolenie
inwestycji/zgłoszenie

12 kwietnia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą

na

budowę/zgoda

na

realizację

Planowane:
Budowa hotelu 'Zamek Górka'

11 października 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

Terminowość
Właściciel

Budżet

Budowa hotelu 'Trójkąt'

30 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

2 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Budowa hotelu 'Trójkąt' - TMB % realizacji
24
Nieruchomości Sp z o.o.
Budowa hotelu 'Zamek Górka' Erabud Sp z o.o.
Modernizacja bazy treningowej
- etap I - Gmina Sobótka
Budowa hotelu 'Trójkąt' - 39,5 Planowana data realizacji
30 grudnia 2011 r.
mln zł
Budowa hotelu 'Zamek Górka' –
19,18084 mln zł
Modernizacja bazy treningowej
- etap I - 624 mln zł

Centrum Pobytowe Sosnowiec (119)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Inwestycja zrealizowana
Zakończony
Gmina Sosnowiec/MOSIR
100
% realizacji
5,34 mln zł
28 sierpnia 2009 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Straszyn (120)*
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji zmierzających do przygotowania infrastruktury
spełniającej wymogi UEFA
Nie rozpoczęty
% realizacji
Planowana data realizacji
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Centrum Pobytowe Sulejówek / Wesoła / Otwock (121)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Rozbudowa hotelu 'Villa Otwock'

25 maja 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację inwestycji/zgłoszenie
Planowane:
Budowa bazy treningowej

11 sierpnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

10 września 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel

Budżet

Rozbudowa hotelu 'Villa Otwock'

21 czerwca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

30 czerwca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie
Urząd Miasta Sulejówek / % realizacji
Hotele i Restauracje 'Villa Park'
Sp z o.o. / WARMUS
INVESTMENT Sp. z o.o.
39 mln zł
Planowana data realizacji

62

1 sierpnia 2011 r.

Centrum Pobytowe Sulisław / Grodków (122)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap I

13 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap II

13 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

Terminowość
Właściciel
Budżet

Modernizacja stadionu miejskiego

16 sierpnia 2010 r. – Finansowanie zapewnione

15 września 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie krytyczne
BJ' Sp. z o.o./ERIN - % realizacji
Inwestments Sp z o.o. / Gmina
Grodków
48,074 mln zł
Planowana data realizacji

37

15 grudnia 2011 r.

Centrum Pobytowe Ślęza / Kobierzyce (123)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa kompleksu Zamek Topacz

1 marca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

1 marca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą

15 marca 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie
Planowane:
Budowa boisk treningowych
15 września 2010 r. – podpisana umowa z Projektantem projektu budowlanego
Zgodnie z planem
Topacz Investment Sp. z o.o.
37
% realizacji
32 mln zł
30 listopada 2011 r.
Planowana data realizacji

104

Centrum Pobytowe Świdnica (124)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa hotelu 'Świdnica'

31 maja 2010 r. - podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Modernizacja stadionu

30 czerwca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

30 czerwca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Planowane:
Budowa hotelu 'Świdnica'

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Modernizacja stadionu

29 stycznia 2010 r. – podpisana umowa z Projektantem projektu budowlanego

3 maja 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację inwestycji/zgłoszenie
Opóźnienie krytyczne
Vis&Vis Antoni Wis / Urząd % realizacji
28
Miejski w Świdnicy
42,16 mln zł
16 maja 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Trzebnica (125)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa hotelu

14 maja 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Planowane:
Budowa bazy treningowej

1 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)

Terminowość
Właściciel
Budżet

Budowa hotelu

30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Gmina Trzebnica / Usługi % realizacji
68
Gastronomiczne i Noclegowe
Leszek Mroczkowski
20 mln zł
30 czerwca 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Uniejów (126)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa bazy treningowej

31 marca 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

31 marca 2010 r. – finansowanie zapewnione
Budowa hotelu

29 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie
inwestycji/zgłoszenie

15 marca 2010 r. – finansowanie zapewnione

29 kwietnia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą

Terminowość
Właściciel

Planowane:
Budowa bazy treningowej

30 czerwca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie
Gmina Uniejów
% realizacji

na

budowę/zgoda

na

realizację

42
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Budżet

60 mln zł

Cel

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Modernizacja stadionu miejskiego

16 września 2010 r. – finansowanie zapewnione

16 września 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Zgodnie z planem
Gmina Miasta Ustka
67
% realizacji
0,7 mln zł
6 lipca 2011 r.
Planowana data realizacji

30 grudnia 2011 r.

Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Ustka (127)

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Centrum Pobytowe Ustroń Śląski / Pawłowice (128)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa bazy treningowej

30 czerwca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

28 lipca 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie
Urząd Gminy w Pawłowicach
54
% realizacji
1,6 mln zł
28 lipca 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Wałbrzych (129)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni

8 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

19 marca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

19 marca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią

8 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie
inwestycji/zgłoszenie

19 marca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

19 marca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Budowa hotelu

8 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie
inwestycji/zgłoszenie

19 marca 2010 r. – Finansowanie zapewnione

19 marca 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą

na

budowę/zgoda

na

realizację

na

budowę/zgoda

na

realizację

Planowane:
Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni

10 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

Terminowość
Właściciel
Budżet

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią

10 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Opóźnienie
AQUA-ZDRÓJ Sp z o.o.
68
% realizacji
26,345 mln zł
31 sierpnia 2011 r.
Planowana data realizacji
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Centrum Pobytowe Wałcz COS (130)
Cel

Status

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa dwóch boisk treningowych (B)

15 stycznia 2010 r. - podpisana umowa z Wykonawcą
Modernizacja stadionu miejskiego

15 kwietnia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą

Terminowość
Właściciel
Budżet

Modernizacja stadionu wielofunkcyjnego (COS)

15 stycznia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie krytyczne
COS OPO Wałcz / Gmina % realizacji
Miejska Wałcz
57,556 mln zł
Planowana data realizacji

35
30 listopada 2011 r.

Centrum Pobytowe Warka (131)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja stadionu

14 stycznia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

14 stycznia 2010 r. – Finansowanie zapewnione
Planowane:
Modernizacja stadionu

30 listopada 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

15 grudnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument
dopuszczający do eksploatacji)
Opóźnienie krytyczne
Gmina Warka
30
% realizacji
21,434 mln zł
15 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Władysławowo COS (132)
Cel

Status
Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Planowane:
Budowa bazy treningowej:

15 grudnia 2010 r. - podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Zgodnie z planem
COS 'Cetniewo'
75
% realizacji
19 mln zł
3 stycznia 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Wodzisław Śląski (133)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja hotelu Amadeus

25 lutego 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie
Planowane:
Modernizacja hotelu Amadeus

17 grudnia 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania
Zgodnie z planem
Hotel Amadeus
74
% realizacji
3 mln zł
31 grudnia 2010 r.
Planowana data realizacji
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Centrum Pobytowe Wojanów / Jelenia Góra (134)*
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji związanych z przygotowaniem centrum
pobytowego. Pałac Wojanów oraz Ośrodek Paulinum są obiektami istniejącymi, Stadion w Jeleniej
Górze był wcześniej zgłaszany jako propozycja samego miasta, jednak z powodu braku dofinansowania
zewnętrznego miasto zaniechało inwestycji
Nie rozpoczęty
40
% realizacji
36 mln zł
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Wyszków (135)
Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Modernizacja stadionu miejskiego

23 kwietnia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

30 kwietnia 2010 r. – Finansowanie zapewnione

30 kwietnia 2010 r. – podpisana umowa z Wykonawcą
Opóźnienie krytyczne
Gmina Wyszków / POLSIM- % realizacji
25
SYSTEM Sp. z o.o.
11,15 mln zł
26 grudnia 2011 r.
Planowana data realizacji

Centrum Pobytowe Ząbki / Zielonka (136)
Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska
Zrealizowane:
Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia'

1 kwietnia 2010 r. – prawomocne pozwolenie na budowę/zgoda na realizację
inwestycji/zgłoszenie

Cel

Status

Terminowość
Właściciel
Budżet

Planowane:
Modernizacja stadionu

16 lipca 2010 r. – podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania

20 sierpnia 2010 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
dokument dopuszczający do eksploatacji)
Zgodnie z planem
Galop-Equus Bożena Ładno / % realizacji
47
Miasto Ząbki
26,650 mln zł
6 lutego 2012 r.
Planowana data realizacji

3.1.4 Pozostałe działania w ramach Programu nr 1

Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej oraz publicznej infrastruktury
teleinformatycznej w miastach gospodarzach Euro 2012
Cel
Status

Optymalna dostępność telefonii komórkowej i publicznej infrastruktury teleinformatycznej w miastach
gospodarzach Euro 2012, redukowanie barier realizacji inwestycji telekomunikacyjnych
Telefonia komórkowa:
 22 lutego 2010 r. – III spotkanie koordynacyjne programu w celu: aktualizacji statusu działań grupy
międzyoperatorskiej oraz procesu inwestycyjnego w miastach gospodarzach Euro 2012 (stadiony
oraz tereny miast); aktualizacji statusu środowiska prawno-regulacyjnego dla kluczowych
inwestycji telekomunikacyjnych w miastach gospodarzach Euro 2012, ustalenie dalszych działań w
kierunku minimalizacji barier wpływających na zakres oraz terminowość tych inwestycji (np.
nowelizacja „Ustawy uzdrowiskowej” w kontekście zakazu bodowy infrastruktury
telekomunikacyjnej w strefie A i B); ustalenia procesu zebrania i przedstawienia do UKE
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Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

dodatkowego zapotrzebowania operatorów na częstotliwości radiowe na potrzeby budowy
dodatkowej infrastruktury na UEFA EURO 2012 oraz wypracowania przez UKE propozycji w w/w
kwestii; uzgodnienia procesu wypracowania wskaźników oraz metodologii pomiarów, uzgodnienia
procesu zbierania i aktualizacji danych dotyczących imprezy stanowiących dane do planowania
sieci oraz usług telekomunikacyjnych (drogi, mobility concepts, lokalizacje i pojemności stref
kibica, szpitali, hoteli, lotnisk)
 22 marca 2010 r. - przekazanie przez operatorów listy problematycznych inwestycji
telekomunikacyjnych we Wrocławiu a istotnych do realizacji z punktu widzenia zapewnienia
odpowiedniej dostępności usług w miejscach istotnych dla UEFA EURO 2012™
 24 marca 2010 r. – pierwsza wersja dokumentu integrującego informacje z wszystkich obszarów
przygotowań UEFA EURO 2012™ będących podstawą do planowania sieci (oraz inwestycji
telekomunikacyjnych) we wszystkich miejscach związanych z przebywaniem i przemieszczaniem
się gości/uczestników podczas imprezy w miastach gospodarzach Euro 2012
 1 kwietnia 2010 r. – przekazanie przez operatorów listy problematycznych inwestycji
telekomunikacyjnych w Poznaniu a istotnych do realizacji z punktu widzenia zapewnienia
odpowiedniej dostępności usług w miejscach istotnych dla UEFA EURO 2012™
 3 kwietnia 2010 r. – przedstawienie stanowiska Wrocławia w sprawie przekazanej listy inwestycji
problematycznych
 27 kwietnia 2010 r. – zweryfikowanie danych z obszaru transportu (inwestycji transportowych oraz
mobility concepts)
 28 kwietnia 2010 r. - uzgodnienie z UKE roli UKE w procesie pomiarów jakości usług publicznych
sieci telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™
 21 maja 2010 r. - zidentyfikowanie problemów/wyzwań w realizacji inwestycji
telekomunikacyjnych we Wrocławiu oraz możliwości ich rozwiązania w ramach dostępnych dla
operatorów oraz administracji lokalnej - spotkanie grupy operatorów telekomunikacyjnych z grupą
koordynującą powołaną przez UM Wrocław
 30 maja 2010 r. – przekazanie grupie operatorskiej planów stadionów w Poznaniu oraz Wrocławiu
(charakteru oraz przeznaczenia poszczególnych miejsc i obszarów) oraz założeń ich
funkcjonowania niezbędnych do optymalnego zaplanowania sieci komórkowych na tych obiektach
 30 czerwca 2010 r. – zidentyfikowanie problemów/wyzwań w realizacji inwestycji
telekomunikacyjnych w Poznaniu oraz możliwości ich rozwiązania w ramach dostępnych dla
operatorów oraz administracji lokalnej - spotkanie grupy operatorów telekomunikacyjnych z grupą
koordynującą powołaną przez UM Poznań
WLAN:
 30 czerwca 2010 r. – zaktualizowanie statusu projektów bezprzewodowego dostępu do Internetu w
miastach gospodarzach Euro 2012
30 grudnia 2012 r.
Telefonia Komórkowa:
 15 lipca 2010 r. – przekazanie do operatorów dostępnych, zaktualizowanych planów
transportowych („transport tracker”) miast gospodarzy Euro 2012
 30 września 2010 r. – wypracowanie zasad (metodologia, wskaźniki, miejsca) pomiaru dostępności
usług telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™
 30 września 2010 r. - zaktualizowanie i przekazanie operatorom danych dotyczących inwestycji
drogowych pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012
 30 października 2010 r. – uzgodnienie z miastami gospodarzami Euro 2012 zasad pomiaru
dostępności usług telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™
 15 grudnia 2010 r. – skonsultowanie z operatorami (zebranie uwag) zasad pomiaru dostępności
usług telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™
 30 listopada 2010 r. - potwierdzenie wytypowania przez operatorów dodatkowych w stosunku do
realizowanych, kluczowych inwestycji do zrealizowania w celu optymalnego przygotowania usług
telekomunikacyjnych dla uczestników UEFA EURO 2012™
WLAN:
 15 lipca 2010 r. – przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach
Euro 2012
 30 listopada 2010 r. - przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach
gospodarzach Euro 2012 wg stanu na 31 października 2010 r.
Poziom ryzyka
Terminowość
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3.2 PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na
lotniskach
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 18, umowy lotniskowe, umowy miast
gospodarzy Euro 2012.
Celem programu jest koordynacja działań organizacyjnych strony publicznej, przygotowanie
do bezpiecznego i szybkiego przeprowadzenia dodatkowych kilku tysięcy operacji w okresie
3 tygodni w czerwcu 2012 r., (loty liniowe, czarterowe oraz general aviation) – drugie po
stadionach zagadnienie warunkujące realizację Turnieju.
Działania realizowane w ramach programu:
 Powołanie i koordynacja działania forów lotniskowych;
 Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (przedziałami czasowymi startów
i lądowań);
 Koordynacja zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski
Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Aeroklub Polski,
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dowództwo Sił
Powietrznych RP, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Przewoźnicy Lotniczy, UEFA,
EURO 2012 Polska.
Powołanie i koordynacja działania forów lotniskowych
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Przygotowanie głównych portów lotniczych pod względem organizacyjnym – stworzenie platformy
wymiany informacji dla przedstawicieli głównych portów lotniczych
 31 marca 2010 r. - powołanie forów lotniskowych w portach lotniczych miast gospodarzy Euro
2012
 30 czerwca 2010 r. - powołanie krajowego forum lotniskowego
31 maja 2012 r.
II połowa 2010 r.:
 Cokwartalne spotkania zespołów
Bieżąca koordynacja na poziomie krajowym przygotowań portów lotniczych do Turnieju
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (przedziałami czasowymi startów i lądowań)
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Powołanie organu regulującego rozkład operacji lotniczych oraz koordynacji slotów (działek
czasowych) startów i lądowań i tym samym usprawnienie obsługi przylatujących i odlatujących statków
powietrznych
 Listopad 2009 r. – konsultacje merytoryczne związane z nowelizacją ustawy Prawo Lotnicze
 Marzec 2010 r. – rozpoczęcie współpracy z EUROCONTROL i PAŻP
31 stycznia 2012 r.
 Lipiec 2010 r. – powołanie grupy roboczej do sprecyzowania koncepcji zagadnienia zarządzania
slotami (skład grupy PL.2012, PPL, PAŻP)
 Wrzesień 2010 r. – warsztat roboczy w EUROCONTROL ustalający Mapę Drogową projektu
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Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów
Cel
Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Stworzenie odpowiednich planów operacyjnych i awaryjnych opisujących obsługę ruchu statków
powietrznych i pasażerów podczas Turnieju UEFA EURO 2012™
30 czerwca 2010 r. – rozpoczęcie działań na spotkaniu National Airport Forum
31 maja 2012 r.
Wrzesień 2010 r. – rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem planów operacyjnych
Styczeń 2011 r. – rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem planów awaryjnych
 Marzec 2011 r. – przygotowanie koncepcji rozwiązań - jakość, bezpieczeństwo i obsługa
paszportowo – celna
Poziom ryzyka
Terminowość

3.3 PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu
z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy)
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, gwarancje dotyczące realizacji punktu
5.3. i 5.8 wymagań zgłoszeniowych UEFA EURO 2012™, umowy lotniskowe, umowy miast
gospodarzy Euro 2012.
Celem programu jest koordynacja działań stwarzających warunki dla przemieszczenia,
transportu gości i kibiców (transport prywatny oraz publiczny) podczas UEFA EURO
2012™, pomiędzy Polską i Ukrainą oraz poszczególnymi miastami gospodarzami Euro 2012,
a także lotniskiem - stadionem - strefą kibiców - centrum miasta.
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro
2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012;
 Opracowanie planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro
2012.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski
Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A., PKP
S.A., PKP Intercity S.A., ZTM Gdańsk, ZTM Poznań, ZTM Warszawa, ZTM Wrocław,
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, Główny Inspektorat Transportu
Drogowego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 2012, zapewniającej sprawną obsługę
transportową miast gospodarzy Euro 2012
Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012™.
Cel
 Kwiecień 2010 r. – warsztaty dotyczące zakresu aktualizacji koncepcji
Status
 Maj 2010 r. - Transport Tracker – rozpoczęcie monitoringu planów i działań operacyjnych w
zakresie transportu w miastach gospodarzach Euro 2012
 Czerwiec 2010 r. – przygotowanie i przesłanie materiałów w ramach Transport Tracker do UEFA
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Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Czerwiec 2010 r. – opracowanie analizy funkcji transportowych w Gdańsku (na zlecenie Zarządu
Dróg i Zieleni w Gdańsku)
 Czerwiec 2010 r. - ogłoszenie przetargu na przygotowanie opracowania „Organizacja ruchu na czas
EURO 2012 - prace przygotowawcze” (Wrocław)
30 czerwca 2012 r.
 Wrzesień 2010 r. – rozpoczęcie prac Grupy Roboczej ds. oznakowania (w zakresie m.in. dróg
dotarcia na stadiony czy parkingi w miastach gospodarzach Euro 2012)
 31 grudnia 2010 r. – aktualizacja Transport Tracker
Poziom ryzyka
Terminowość

Opracowanie planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012
Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012™.
 30 czerwca 2010 r. – ustalenie wstępnych założeń dla koncepcji obsługi transportowej dla kraju
 1 marca 2010 r. – powołanie przy Ministrze Infrastruktury Grupy Sterującej ds. przedsięwzięć
infrastrukturalnych EURO 2012
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
 31 grudnia 2010 r. - Przygotowana koncepcja transportowa dla kraju
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Poziom ryzyka
Zakres
Terminowość
Cel
Status

3.4 PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla
przeprowadzenia Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka
medyczna i ratownictwo)
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 10, 14.
Celem programu jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa gości i kibiców,
opartego o najlepsze praktyki stosowane w organizacji imprez sportowych o randze
mistrzostw, w tym doświadczenia UEFA (bezpieczeństwo publiczne i prywatne - stadionowe,
zabezpieczenie medyczne).
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa
w obszarach ustalonych z UEFA;
 Koordynacja opracowania planu i stworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych
Ambasad Kibiców na okres trwania Turnieju;
 Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców
lokalnych drużyn piłkarskich - projekt „Kibice Razem”;
 Koordynacja i kontrola wdrożenia zabezpieczenia medycznego i ratowniczego
stadionów, lotnisk oraz stref kibica;
 Koordynacja przygotowania i aktualizacja bazy danych szpitali referencyjnych oraz II
i III stopnia referencyjności;
 Wsparcie, koordynacja i kontrola przygotowania i wdrożenia szpitalnych planów
reagowania;
 Wsparcie koordynatorów miejskich i wojewodów w zakresie założeń systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne i ratownictwo specjalistyczne podczas Turnieju;
 Stworzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
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Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa, Izba Celna w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Biuro
Ochrony Rządu, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Izba Celna w Warszawie,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, Główny
Inspektorat Sanitarny, Naczelna Rada Lekarska, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności, Polski Czerwony Krzyż, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Państwowy Zakład Higieny, Światowa Organizacja Zdrowia, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Służba Maltańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd
m.st. Warszawy, Urząd Miejski Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach
gospodarzach Euro 2012, Ekstraklasa S.A., PZPN, UEFA, EURO 2012 Polska, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Centrum Wolontariatu.
Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa w obszarach ustalonych z UEFA
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Stworzenie lepszej infrastruktury bezpieczeństwa stadionów, udoskonalenie procedur zarządzania
bezpieczeństwem na imprezach sportowych, podniesienie kwalifikacji organów porządku publicznego
oraz służ informacyjnych i porządkowych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych
 12 maja 2010 r. - powołanie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™
 31 maja 2010 r. - inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ - powołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa
 8-9 czerwca 2010 r. - warsztaty w celu opracowania wspólnej wizji i strategii wdrażania
Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa
 30 czerwca 2010 r. – opracowanie wstępnej wersji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa
uwzględniającej opinie członków Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™
30 czerwca 2012 r.
 1 lipca 2010 r. - przekazanie wstępnej wersji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa podmiotom
uczestniczącym w programie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ do konsultacji i wniesienia
ewentualnych uwag
 12 lipca 2010 r. - warsztaty w celu omówienia uwag i poprawek wniesionych do ZKB
 26 lipca -10 września 2010 r. - konsultacje i uzgodnienia Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa
z UEFA z udziałem zaangażowanych w jej powstanie podmiotów
 15 września 2010 r. – przekazanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa Przewodniczącemu
Komitetu do wstępnej akceptacji
 25 października 2010 r. - przyjęcie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa przez Komitet ds.
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™
 30 października 2010 r. – przekazanie do UEFA ostatecznej wersji Zintegrowanej Koncepcji
Bezpieczeństwa
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja opracowania planu i stworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców na okres trwania
Turnieju
Cel

Status

Trwałe podniesienie poziomu kultury i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie czterech
stacjonarnych Ambasad Kibiców w miastach gospodarzach Euro 2012 podczas Turnieju oraz włączenie
środowisk polskich kibiców w przygotowania do UEFA EURO 2012™
 31 maja 2010 r. - konsultacja ogólnych wytycznych Europejskiej Federacji Kibiców – oficjalnego
partnera UEFA (FSE) dotyczących pracy stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców
 30 czerwca 2010 r. – opracowanie i przetłumaczenie na język polski wytycznych dotyczących pracy
Ambasad Kibiców i przesłanie do miast gospodarzy Euro 2012
 30 czerwca 2010 r. - przetłumaczenie na język polski broszury z wytycznymi pracy dla Ambasad
Kibiców
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Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

30 czerwca 2012 r.
 18 lipca 2010 r. - prezentacja stanu realizacji projektu Ambasad Kibiców podczas III Kongresu
Europejskiej Federacji Kibiców w Barcelonie
 31 grudnia 2010 r. - zatwierdzenie przez Europejską Federację Kibiców i miasta gospodarzy Euro
2012 harmonogramu i zasad finansowania Ambasad Kibiców podczas UEFA EURO 2012™
Poziom ryzyka
Terminowość

Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców lokalnych drużyn piłkarskich projekt " Kibice Razem"
Cel

Status

Trwałe podniesienie poziomu kultury i bezpieczeństwa imprez sportowych, redukcja postaw przemocy i
przekonań o charakterze rasistowskim w środowisku kibiców piłkarskich poprzez stworzenie i
utrzymanie lokalnych ośrodków projektu w 12 miastach
 28 kwietnia 2010 r. - podpisanie deklaracji finansowych ze strony urzędów miast uczestniczących w
projekcie (Chorzów, Gdańsk, Łódź, Warszawa, Wrocław)
 29 kwietnia 2010 r. - przygotowanie wniosku do unijnego programu „Fundamental Rights and
Citizenship” o finansowanie lokalnych ośrodków "Kibice razem" w latach 2011-2012
 30 kwietnia 2010 r. – złożenie wniosku do „Fundamental Rights and Citizenship” o finansowanie
projektu „Kibice razem”


Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

30 czerwca 2010 r. - stworzenie logotypu projektu „Kibice razem”

31 lipca 2011 r.
 30 września 2010 r. - stworzenie lokalnego ośrodka projektu Kibice Razem w Gdańsku i we
Wrocławiu
 30 września 2010 r. – oddanie do użytku centralnej strony internetowej projektu "Kibice razem"
 30 października 2010 r. - decyzja UE w sprawie wniosku o finansowanie
 31 grudnia 2010 r. - przygotowanie raportu rocznego i raportu ewaluacyjnego projektu "Kibice
razem"
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja i kontrola wdrożenia planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, lotnisk oraz stref
kibica
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego w Miejscach Oficjalnych oraz dostępności
podstawowych świadczeń medycznych i ratownictwa medycznego w miejscach zgromadzeń kibiców
 19 lutego 2010 r. – posiedzenie zespołu ds. zabezpieczenia medycznego lotnisk – określenie zakresu
procesu przygotowań w portach lotniczych
 17 marca 2010 r. – posiedzenie zespołu ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – zasady
prowadzenia dokumentacji medycznej na stadionach; potwierdzenie lokalizacji punktów pierwszej
pomocy na stadionach
 14 maja 2010 r. – posiedzenie zespołu ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – zatwierdzenie
aktualizacji planów zabezpieczenia medycznego stadionów
 26-29 maja 2010 r. – wspólne spotkanie Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™,
przedstawicieli WHO i Ukrainy w Polsce – omówienie wzajemnych obszarów współpracy i
wymiany informacji
31 maja 2012 r.
 14 lipca 2010 r. – przeprowadzenie procesu kontroli w Porcie Lotniczym Gdańsk
 6 - 8 września 2010 r. – międzynarodowa konferencja Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez
Sportowych
 15 września 2010 r. – przeprowadzenie procesu kontroli w Porcie Lotniczym Poznań
 30 września 2010 r. - wyznaczenie koordynatorów medycznych Stref Kibica
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja przygotowania i aktualizacja bazy danych szpitali referencyjnych oraz II i III stopnia referencyjności
Cel

Status

Wyznaczenie, bieżąca aktualizacja i przygotowanie szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych
UEFA EURO 2012™ oraz szpitali wspomagających na wypadek pojedynczego lub licznych zdarzeń
masowych
 28 lutego 2010 r. - odbiór wyspecyfikowanego zapotrzebowania szpitali na wolontariuszy oraz
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preferencje odnośnie organizacji wolontariatu
28 lutego 2010 r. - odbiór wytycznych dotyczących tworzenia planów reagowania na sytuacje
kryzysowe oraz lista osób odpowiedzialnych za opracowanie tych planów
30 marca 2012 r.
 6 – 8 września 2010 r. – międzynarodowa konferencja Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez
Sportowych
 13 – 15 października 2010 r. – szkolenie z zakresu przygotowania szpitalnych planów reagowania w
sytuacjach kryzysowych dla 26 szpitali referencyjnych i wojewódzkich struktur zarządzania
kryzysowego w miastach gospodarzach Euro 2012, organizowane wspólnie z WHO
Poziom ryzyka
Terminowość


Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wsparcie, koordynacja i kontrola przygotowania i wdrożenia szpitalnych planów reagowania
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wyznaczenie, bieżąca aktualizacja i przygotowanie szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych
UEFA EURO 2012™ oraz szpitali wspomagających na wypadek pojedynczego lub licznych zdarzeń
masowych
Bieżąca praca nad przygotowaniem szpitalnych planów reagowania
31 maja 2012 r.
 30 listopada 2010 r. - przeprowadzenie warsztatów weryfikujących przygotowanie szpitalnych
planów reagowania
 30 listopada 2010 r. – zweryfikowanie szpitalnych planów reagowania
 31 grudnia 2010 r. - wsparcie, koordynacja i kontrola przygotowania szpitalnych planów
reagowania
Poziom ryzyka
Terminowość

Wsparcie Koordynatorów miejskich i Wojewodów w zakresie założeń systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
i ratownictwo specjalistyczne podczas Turnieju
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Przygotowanie koncepcji działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne podczas Turnieju,
uwzględniającej zmiany organizacyjne w miastach gospodarzach Euro 2012 związane z organizacją
Miejsc Oficjalnych i przebywaniem w miastach dużych grup kibiców i gości UEFA
 24 maja 2010 r. – spotkanie Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ w Polsce – ustalenie
zakresu koncepcji
31 maja 2012 r.
 30 września 2010 r. – przygotowanie wstępnej wersji koncepcji
 31 stycznia 2011 r. – zakończenie konsultowania koncepcji z wojewodami
Poziom ryzyka
Terminowość

Stworzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
Cel
Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Przygotowanie I wdrożenie planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju
 30 marca 2010 r. - Powołanie zespołu ds. zabezpieczenia sanitarno -epidemiologicznego
31 maja 2012 r.
 30 października 2010 r. - przygotowanie koncepcji bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego
 31 grudnia 2010 r. - akceptacja koncepcji przez Głównego Inspektora Sanitarnego
Poziom ryzyka
Terminowość

3.5 PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców
Program realizuje gwarancję nr 1.
Celem programu jest zharmonizowanie współpracy instytucji publicznych, samorządowych,
prywatnych w celu przygotowania serwisu i obsługi dla blisko 1 miliona kibiców,
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co w decydującym stopniu decydować będzie o pozytywnych doświadczeniach z pobytu
a tym samym wizerunku kraju za granicą.
Działania realizowane w ramach programu:
 Przygotowanie i wdrożenie projektu Karta Euro/ Euro Pass - zunifikowanego
rozwiązania w zakresie zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie
i międzymiastowe) i ubezpieczenia;
 Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012;
 Koordynacja utworzenia krajowego systemu Punkt Informacji dla Kibiców;
 Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakości obsługi klienckiej
kibiców i gości;
 Opracowanie planu warsztatów i koordynacja projektu „Kibice w swoim mieście”;
 Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - tanie miejsca zakwaterowania.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski
Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Centrum
Wolontariatu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służba Celna, Urząd
ds. Cudzoziemców, centra pobytowe, hotele w miastach gospodarzach Euro 2012, Polska Izba
Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,
samorządy, uczelnie, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Łączności, Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel, Grupa TP, POLKOMTEL S.A., P-4 S.A. (operator sieci
PLAY), UEFA, EURO 2012 Polska.
Przygotowanie i wdrożenie projektu Karta Euro/ Euro Pass - zunifikowanego rozwiązania w zakresie
zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie i międzymiastowe) i ubezpieczenia
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wprowadzenie zestandaryzowanego produktu na czas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA
EURO 2012™ w zakresie zakwaterowania, transportu miejskiego, kolejowego pomiędzy miastami
gospodarzami Euro 2012 i ubezpieczenia na czas pobytu
 1 stycznia - 30 kwietnia 2010 r. – spotkania robocze z przedstawicielami instytucji
ubezpieczeniowych i NFZ w celu zapoznania się z rynkiem ubezpieczeniowym i ofertą dla kibiców
 1 stycznia - 31 maja 2010 r. – przeprowadzenie 7 spotkań roboczych z przedstawicielami branży
hotelowej (właścicielami portal rezerwacji hotelowych) w celu przedstawienia koncepcji karty Euro
i rozpoznania rynku rezerwacji hotelowych
 Maj 2010 r. – spotkanie z przedstawicielami organizacji turystycznych (Gdańska Organizacja
Turystyczna, Warszawska Izba Turystyczna), przekazanie informacji o Karcie Euro
29 czerwca 2012 r.
 Sierpień 2010 r. - przedstawienie procedury związanej z zaproszeniem do współpracy portal
hotelowych
 30 września 2010 r. - rekomendacja portali hotelowych jako partnerów w projekcie
 31 grudnia 2010 r. - rekomendacja firm ubezpieczeniowych jako partnerów w projekcie
 31 grudnia 2010 r. - przyjęcie procedury dokonywania zmiany w rozkładach jazdy
 31 grudnia 2010 r. - przekazanie opracowanej bazy hotelowej partnerom platformy rezerwacyjnej
 31 grudnia 2010 r. - dokonane uzgodnienia z przewoźnikami i firmami ubezpieczeniowymi w
zakresie funkcjonowania Karty Euro
Poziom ryzyka
Terminowość
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Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012™
oraz dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy
 22 marca 2010 r. - zatwierdzenie karty projektu opracowanej na podstawie Koncepcji Wolontariatu
(list intencyjny podpisany przez MSiT i prezydentów miast gospodarzy Euro 2012 i przyjęty przez
G5)
 2 czerwca 2010 r. – uzgodnienia z UEFA w zakresie realizacji dwóch projektów wolontariatu w
obszarach: sportowej części Turnieju (UEFA, EURO 2012 Polska) oraz w przestrzeni publicznej
(miasta gospodarze Euro 2012 i PL.2012)
 27 kwietnia 2010 r. - przyjęcie przez Zespół ds. Wolontariatu harmonogramu pracy zapewniającej
realizację kamienia milowego „Przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia projektu
Wolontariat 2012”
30 czerwca 2012 r.
 30 listopada 2010 r. - przygotowanie planu szczegółowego projektu wolontariatu
 30 listopada 2010 r. - potwierdzenie źródeł finansowania przez sponsorów
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja utworzenia krajowego systemu Punkt Informacji dla Kibiców
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Podniesienie jakości obsługi gości i kibiców UEFA EURO 2012™ poprzez ułatwienie im zaplanowania
podróży i pobytu w Polsce oraz pozyskania niezbędnych informacji
 2 czerwca 2010 r. - wewnętrzne konsultacje z krajowymi koordynatorami PL.2012 wstępnych
założeń systemu Punkt Informacji dla Kibiców
 Czerwiec 2010 r. – stworzenie wstępnej koncepcji systemu Punkt Informacji dla Kibiców
30 maja 2012 r.
 18 czerwca - 16 lipca 2010 r. – ustalenie niezbędnych zasobów ludzkich do utworzenia Punktu
Informacji dla Kibiców
 18 czerwca - 30 lipca 2010 r. – ustalanie zakresu oraz szczegółowej zawartości merytorycznej
Punktu Informacji dla Kibiców
 20 lipca - 20 września 2010 r. – spotkania z firmami oferującymi rozwiązania technologiczne
 20 lipca - 20 września 2010 r. – poszukiwania istniejących już (lub w trakcie realizacji) narzędzi
informacyjnych przez miasta gospodarzy Euro 2012 i inne instytucje np. POT
 30 listopada 2010 r. - przygotowanie koncepcji realizacji i funkcjonowania Punktu Informacji dla
Kibiców
 20 września - 30 grudnia 2010 r. – wybór partnerów i sponsorów oraz przygotowanie budżetu
Punktu Informacji dla Kibiców
 30 grudnia 2010 r. - wybór partnerów i określenie sponsorów oraz budżetu
Poziom ryzyka
Terminowość

Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakość obsługi klienckiej kibiców i gości
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wykorzystanie szansy, jaką jest organizacja w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na rzecz
dokonania pozytywnych zmian społecznych, odczuwalnych dla mieszkańców całego kraju i
zunifikowanie działań prowadzących do podniesienia jakości obsługi kibica wg określonych
standardów we wszystkich miastach gospodarzach Euro 2012. Zapewnienie jakości i spójności
prowadzonych działań szkoleniowych we wszystkich czterech miastach gospodarzach Euro 2012,
aktywizacji społecznej i zwiększenie odpowiedzialności obywateli za jakość i sukces Mistrzostw.
 14 maja 2010 r. – opracowanie wstępnej koncepcji Akademii Euro
30 kwietnia 2012 r.
 31 sierpnia 2010 r. - utworzenia zespołu projektowego (zidentyfikowanie partnerów w miastach
gospodarzach Euro 2012 – uczelnie, ośrodki akademickie, firmy szkoleniowe, inne podmioty).
 31 października 2010 r. - przygotowanie szczegółowego projektu Akademii Euro
 30 listopada 2010 r. - opracowanie koncepcji realizacji Akademii Euro
 30 grudnia 2010 r.- wybranie partnerów i sponsorów oraz określenie budżetu projektu Akademia
Euro
Poziom ryzyka
Terminowość
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Opracowanie planu warsztatów i koordynacja realizacji projektu " Kibice w swoim mieście"
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Trwałe podniesienie poziomu kultury i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez przeprowadzenie
warsztatów dla członków lokalnych stowarzyszeń kibiców
 5 stycznia 2010 r. - decyzja do wniosku do programu UE "Młodzież w działaniu" o finansowanie
warsztatów "Kibice w swoim mieście" w Gdańsku, Warszawie (Legia) i Wrocławiu
 7 marca 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 1 w Gdańsku z udziałem przedstawicieli
kibiców
 10 marca 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 1 we Wrocławiu
 14 marca 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 1 w Warszawie
 28 marca 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 2 w Gdańsku z udziałem kibiców i
zaproszonych przez nich gości (urzędnicy, dziennikarze)
 18 kwietnia 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 2 w Wrocławiu
 23 maja 2010 r. - Zorganizowanie warsztatów numer 2 w Warszawie
 31 maja -1 czerwca 2010 r. – międzynarodowe warsztaty „Kibice w swoim mieście” z udziałem
wszystkich grup biorących udział w warsztatach
 1 czerwca 2010 r. - Złożenie wniosku do programu UE "Młodzież w działaniu" o finansowanie
warsztatów "Kibice w swoim mieście" w Chorzowie, Łodzi
30 czerwca 2012 r.
 30 września 2010 r. – przygotowanie raportu końcowego dotyczącego pierwszej edycji warsztatów
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - tanie miejsca zakwaterowania
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Podniesienie jakości obsługi kibiców poprzez odpowiednie przygotowanie:
 bazy hotelowej i noclegowej w miastach i regionach
 spójnej elektronicznej platformy rezerwacyjnej jako elementu Karty Euro
 I półrocze 2010 r. - przeprowadzenie wizyt szkoleniowych w hotelach i obiektach noclegowych dla
lokalnych koordynatorów hotelowych; wskazanie wrażliwych elementów bazy, poziomu jakości
obsługi (personel, wyposażenie)
 8 kwietnia 2010 r. - stworzenie i weryfikacja bazy hoteli oraz bazy noclegowej w miastach
gospodarzach Euro 2012
29 września 2011 r.
 Lipiec 2010 r. – decyzja w sprawie zmiany organizacji lat akademickich 2010/2011 i 2011/2012 w
celu uwolnienia domów studenckich i wykorzystania dla kibiców
 31 lipca 2010 r. - ograniczenie liczby rekomendowanych centrów pobytowych – wg stanu na dzień
3 maja 2010 r. EURO 2012 Polska - zakontraktowano 24 hotele i 24 boiska piłkarskie
Poziom ryzyka
Terminowość

3.6 PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą
Program realizuje następujące gwarancje: 1, 10, 11, 12, 13
Celem programu są wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom
współpracy, spójne standardy i komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy
krajami. Uwzględnienie aspektu „jeden turniej dwa kraje”.
Działania realizowane w ramach programu:
 Działania PL-UKR grup roboczych;
 Wypracowanie i koordynacja realizacji wspólnej PL-UKR Mapy Drogowej działań
przygotowawczych oba kraje do Turnieju.
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Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Rządy, instytucje rządowe Polski i Ukrainy, miasta gospodarze Euro 2012 w Polsce i na
Ukrainie, UEFA, EURO 2012 Polska, EURO 2012 Ukraina.
Działania PL-UKR grup roboczych
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom współpracy, spójne standardy i
komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy krajami. Uwzględnienie aspektu „jeden
turniej dwa kraje”
 29-30 kwietnia 2010 r. - przeprowadzenie pierwszego spotkania UEFA z przedstawicielami Polski i
Ukrainy ws. ustalenia zakresu oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej Mistrzostw
 19 – 21 maja 2010 r. - konferencja dotycząca wolontariatu, z udziałem strony ukraińskiej –
wymiana doświadczeń obu stron i rozpoczęcie rozmów odnośnie możliwości wspierania się miast
polskich i ukraińskich w przedmiotowym obszarze
 14-16 czerwca 2010 r. – konferencja w Kijowie dotycząca własności intelektualnej, w celu
zacieśnienia polsko-ukraińskiej współpracy w tym obszarze
28 lutego 2012 r.
 Lipiec 2010 r. - polsko - ukraińskie spotkanie poświęcone stworzeniu wspólnej listy projektów
rekomendowanych do oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej
 Bieżąca współpraca grup roboczych
Poziom ryzyka
Terminowość

Wypracowanie i koordynacja realizacji wspólnej PL-UKR Mapy Drogowej działań przygotowawczych oba kraje do
Turnieju
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
Budżet
Zakres

Wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom współpracy, spójne standardy i
komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy krajami. Uwzględnienie aspektu „jeden
turniej dwa kraje”.
 Projekt w fazie inicjowania
30 czerwca 2012 r.
 31 grudnia 2010 r. – przygotowanie Mapy Drogowej Polski
 30 czerwca2011 r. – przygotowanie wspólnej polsko-ukraińskiej Mapy Drogowej
Poziom ryzyka
Terminowość

3.7 PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz
spółkami zależnymi UEFA
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gwarancje dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2. wymogów
zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy lotniskowe, umowy z miastami gospodarzami
Euro 2012.
Celem programu jest wypełnienie gwarancji przy jednoczesnym racjonalnym
gospodarowaniu środkami publicznymi. Uzgodnienie z UEFA i EURO 2012 Polska
jednoznacznych zasad współpracy, komunikacji w osiąganiu efektów synergii i spójności
wizerunkowo-organizacyjnej.
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Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach
Grupy G5;
 Zmiany legislacyjne wypełniające gwarancje w zakresie własności intelektualnej;
 Koordynacja realizacji gwarancji prawnych w obszarze kadrowo-pobytowym,
podatkowym, leków i materiałów medycznych i wykonywania zawodu lekarza;
 Koordynacja działań społecznych.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
UEFA, EURO 2012 Polska, miasta gospodarze Euro 2012, PZPN, Urząd Patentowy, Służba
Celna RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Regionalne Biuro Wymiany
Informacji Celnej przy Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Cudzoziemców, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach Grupy G5
Cel
Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Podniesienie efektywności działań związanych ze współpracą miast gospodarzy Euro 2012 z UEFA i
realizacją gwarancji oraz zapewnienie efektu synergii w ramach grupy G5
 29 stycznia 2010 r. – przedstawienie UEFA wspólnego stanowiska grupy G5 odnośnie
zaprezentowanej przez UEFA propozycji Marketing Guidelines
 16 marca 2010 r. – spotkanie negocjacyjne z UEFA, podczas którego ustalono listę kluczowych
rozbieżności do dalszych rozmów
 11 maja 2010 r. – podczas spotkania zespołu ds. wolontariatu G5 z LOC i UEFA, przedstawiono
propozycję współpracy przy organizacji wspólnego wolontariatu miejskiego i stadionowego UEFA nie zgodziła się na organizację wspólnego wolontariatu i zadeklarowała wolę poszukiwania
synergii działań
 24 maja 2010 r. – uzgodnienie przez Grupę G5 18 wspólnych projektów, które zostaną
zrealizowane do końca 2012 r. przy pomocy zespołów projektowych składających się z
przedstawicieli pięciu stron
 23 czerwca 2010 r. – uzgodnienie z UEFA formy graficznej Composite Logo (Logo Miasta
Gospodarza) dla każdego z miast i uzgodnienie założeń do treści zasad używania i dysponowania
Composite Logo
 Kontynuacja negocjacji w sprawie aneksowania Umowy Stadionowej oraz ustalenia jasnych zasad
dalszego wprowadzania zmian do projektów stadionowych i ich realizacji w tym finansowania –
proces uzgodnień na końcowym etapie
 24 maja 2010 r. – uzgodnienie Modelu Komunikacji pomiędzy EURO 2012 Polska i PL.2012,
zapewniającego stały przepływ informacji pomiędzy zarządami i koordynatorami obszarowymi z
obu firm w celu zapewnienia efektywniejszej koordynacji i komunikacji
 Rozpoczęcie rozmów w sprawie wsparcia przez PL.2012 procesu poszukiwania przez UEFA
Sponsorów Narodowych
30 czerwca 2012 r.
 Koordynacja współpracy z miastami gospodarzami Euro 2012 w zakresie zagadnień prawnych
związanych z realizacją postanowień umownych i gwarancji. Uzgodnienie i podpisanie Marketing
Guidelines przez miasta gospodarzy Euro 2012.
 Uzgodnienie ostatecznej treści zasad używania i dysponowania Composite Logo przez miasta
gospodarzy Euro 2012
 Uzgodnienie i podpisanie umowy pomiędzy PL.2012 i UEFA w zakresie używania i dysponowania
logo Turnieju przez instytucje rządowe
 Podpisanie aneksów do umów stadionowych przez miasta gospodarzy Euro 2012 w zakresie zmian
formalnych i zasad dalszego wprowadzania zmian do projektów stadionowych i ich realizacji w tym
finansowania
 Opracowanie kart projektów i podziału zadań dla 18 wspólnych projektów G5
 Informowanie G-5 o stanie realizacji gwarancji prawnych na poziomie centralnym (podatki, kwestie
kadrowo – podatkowe, własność intelektualna)
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Budżet
Zakres

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wsparcia przez PL.2012 procesu poszukiwania przez
UEFA Sponsorów Krajowych
Poziom ryzyka
Terminowość

Zmiany legislacyjne wypełniające gwarancje w zakresie własności intelektualnej
Efektywna realizacja gwarancji rządowych złożonych na rzecz UEFA w zakresie własności
intelektualnej z założeniem uzyskania również długoterminowego efektu w kontekście organizacji
przyszłych ważnych wydarzeń sportowych w Polsce.
 Styczeń – Czerwiec 2010 r. – bieżąca współpraca UEFA – PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i
Status
urzędy. Monitorowanie i reagowanie na przypadki naruszeń. Zatrzymanie przez Izbę Celną w Gdyni
kilkunastu tysięcy par butów z podrobionym znakiem towarowym Euro 2012. Prowadzenie
działalności informacyjno – edukacyjnej
 Marzec 2010 r. – spotkanie UEFA – PL.2012 – Służba Celna na temat celnych aspektów
współpracy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™
 Marzec 2010 r. – VIII posiedzenie Komitetu Ochrony Praw; aktualny status projektu założeń
ustawy realizującej gwarancje złożone UEFA w obszarze własności intelektualnej i zagadnień
powiązanych; rozpoczęcie prac nad koncepcją ochrony praw własności intelektualnej;
 Kwiecień – Maj 2010 r. – cykl wizyt przedstawicieli PL.2012 i UEFA w miastach gospodarzach
Euro 2012 w sprawie ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™
 Czerwiec 2010 r. – przedstawienie informacji na Komitecie Sterującym UEFA na temat działań
wypełniających odpowiednie gwarancje, w szczególności dotyczących kwestii bezpieczeństwa,
kwestii podatkowych i kwestii ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych
(zapobieganie marketingowi pasożytniczemu, publiczne oglądanie meczów i inne)
 Wrzesień 2010 r. – decyzja Ministra Sportu i Turystyki / Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO
Najważniejsze zagadnienia
2012 przy Prezesie Rady Ministrów w kwestii sposobu realizacji gwarancji w obszarze własności
intelektualnej i zagadnień powiązanych
 Październik 2010 r. – uzgodnienie z UEFA planu szkoleń dla Służby Celnej w zakresie ochrony
praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™
 31 grudnia 2010 – przekazanie Ministrowi Sportu i Turystyki projektu koncepcji ochrony praw
własności intelektualnej dotyczących UEFA EURO 2012™
Planowana data realizacji
31 maja 2012 r.
Cel

Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

Koordynacja realizacji gwarancji prawnych w obszarze kadrowo-pobytowym, podatkowym, leków i materiałów medycznych i
wykonywania zawodu lekarza
Realizacja gwarancji wobec UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym, podatkowym oraz
Cel
przeprowadzenie zmian prawnych w zakresie przewożenia leków przy okazji zawodów sportowych
oraz wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy towarzyszących drużynom.
Zapewnienie przez
polską administrację publiczną profesjonalnej obsługi administracyjnej, zgodnie z właściwością
odpowiednich urzędów, osób delegowanych przez UEFA.
 Styczeń – Czerwiec 2010 r. – bieżąca współpraca UEFA – PL.2012 - (odpowiednie ministerstwa i
Status
urzędy) m.in. ustalenie wzoru dokumentu do posługiwania się przy kontaktach Służbę Celną dla
osób delegowanych; przesyłana bieżąco uaktualniana lista osób delegowanych UEFA do
wszystkich właściwych ministerstw i urzędów.
 30 września 2010 r. – uchwalenie zmian, w zakresie regulacji dotyczących wykonywania zawodu
Najważniejsze zagadnienia
przez lekarzy drużyn narodowych biorących udział w UEFA EURO 2012™,
w Ustawie o
zawodach lekarza i lekarza dentysty
 Wrzesień 2010 r. – uzgodnienie z UEFA kwestii dotyczących sposobu realizacji gwarancji
podatkowych;
 31 grudnia 2010 r. – pierwsza weryfikacja dotychczasowych ułatwień kadrowo - pobytowych dla
osób delegowanych przez UEFA. Wprowadzenie ewentualnych zmian.
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
Budżet
Poziom ryzyka
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Zakres

Terminowość

Koordynacja działań społecznych
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Wykorzystanie przygotowań i organizacji w Polsce UEFA EURO 2012™ na rzecz aktywnego
zaangażowania mieszkańców całego kraju w działania promujące pozytywne postawy i relacje
społeczne.
 Styczeń 2010 r. – przedstawienie ram oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej EURO
2012 przez UEFA
 7 lutego 2010 r. – przedstawienie przez stronę rządową listy projektów inspirowanych
przygotowaniami prowadzonych w Polsce oraz proponowane obszary współpracy w ramach
oficjalnego programu odpowiedzialności
 29 – 30 kwietnia 2010 r. - pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej składającej się z
przedstawicieli Polski, Ukrainy i UEFA, na którym zatwierdzono tryb pracy grupy oraz
przedstawiono możliwe obszary współpracy w ramach oficjalnego programu odpowiedzialności,
 Styczeń – czerwiec 2010 r. – przeprowadzenie cyklu międzysektorowych spotkań konsultacyjnych
pod szyldem „Wolontariat Sportowy 2012+”, w wyniku których zidentyfikowano priorytety
programu odpowiedzialności UEFA EURO 2012™ w zakresie futbolu amatorskiego oraz
wolontariatu,
 Maj 2010 r. - opracowanie podstawowych założeń do koncepcji programu odpowiedzialności
społecznej UEFA EURO 2012™, które będą materiałem wyjściowym do dalszych konsultacji,
 Czerwiec 2010 r. - powołanie polskiej grupy roboczej ds. programu odpowiedzialności społecznej.
30 czerwca 2012 r.
 Czerwiec 2010 r.:
zatwierdzenie listy projektów rekomendowanych do programu odpowiedzialności
społecznej UEFA EURO 2012™ przez członków grupy roboczej.
powołanie zespołów projektowych
 Lipiec 2010 r.:
polsko – ukraińskie spotkanie poświęcone stworzeniu wspólnej listy projektów
rekomendowanych do oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej
 Sierpień 2010 r.:
spotkanie międzynarodowej grupy roboczej – zatwierdzenie listy projektów
oficjalnych
zatwierdzenie listy projektów komplementarnych
 Wrzesień 2010 r.:
przedstawienie struktury finansowania oraz realizacji projektów oficjalnych i
komplementarnych
 30 listopada 2010 r. - zakończenie procesu konsultacji nt. oficjalnego Programu Odpowiedzialności
Społecznej UEFA EURO 2012™
 Grudzień 2010 r. - zatwierdzenie finansowania dla projektów komplementarnych.
 31 grudnia 2010 r. - uzgodnienie z UEFA plan działań w zakresie promocji Kraju w kontekście
Turnieju
Poziom ryzyka
Terminowość

3.8 PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu
działań promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie
kraju
Program realizuje następujące gwarancje: 1, 6, 8.
Celem programu jest koordynacja planowanych działań wizerunkowych i promocyjnych kraju
w kontekście UEFA EURO 2012™ przez powołane do tego instytucje i podmioty, w oparciu
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o zharmonizowany plan na lata 2010-2012. Wizerunkowo spójny i jednolity przekaz
z zachowaniem kompetencji instytucji i uwzględnieniem oszczędności budżetowych.
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dotyczących promocji
Polski na UEFA EURO 2012™;
 Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™;
 Strona internetowa PL.2012.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Gospodarki, Instytut Adama Mickiewicza, Polska Organizacja Turystyczna,
Instytut Marki Polskiej, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PAIiZ, urzędy miast gospodarzy Euro
2012, urzędy marszałkowskie.

Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dot. promocji Polski na UEFA EURO 2012™
Budowa wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego w którym żyją otwarci, przyjaźni i kreatywni
ludzie
 29 stycznia 2010 r. – przedstawienie UEFA wspólnego stanowiska grupy G5 odnośnie
Status
zaprezentowanej przez UEFA propozycji Marketing Guidelines
 16 marca 2010 r. – spotkanie negocjacyjne z UEFA, podczas którego ustalono listę kluczowych
rozbieżności do dalszych rozmów
 30 kwietnia 2010 r. – rozpoczęcie z UEFA, EURO 2012 POLSKA i stroną ukraińską procesu
ustalenia wspólnego, oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej
 30 maja 2010 r. – zakończenie spotkań z interesariuszami i zebrane deklaracji ich partycypacji.
Prezentacja planowanych działań i omówienie możliwości zaangażowania. Złożenie deklaracji
interesariuszy dotyczących wspólnej realizacji wybranych działań
 15 czerwca 2010 r. – opracowanie raportu dotyczącego możliwości realizacji Mapy Drogowej
 30 czerwca 2010 r. - ustalenie zasad współpracy z UEFA w zakresie pozyskania Sponsorów
Narodowych
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
 30 września 2010 r. – ustalenie z UEFA zasad używania symboliki turniejowej przez niekomercyjne
Najważniejsze zagadnienia
podmioty zaangażowane w promocję kraju
 31 grudnia 2010 r. - podpisanie z UEFA Marketing Guidelines
 31 grudnia 2010 r. - uzgodnienie z UEFA planu działań w zakresie promocji Kraju w kontekście
Turnieju
 31 grudnia 2010 r. – uzgodnienie z interesariuszami planu działań budowania wizerunku Polski
wraz z określonym budżetem.
Budżet
Poziom ryzyka
Zakres
Terminowość
Cel

Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™
Efektywna i stała komunikacja z mediami – zapewnienie transparentności działań spółki PL.2012 oraz
spójnego przekazu w kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012™
 Luty-Kwiecień 2010 r. - opracowanie zasad polityki informacyjnej w kontekście przygotowań
Status
Polski do UEFA EURO 2012™
 Kwiecień 2010 r. - komunikacja 3 lat procesu przygotowań do UEFA EURO 2012™
 Maj 2010 r. - komunikacja wolontariatu przestrzeni publicznej w miastach gospodarzach Euro 2012
 Czerwiec 2010 r. - publikacja raportu IMPACT
31 maja 2012 r.
Planowana data realizacji
 II połowa 2010 r. - raport IMPACT – zarządzanie treścią raportu po jego publikacji
Najważniejsze zagadnienia
Cel
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Budżet
Zakres

Cel
Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Strona internetowa PL.2012
Informowanie o przygotowaniach do Turnieju na szczeblu PL.2012, Polski, Ukrainy oraz wszystkich
miast gospodarzy Euro 2012
 Stała realizacja polityki informacyjnej poprzez zasilanie zawartości strony danymi z zakresu
procesu przygotowań do UEFA EURO 2012™
30 czerwca 2012 r.
 Lipiec 2010 r. - umieszczenie na stronie internetowej PL.2012 Mapy Drogowej działań Spółki
PL.2012
 1 lipca 2010 r. - wybór nowego operatora strony internetowej
 31 grudnia 2010 r. - współpraca z portalem onet
Poziom ryzyka
Terminowość

3.9 Wsparcie koordynacyjno – zarządcze
Z uwagi na fakt, że lata 2010–2012 to integracja projektów infrastrukturalnych
i organizacyjnych, konsekwentnie wdrażany jest system wspierający efektywną kontrolę
i zarządzanie całością projektów przygotowań do UEFA EURO 2012™, czyli Project
Portfolio Management, który obejmie wszystkie najważniejsze podmioty zaangażowane
w projekcie przygotowań i pozwoli na osiągnięcie pozytywnego wpływu organizacji UEFA
EURO 2012™ na polską gospodarkę (efekty opisane w rozdziale drugim). Celem
wprowadzenia systemu jest istotne zwiększenie skuteczności oraz efektywności zarządzania
rozproszonymi projektami, wchodzącymi w skład ogólnego projektu UEFA EURO 2012™
w Polsce oraz ich kontrolę.
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Rysunek 26 Schemat działania modelu PPM
Narzędzie PPM zastępuje inne aplikacje używane do tej pory w PL.2012 do zarządzania
projektami (Stadia Online Portal, Masterplan). Realizacja projektu zwiększa stopień
precyzyjności i skuteczności w realizacji powierzonych spółce zadań, uspójnia standardy
zarządzania projektami w podmiotach zewnętrznych zaangażowanych w przygotowania do
UEFA EURO 2012™, podnosi jakość i zakres raportowania stanu przygotowań. Ponadto
zebranie wszelkich danych dotyczących projektów realizowanych, koordynowanych oraz
monitorowanych przez PL.2012 oraz odnośnych dokumentów (wymaganych wdrażaną
metodyką zarządzania projektami) w jednym systemie znacznie ułatwia odtworzenie
i przyspiesza dostęp do bieżących oraz historycznych danych.
Główne założenia to:
 Umożliwienie sprawnej koordynacji i monitoringu projektów zewnętrznych;
 Stosowanie najlepszych praktyk zarządzania projektami zarówno w Spółce PL.2012,
jak i u interesariuszy, ułatwiające efektywne i sprawne zarządzanie projektami
zarówno infrastrukturalnymi, jak i organizacyjnymi;
 Usprawnienie procesu efektywnego raportowania rzeczywistych postępów prac;
 Szybkie identyfikowanie i zarządzanie ryzykami.
System został wdrożony w Spółce PL.2012. Trwa wdrażanie systemu u najważniejszych
interesariuszy (miast gospodarzy Euro 2012, ministerstw, właścicieli projektów
infrastrukturalnych) – jest to najważniejsze zadanie w obszarze wsparcia koordynacyjnozarządczego na II połowę 2010 r.
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3.10 Realizacja gwarancji
Działania Spółki PL.2012 podporządkowane są realizacji przez stronę polską gwarancji
udzielonych UEFA w związku z UEFA EURO 2012™. Poniżej przedstawiona została
w układzie tabelarycznym informacja o statusie realizacji gwarancji.
Realizacja w
ramach
Programu nr

Nr gwarancji

Przedmiot gwarancji

Status

1

Zobowiązanie do pełnego i
bezwarunkowego
poparcia
oferty
PZPN
dotyczącej
organizacji finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA 2012 (EURO
2012) i wszystkich wydarzeń
towarzyszących
oraz
do
pełnego i bezwarunkowego
poparcia organizacji EURO
2012 w przypadku powierzenia
Polsce przez UEFA organizacji
Turnieju

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Gwarancja realizowana poprzez funkcjonowanie Komitetu
Organizacyjnego przy Premierze Rady Ministrów, który skupia
wszystkich Ministrów obszarów najistotniejszych dla procesu
przygotowań, Prezydentów polskich miast gospodarzy Euro 2012,
przedstawicieli partii politycznych obecnych w parlamencie.
Gwarancja realizowana również poprzez bieżącą, operacyjną
współpracę Ministra Sportu i Turystyki / PL.2012 ze wszystkimi
krajowymi interesariuszami oraz UEFA / Euro 2012 Polska.

2

Ochrona oznaczeń i innych
praw własności intelektualnej
określonych przez UEFA

7

Gwarancja realizowana poprzez współpracę UEFA –
Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012 oraz
poprzez udział przedstawiciela Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w pracach Komitetu Ochrony Praw
przy Ministrze Sportu i Turystyki, w tym w pracach nad
projektem założeń do ustawy o ważnych wydarzeniach
sportowych, realizującym gwarancje złożone na rzecz UEFA w
obszarze własności intelektualnej i zagadnień powiązanych. Stała
współpraca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
Koordynatorem krajowym ds. własności intelektualnej w
PL.2012.

3

Przepływ towarów związanych
z organizacją i przebiegiem
EURO 2012 bez jakichkolwiek
należności
celnych
lub
podatkowych
lub
innych
wynikających z tego tytułu

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – Służba Celna – Straż Graniczna. Dotychczas UEFA
nie zgłosiła żadnych szczególnych oczekiwań związanych z
realizacją tej gwarancji.

4

Warunki przepływu osób
podczas EURO 2012, oraz
zatrudniania cudzoziemców

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i urzędy (Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Służba
Celna, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych i inne). Zorganizowano spotkania i
warsztaty z ww. podmiotami oraz UEFA w celu wypracowania
jak najlepszych rozwiązań prawnych i faktycznych.
Zaproponowane przez odpowiednie ministerstwa i urzędy oraz
PL.2012 projekty rozwiązań zostały przyjęte przez UEFA i będą
wdrażane. Efektywna współpraca będzie kontynuowana do 2012
r.

5

Brak restrykcji dotyczących
wymiany walut oraz import i
eksport dewiz

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Dotychczas UEFA nie
zgłosiła żadnych oczekiwań związanych z realizacją tej
gwarancji.

6

Poniesienie
kosztów
związanych
z
budową/rozbudową stadionów

1, 4, 7, 8

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – miasta gospodarze Euro 2012 – właściciele stadionów.
Każdy stadion posiada zatwierdzony budżet oraz źródła
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w
Chorzowie,
Gdańsku,
Krakowie,
Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu

finansowania.

7

Potwierdzenie
przekazanych
PZPN

informacji
UEFA przez

1, 7

Gwarancja nie wymaga dodatkowych działań.

8

Promocja EURO 2012 w razie
przyznania Polsce Organizacji
w porozumieniu z UEFA

7, 8

Gwarancje realizowana poprzez przedstawienie UEFA w grudniu
2009 wstępnego planu działań promocji Polski jako kraju
gospodarza Euro 2012. Do końca 2010 r. zostanie ustalony
ostateczny plan działań na poziomie narodowym oraz koncepcje
miast gospodarzy Euro 2012 działań promujących Turniej.

9

Dotyczy wzięcia na siebie
odpowiedzialności
za
bezpieczeństwo
w
trakcie
EURO 2012

10

Dotyczy wzięcia na siebie
odpowiedzialności
za
bezpieczeństwo
w
trakcie
EURO 2012

1, 4, 6, 7

Gwarancja realizowana poprzez stałą współpracę UEFA –
PL.2012 – MSWiA oraz powołanie przez Prezesa Rady
Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.
Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest Koordynator
krajowy ds. bezpieczeństwa z PL.2012.

11

Dotyczy zwolnień od podatków
dochodowych i podatków
lokalnych, zwrotu podatku
VAT

6, 7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Spotkania z udziałem stron w
2009 i 2010 r. (ostatnie w kwietniu 2010 r., w związku z nową
strukturą organizacyjną i podatkową UEFA) służące
przedstawieniu dokładnych oczekiwań UEFA. Kwestie związane
ze zwolnieniami od podatków dochodowych UEFA i UEFA
Events SA oraz pracowników tych organizacji zostały już
wstępnie ustalone – obecnie w Ministerstwie Finansów trwają
prace nad stosownym rozporządzeniem. W ramach dalszych
uzgodnień zostaną wypracowane rozwiązania w zakresie zwrotu
podatku VAT, opodatkowania pakietów „Follow your team” i
inne. Zakończenie uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotowej
gwarancji powinno nastąpić do końca 2010 r. Współpraca ze
stroną ukraińską w zakresie wymiany doświadczeń.

12

Dotyczy
powołania
przez
Urząd
zespołu
ds.
administrowania
wszystkimi
postępowaniami
rejestracyjnymi związanymi z
UEFA EURO 2012™

6, 7

Gwarancja realizowana poprzez funkcjonowanie od 2007 r. w
ramach Urzędu Patentowego specjalnego zespołu ekspertów,
zajmującego się rejestracją oznaczeń związanych z UEFA EURO
2012™ oraz odmową rejestracji naruszających prawa UEFA.
Przedstawiciel Urzędu Patentowego jest członkiem Komitetu
Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. Stała
współpraca Urzędu Patentowego z Koordynatorem krajowym ds.
własności intelektualnej w PL.2012. Współpraca ze stroną
ukraińską w zakresie wymiany doświadczeń.

13

Dotyczy powołania Komitetu
ds. Ochrony Praw, zapewnienie
przestrzegania prawa dot. ceł i
prawa własności intelektualnej
przysługujących
UEFA,
przeciwdziałania nieuczciwym
praktykom marketingowym i
zakazanym
praktykom
w
zakresie sprzedaży biletów.
Powołanie
koordynatora
współpracującego z UEFA w
sprawach
związanych
z
własnością intelektualną

6, 7

Gwarancja realizowana poprzez powołanie w 2008 r. Komitetu
Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. KOP jest
organem opiniodawczo - doradczym Ministra w zakresie ochrony
praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych,
dotyczących UEFA EURO 2012™. Członkami Komitetu są
przedstawiciele Ministerstw, Urzędów Służb mających w swojej
właściwości kwestie związane z ochroną praw własności
intelektualnej, jak również przedstawiciele polskich miast
gospodarzy Euro 2012. Koordynator współpracujący z UEFA w
sprawach związanych z własnością intelektualną powołany –
Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012.
Koordynator jest również Przewodniczącym Komitetu Ochrony
Praw. Dotychczas odbyło się 8 posiedzeń Komitetu.
Wypracowano projekt ustawy o ważnych wydarzeniach
sportowych, realizujący gwarancje złożone na rzecz UEFA w

Realizacja gwarancji leży w gestii PZPN.

127

obszarze własności intelektualnej i powiązanych (zapobieganie
ambush marketingowi, public viewing). Efektywna współpraca
pomiędzy członkami Komitetu. Współpraca ze stroną ukraińską –
udział przedstawiciela strony ukraińskiej w jednym z posiedzeń
KOP, udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd
Patentowy, Ministerstwo Gospodarki, MSiT i PL.2012.
14

Dotyczy zasad dotyczących
dystrybucji
biletów
oraz
zakazów stadionowych

1, 4, 7

Gwarancja realizowana poprzez stałą współpracę UEFA –
PL.2012 – MSWiA oraz powołanie przez Prezesa Rady
Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.
Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest Koordynator
krajowy ds. bezpieczeństwa z PL.2012.

15

Decyzje
administracyjne
związane
z
procesem
budowlanym
stadionu
w
Chorzowie,
Gdańsku,
Krakowie
i
Poznaniu,
Warszawie
i
Wrocławiu
zostaną wydane zgodnie z
planami przedłożonymi UEFA

1, 7

Gwarancja
realizowana
poprzez
realizację
inwestycji
stadionowych zgodnie z harmonogramem, w konsultacji z UEFA.

16

Potwierdzenie prawdziwości i
dokładności
odpowiedzi
udzielonych
UEFA
przez
podmioty

1, 7

Gwarancja nie wymaga dodatkowych działań

17

Dotyczy
rezerwacji
odpowiednich
obiektów
treningowych na UEFA EURO
2012™

1, 7

Gwarancja dotyczy listy centrów pobytowych i boisk piłkarskich
w miastach gospodarzach Euro 2012. PL.2012 wraz z EURO2012
Polska wyselekcjonowała listę 24 najlepiej przygotowanych
obiektów. Czerwiec 2010 r. - oczekuje się na decyzję UEFA.

18

Dotyczy
gwarancji
nie
wprowadzania
ograniczeń
lotów nocnych w trakcie UEFA
EURO 2012™

2, 7

Brak konieczności zmian legislacyjnych jednak niezbędne są
precyzyjne ustalenia co do interpretacji średnich wartości lotów
nocnych dopuszczonych w ramach utworzonych Obszarów
Ograniczonego Użytkowania. Gwarancja realizowana poprzez
współpracę pomiędzy właściwymi organami w ww. zakresie.

19

Zobowiązanie do przyznania
UEFA prawa pierwszeństwa
oraz wyłączności w odniesieniu
do
nabycia
przestrzeni
reklamowej. Zobowiązanie co
do wysokości czynszu za ww.
powierzchnię

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – miasta gospodarze Euro 2012 w zakresie ustaleń
dotyczących tzw. Wytycznych Marketingowych (Marketing
Guidelines). Realizacja samych zobowiązań w zakresie
powierzchni reklamowej, w przypadku posiadania takiej
powierzchni, należy do poszczególnych miast gospodarzy Euro
2012.

20

Zobowiązanie
do
wykorzystania
określonych
lokalizacji lub terenów zgodnie
z
planami
przedłożonymi
UEFA

7

Gwarancja realizowana poprzez współpracę UEFA – PL.2012 –
miasta gospodarze Euro 2012 między innymi w zakresie
lokalizacji i organizacji tzw. stref fanów (publiczne oglądanie
meczów), czy też Międzynarodowego Centrum Nadawczego
(IBC).

21

Dotyczy
wprowadzenia
nowych lub znowelizowanych
przepisów
zapewniających
zgodność porządku prawnego z
Gwarancją nr 11

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Spotkania z udziałem stron w
2009 i 2010 r. (ostatnie w kwietniu 2010 r., w związku z nową
strukturą organizacyjną i podatkową UEFA) służące
przedstawieniu dokładnych oczekiwań UEFA. Kwestie związane
ze zwolnieniami od podatków dochodowych UEFA i UEFA
Events SA oraz pracowników tych organizacji zostały już
wstępnie ustalone – obecnie w Ministerstwie Finansów trwają
prace nad stosownym rozporządzeniem. W ramach dalszych
uzgodnień zostaną wypracowane rozwiązania w zakresie zwrotu
podatku VAT, opodatkowania pakietów korporacyjnych, „Follow
your team” i inne. Zakończenie uzgodnień w zakresie realizacji
przedmiotowej gwarancji powinno nastąpić do końca 2010 r.
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Współpraca ze
doświadczeń.

stroną

ukraińską

w

zakresie

wymiany

22

Dotyczy wsparcia i współpracy
z UEFA PZPN i Federacją
Piłkarską Ukrainy

7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA EURO 2012 Polska – Ministerstwo Sportu i Turystyki - PL.2012
– miasta gospodarze Euro 2012. Ministerstwo Sportu i Turystyki,
PL.2012 i miasta gospodarze Euro 2012 biorą również udział we
współpracy ze stroną ukraińską, w tym z Federacją Piłkarską
Ukrainy poprzez uczestnictwo w konferencjach, wyjazdach
roboczych i w innych formach. W ramach współpracy z ukraińską
stroną publiczną funkcjonują również stałych międzyrządowych
grup roboczych w ramach Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds.
Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012

23

Zapewnienie,
że
wszelkie
niezbędne warunki i środki
zostaną podjęte w celu
organizacji i przeprowadzenia
UEFA EURO 2012™

7

Gwarancja realizowana poprzez funkcjonowanie Komitetu
Organizacyjnego przy Premierze Rady Ministrów, który skupia
wszystkich Ministrów obszarów najistotniejszych dla procesu
przygotowań, prezydentów polskich miast gospodarzy Euro 2012,
przedstawicieli partii politycznych obecnych w parlamencie.
Gwarancja realizowana również poprzez bieżącą, operacyjną
współprace Ministra Sportu i Turystyki / PL.2012 ze wszystkimi
krajowymi interesariuszami oraz UEFA / EURO 2012 Polska.

24

Dotyczy
stworzenia
odpowiedniej
struktury w
ramach Rządu - zapewni
wsparcie i współpracę w celu
spełnienia warunków Umowy
Organizacyjnej

7

Gwarancja realizowana poprzez funkcjonowanie Komitetu
Organizacyjnego przy Premierze Rady Ministrów, który skupia
wszystkich Ministrów obszarów najistotniejszych dla procesu
przygotowań, prezydentów polskich miast gospodarzy Euro 2012,
przedstawicieli partii politycznych obecnych w parlamencie.
Gwarancja realizowana również poprzez bieżącą, operacyjną
współpracę Ministra Sportu i Turystyki / PL.2012 ze wszystkimi
krajowymi interesariuszami oraz UEFA / Euro 2012 Polska.

25

Zobowiązanie do podjęcia
wszelkich
działań
zmierzających do spełnienia
warunków odnośnie prawa
dotyczącego
publicznego
oglądania (public viewing)

7

Gwarancja realizowana poprzez współpracę UEFA - Koordynator
krajowy ds. własności intelektualnej oraz przez zamieszczenie
rozdziału dotyczącego public viewing w projekcie ustawy o
ważnych wydarzeniach sportowych, przygotowanym przez
Komitet Ochrony Praw i przedłożony Ministrowi Sportu i
Turystyki.

5.3

Rozbudowa
transportowej

infrastruktury

1, 3, 7

Gwarancja wypełniana poprzez oddanie do użytkowania 17 i
realizację 77 projektów infrastrukturalnych w zakresie
budowy/modernizacji odcinków autostrad, dróg ekspresowych
oraz odcinków linii kolejowych (faza wykonywania robót
budowlanych)

5.8

Rozbudowa
infrastruktury
transportowej w Chorzowie,
Gdańsku, Krakowie, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu

1, 3, 7

Gwarancja wypełniana poprzez oddanie do użytkowania 8 i
realizację 72 projektów infrastrukturalnych w zakresie
budowy/modernizacji odcinków dróg, linii tramwajowych i
innych przedsięwzięć miejskich (faza wykonywania robót
budowlanych)

8.2

Zapewnienie,
że
koszty
związane z najmem stadionu w
Chorzowie,
Gdańsku,
Krakowie,
Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu oraz
zapewnieniem
porządku,
podane UEFA są zgodne z
prawdą

1, 7

Gwarancja realizowana poprzez bieżącą współpracę UEFA –
PL.2012 – miasta gospodarze Euro 2012 – właściciele stadionów.
Z uwagi na fakt rozszerzenia pewnych wymogów związanych z
infrastrukturą stadionową, co ma z kolei wpływ na koszty
ponoszone przez ich właścicieli, trwa obecnie proces
aneksowania umów stadionowych dotyczących obiektów w
Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
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3.11 Udział PL.2012 w procesach legislacyjnych
Realizacja przygotowań do UEFA EURO 2012™ wymaga zmian w polskim prawodawstwie,
zarówno dotyczących ułatwień procesów inwestycyjnych, jak i realizacji gwarancji
i zobowiązań przyjętych przez Polskę. W tym kontekście w I połowie 2010 r. PL.2012
podjęła szereg działań mających na celu zainicjowanie procesów legislacyjnych,
prowadzących do zmiany obowiązujących regulacji prawnych, a także do uchwalenia nowych
aktów prawnych. Odbywało się to we współpracy z MSiT i innymi właściwymi instytucjami,
zarówno poprzez bezpośrednią współpracę pomiędzy koordynatorami poszczególnych
obszarów i instytucji, jak również poprzez działania podejmowane przez, powołany przez
Ministra Sportu i Turystyki, Komitet Ochrony Praw.
Lp.

Obszar przygotowań /
Numer gwarancji

Przepisy mogące mieć wpływ na
prawidłowe przygotowanie i
organizację UEFA EURO 2012™

Podstawa i termin dokonania
niezbędnych zmian / inne uwagi

1.

Baza hotelowa/ 17

Brak
szczególnych
aktów
prawnych
odnoszących aktów prawnych odnoszących
się do przedmiotowego obszaru w kontekście
przygotowań do i przeprowadzenia UEFA
EURO 2012™

Nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian
aktów prawnych dotyczących przedmiotowego
obszaru w kontekście przygotowań do lub
przeprowadzenia UEFA EURO 2012™.

2.

Bezpieczeństwo/ 10, 14

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych

W toku dotychczasowej współpracy, UEFA
zasygnalizowała obszary Ustawy, które w
obecnym brzmieniu mogą być problematyczne z
punktu widzenia przeprowadzenia UEFA EURO
2012™ i realizacji gwarancji nr 10 i 14:

(Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504)

- Obowiązek osobistego nabycia biletu na mecz
- Obowiązek posiadania biletu imiennego oraz
zbierania odpowiednich danych osobowych o
osobie kupującej
- Obowiązek indywidualnej kontroli każdej osoby
wchodzącej na stadion (zgodność dokumentu
tożsamości z danymi na bilecie)
- Całkowity zakaz serwowania alkoholu w
miejscu organizowania imprezy masowej
Zagadnienia te były również przedmiotem
posiedzenia Komitetu Sterującego UEFA w dniu 2
czerwca 2010 r. Szczegółowy zakres zagadnień
został następnie omówiony podczas spotkania
UEFA – PL.2012 – MSWiA w dniu 7 czerwca
2009 r.
Terminy poinformowania UEFA o sposobie i
dacie dokonania niezbędnych zmian został
ustalony na III kwartał 2010r.
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych:
Z istotnych dla przebiegu UEFA EURO
2012™ rozporządzeń zostało opublikowane
i wejdzie w życie w lipcu 2010 r.
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rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
czerwca 2010 r. w sprawie warunków
bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać
stadiony, na których mogą odbywać się
mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820).
Ponadto zakończyły się prace legislacyjne
nad projektem rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie utrwalania przebiegu imprezy
masowej. Opóźnienie wejścia w życie tego
rozporządzenia wynika z faktu, iż jest to akt
prawny zawierający przepisy techniczne i
jako taki musi zostać zgodnie z wymogami
prawa
europejskiego
skierowany
do
notyfikacji
w
Komisji
Europejskiej.
Podpisanie oraz skierowanie do publikacji
tego rozporządzenia będzie możliwe dopiero
po zakończeniu procedury notyfikacji.
3.

Infrastruktura / 18, 5.3, 5.8

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o
przygotowaniu
finałowego
turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012
(Dz. U. z 2010 r. Nr 26 poz. 133)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, z późn.
zm.)

W 2009 r. dokonano dwóch nowelizacji Ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012, w tym skorelowania
jej zapisów z trzema najważniejszymi ustawami
„infrastrukturalnymi.”.
Analiza efektywności wprowadzonych rozwiązań
i wnioski odnośnie ewentualnej konieczności
wprowadzenia dalszych zmian i usprawnień
będzie możliwa na koniec 2010 r.
Nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian
aktów prawnych w kontekście realizacji
Gwarancji nr 18. Decyzje w tym zakresie
podejmowane
są
przed
odpowiednich
Wojewodów mocą decyzji administracyjnych.

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 o szczególnych
zasadach
przygotowania
i
realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku
publicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 42 poz. 340, z późn.
zm.)

Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94, z późn. zm.)
4.

Przyjazne otoczenie prawne
dla
UEFA
(sprawy
podatkowe, celne, kadrowo –
pobytowe, inne )/ 3, 4, 5, 11,
21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29
czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych
rodzajów
dochodów
(przychodów)
podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych i podatku dochodowego od osób
prawnych

Odpowiednie rozporządzenie zostanie wydane
przez Ministra Finansów w ramach realizacji
gwarancji, jakiej w zakresie opodatkowania
podatkiem dochodowym Rząd Polski udzielił na
rzecz UEFA (Gwarancja Nr 11), Termin wydania
rozporządzenia jest uzależniony od uzyskania
odpowiednich informacji od UEFA. Znaczną
część
informacji,
uwzględniająca
zmiany
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(Dz. U. z 2009 r. Nr 108 poz. 900)

organizacyjno – prawne w strukturze UEFA
została przedstawiona na spotkaniu UEFA –
Ministerstwo Finansów – Ministerstwo Sportu i
Turystyki – PL.2012 w dniu 29 kwietnia 2010 r.
Kwestie związane ze zwolnieniami od podatków
dochodowych UEFA i UEFA Events SA oraz
pracowników tych organizacji zostały już
wstępnie ustalone – obecnie w Ministerstwie
Finansów trwają prace nad stosownym
rozporządzeniem. W ramach dalszych uzgodnień
zostaną wypracowane rozwiązania w zakresie
zwrotu podatku VAT, opodatkowania pakietów
korporacyjnych, „Follow your team” i inne.
Zakończenie uzgodnień w zakresie realizacji
przedmiotowej gwarancji powinno nastąpić do
końca 2010 r. Współpraca ze stroną ukraińską w
zakresie wymiany doświadczeń.
Należy zaznaczyć, że podczas dotychczasowych
spotkań przedstawicieli Ministerstwa Finansów,
PL.2012 oraz UEFA w dniu 1 kwietnia 2009 r.
oraz podczas trwających do chwili obecnej
kontaktów pomiędzy stronami nie stwierdzono
potrzeby zmiany innych przepisów prawa w
przedmiotowym zakresie, m.in. w kontekście
realizacji Gwarancji nr 3 i 5
Potrzeba wprowadzenia ułatwień w zakresie
prawa czasowego wykonywania zawodu przez
lekarzy drużyn narodowych przed i w trakcie
dużych międzynarodowych imprez sportowych, w
tym UEFA EURO 2012™.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857, z późn.
zm.)
5.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o
przygotowaniu
finałowego
turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012

Stadiony/ 6, 15, 8.2

Propozycja
odpowiedniej
noweli
została
przekazana przez Naczelną Radę Lekarską m.in.
po konsultacjach z PL.2012 do Ministerstwa
Zdrowia i jest procedowana w Ministerstwie.
Odpowiednie zmiany powinny wejść w życie
najpóźniej na koniec rok 2011.

Nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian
aktów prawnych dotyczących przedmiotowego
obszaru.

(Dz. U. z 2010 r. Nr 26 poz. 133)
6.

Telekomunikacja
informatyka

i

7.

Własność Intelektualna
powiązane/ 2, 12, 13, 25

i

Nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian
aktów prawnych dotyczących przedmiotowego
obszaru w kontekście przygotowań do lub
przeprowadzenia UEFA EURO 2012™.
Projekt ustawy o ważnych wydarzeniach
sportowych

W ramach Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze
Sportu i Turystyki zakończone zostały prace na
założeniami projektu ustawy o ważnych
wydarzeniach sportowych. Ustawa będzie
realizować gwarancje złożone na rzecz UEFA w
zakresie ochrony praw własności intelektualnej i
zagadnień powiązanych., w tym:
- gwarancję nr 2; dot. ochrony oznaczeń i innych
praw własności intelektualnej określonych przez
UEFA
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- gwarancję nr 13; dot. zapewnienia
przestrzegania prawa dot. ceł i prawa własności
intelektualnej
przysługujących
UEFA,
przeciwdziałania
nieuczciwym
praktykom
marketingowym i zakazanym praktykom w
zakresie sprzedaży biletów.
- gwarancję nr 25; dot. zobowiązania do podjęcia
wszelkich działań zmierzających do spełnienia
warunków
odnośnie
prawa
dotyczącego
publicznego oglądania (public viewing)
Komitet Ochrony Praw zarekomendował projekt
założeń do projektu ustawy o ważnych
wydarzeniach sportowych Ministrowi Sportu i
Turystyki w dniu 23 grudnia 2009 r.
Temat sposobu realizacji w przedmiotowym
obszarze został zaadresowany przez UEFA na
posiedzeniu Komitetu Sterującego UEFA w dniu
3 czerwca 2010 r.
Trwają prace nad identyfikacją aktów prawnych
niezbędnych do nowelizacji w celu zapewnienia
odpowiedniego środowiska prawnego w obszarze
gwarancji dotyczących własności intelektualnej.
8.

Zabezpieczenie medyczne i
ratownictwo

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 2006 r. nr 191 poz. 1410, z późn.
zm.)

Propozycje założeń odpowiednich rozwiązań
zostały
przekazane
przez
PL.2012
do
Ministerstwa Zdrowia.

Tabela 5 Analiza i ocena przepisów prawa z określeniem obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na
prawidłowe przygotowanie i organizację UEFA EURO 2012™, ze wskazaniem podstaw i konieczności
dokonania niezbędnych zmian oraz terminów ich realizacji
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4

Działania podejmowane przez organy administracji publicznej

4.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
I.
Działania
i Administracji

podjęte

na

szczeblu

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

1. W obszarze działań legislacyjnych należy wskazać na następujące kwestie, które
wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem. W styczniu 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz ustawy – Kodeks karny. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji razem
z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Ministrem Sprawiedliwości aktywnie uczestniczyli
w pracach parlamentarnych nad tym projektem. Prace nad projektem Sejm zakończył w dniu
11 czerwca 2010 r. wraz z uchwaleniem ustawy, która obecnie została przekazana do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa nowelizująca wprowadziła m.in. w ustawie z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) istotną
zmianę co do okresu obowiązkowego przechowywania przez organizatora imprezy masowej
materiału utrwalonego podczas przebiegu imprezy masowej. W obecnie obowiązującym
stanie prawnym czas ten wynosi 12 miesięcy, natomiast uchwalona przez Sejm ustawa
zakłada skrócenie tego czasu do 60 dni. Powodem wprowadzenia wspomnianej zmiany były
wskazywane duże koszty związane z tak długim okresem przechowywania utrwalonego
materiału. Wspomniana ustawa nowelizująca wprowadziła także zmianę w Kodeksie karnym
poprzez dodanie odrębnego przepisu ustanawiającego odpowiedzialność karną za naruszenie
zakazu wstępu na imprezę masową oraz za niezastosowanie się do orzekanego w połączeniu
z zakazem obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub
w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby
skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie
imprezy masowej. Sankcja karna zgodnie z uchwaloną ustawą to: kara grzywny, kara
ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.
W okresie objętym sprawozdaniem weszło w życie w dniu 1 kwietnia 2010 r. powszechnie
oczekiwane przez organizatorów masowych imprez sportowych rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do
spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 52, poz. 308).
Zostało opublikowane i oczekuje na wejście w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków
bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki
nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820).
Został zakończony etap konsultacji nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej.
W najbliższym czasie projekt zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady
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Ministrów celem wyjaśnienia rozbieżności wynikłych z uwag zgłoszonych przez Ministra
Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego. Z chwilą zakończenia prac legislacyjnych
w Polsce, projekt zostanie przekazany Ministrowi Gospodarki celem skierowania go do
procedury notyfikacji Komisji Europejskiej jako projektu aktu prawnego zawierającego
przepisy techniczne.

2. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywają się posiedzenia Zespołu
do spraw koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
(Zespół (…) EURO 2012) - organu pomocniczego Ministra SWiA, powołanego na mocy
Zarządzenia nr 9 MSWiA z dnia 16 stycznia 2008 r.
W ramach wspomnianych posiedzeń przedstawiciele służb nadzorowanych przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych
MSWiA uczestniczących w pracach Zespołu przedstawiali informacje o stanie przygotowań
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. W szczególności dyskutowana
była kwestia możliwości wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami (Project Portfolio
Management – PPM), który to system został zaprezentowany przez przedstawicieli PL.2012
Sp. z o.o. Obecnie system ten jest wdrażany. Ponadto omawiano także kwestię potrzeb
finansowych służb podległych w związku z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™.
Efektem ustaleń podjętych podczas posiedzeń Zespołu jest wystąpienie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji do Ministra Finansów, w którym MSWiA prosił o rozważenie
możliwości utworzenia w 2011 r. rezerwy celowej na zapewnienie bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ obejmującej kwotę około
240 mln zł.
3. W obszarze współpracy z Ukrainą, został przyjęty Harmonogram prac polsko-ukraińskiej
międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012.
Współpraca z partnerami ukraińskimi odbywa się zgodnie ze wspomnianym
harmonogramem. W najbliższym czasie planowane jest posiedzenie polsko-ukraińskiej
międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012
powołanej na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 28 marca 2008 r. Poprzednie posiedzenie miało
miejsce w dniu 23 października 2009 r. i jego inicjatorem była strona polska. Dlatego też,
zgodnie z zasadą rotacji, kolejne posiedzenie zorganizuje strona ukraińska. Opóźnienie
w zorganizowaniu przedmiotowego spotkania jest następstwem zmian organizacyjnych
w administracji publicznej Ukrainy. Jednakże strona ukraińska informowała, iż gdy tylko
zakończy się okres reorganizacji, obejmującej m.in. MSW Ukrainy, wówczas partnerzy
ukraińscy przystąpią do organizacji kolejnego posiedzenia.
4. Z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji toczyły się prace
legislacyjne mające na celu utworzenie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw
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Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komitet ten został powołany z chwilą podpisania
przez Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, zarządzenia nr 33 z dnia 12 maja 2010 r. w
sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012.
Powodem utworzenia Komitetu była potrzeba skoordynowania przygotowań w zakresie
bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ podejmowanych przez różne organy administracji
rządowej, miasta gospodarze oraz inne instytucje, w szczególności PL.2012 Sp. z o.o. oraz
Polski Związek Piłki Nożnej i EURO 2012 Polska Sp. z o.o. Komitet jest organem
pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Jerzy Miller wyznaczył jako Przewodniczącego Komitetu Podsekretarza Stanu w MSWiA,
Adama Rapackiego.
Zgodnie z przyjętymi w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów założeniami, Komitet ma
zajmować się monitorowaniem procesu przygotowań do EURO 2012 w zakresie
bezpieczeństwa we wszystkich instytucjach, jak również przedstawiać cyklicznie Prezesowi
Rady Ministrów informacje na temat stanu przygotowań.
Ustalając skład Komitetu przyjęto, iż w jego pracach na stałe uczestniczą określeni
członkowie Komitetu, którymi są:
Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji;
Wiceprzewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
Członkowie:
a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
wyznaczonym przez Ministra Finansów, Infrastruktury, Obrony Narodowej,
Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych, Zdrowia;
b) Komendanci Główni Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
Żandarmerii Wojskowej;
c) Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Służby
Celnej;
d) Prokurator Generalny;
e) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
f) Wojewodowie: Dolnośląski, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski, Lubelski
i Podkarpacki;
g) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.
Jednocześnie Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu dodatkowe
osoby z głosem doradczym. Wprowadzono także w odniesieniu do miast gospodarzy oraz
PL.2012 Sp. z o.o. instytucję udziału w pracach Komitetu „na prawach członka”. Oznacza to,
iż podmioty te uczestniczą w pracach Komitetu tak jak jego członkowie, współuczestniczą
w procesie decyzyjnym i, co najważniejsze, mogą być adresatem określonych przedsięwzięć
istotnych z punktu widzenia zadań Komitetu. Zastosowanie takiej konstrukcji wynika z faktu,
iż podmioty wyznaczone do udziału w pracach Komitetu „na prawach członka” nie są
podmiotami administracji rządowej, z drugiej jednak strony powinny one zostać skutecznie
włączone w proces przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™, co wymaga stworzenia możliwości podejmowania przez Komitet określonych
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rozstrzygnięć także w stosunku do nich. W szczególności wyjaśnić należy,
iż włączenie miast gospodarzy oraz PL.2012 Sp. z o.o. w proces przygotowań UEFA
EURO 2012™ na poziomie ogólnokrajowym, włącznie z możliwością nakładania
na te podmioty określonych zadań, było przedmiotem oczekiwań ze strony UEFA.
W pracach komitetu uczestniczy także Pełnomocnik Przewodniczącego Komitetu.
5. Na poziomie krajowym, na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 104 z dnia
23 września 2008 r. funkcjonuje Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Rada działa przy
ministrze właściwym do spraw wewnętrznych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa
Rady Ministrów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej wykonującej
zadania związane z bezpieczeństwem imprez masowych oraz przedstawiciele środowisk
piłkarskich. W okresie sprawozdawczym posiedzenia Rady odbyły się w dniu 23 marca
2010 r. oraz 17 czerwca 2010 r.
W tym okresie Rada zajmowała się:
1) Kontynuowaniem realizacji programów profilaktycznych dotyczących zwalczania
przemocy poprzez sport oraz kształtowania pozytywnych postaw kibiców, zwłaszcza
dzieci
i młodzieży:
„Jestem fair”, realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Ideą projektu
jest wykorzystanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu,
ksenofobii i antysemityzmu. Badania w ramach programu będą prowadzone na terenie
Łodzi w trzech szkołach podstawowych na obszarze konkurujących klubów
sportowych ŁKS i RTS Widzew i czwartej wybranej losowo. Porozumienie między
MSWiA oraz Uniwersytetem Łódzkim zostało podpisane w październiku 2009 r.
Podczas posiedzenia Rady w marcu 2010 r. przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego
przedstawili krótkie sprawozdanie z przebiegu realizacji programu, w tym także
metodologię oraz postawione cele poznawcze programu.
„Kibice Razem”, realizowanym razem ze Spółką PL.2012, którego celem jest
stworzenie lokalnych ośrodków prowadzących długoterminową pracę pedagogicznoedukacyjną w środowisku kibiców piłkarskich (tzw. fan-coaching). Pilotażowy projekt
Kibice Razem zakłada stworzenie w 2010 r. ośrodków pracy z kibicami klubów
Ekstraklasy na terenie miast gospodarzy Euro 2012;
2) Rada BIS zaakceptowała także, opracowany przez działającą przy niej Stałą Grupę
Ekspercką, projekt wzorcowego regulaminu imprezy sportowej – meczu piłkarskiego.
Przygotowanie tego dokumentu wyszło naprzeciw oczekiwaniom związanym
z wprowadzeniem jednolitych zasad dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na
wszystkich obiektach. Wiąże się to z prawem organizatora do nakładania zakazu
klubowego za naruszenia zapisów regulaminu imprezy. Środowiska piłkarskie – PZPN,
Ekstraklasa S.A. oraz Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców za szczególnie
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ważne uznały, by regulamin ten był jednolicie przygotowany. Powyższy dokument
będzie uzupełniony przez wzorcowy regulamin obiektu, nad którym prace jeszcze trwają;
3) Rada BIS przyjęła także opracowaną przez SGE uchwałę w sprawie powoływania
zespołów oceniających. Idea ich funkcjonowania związana jest z zaleceniami Komitetu
Stałego Rady Europy, zawartymi w rekomendacji w sprawie Listy kontrolnej działań
podejmowanych przez organizatorów profesjonalnych imprez sportowych i władze
publiczne. Pierwszy zespół oceniający został skierowany na mecz piłki nożnej w dniu
15 maja 2010 r. pomiędzy Koroną Kielce – Ruchem Chorzów. Zadaniem zespołu
oceniającego było dokonanie oceny następujących obszarów: 1) przygotowanie
i prowadzenie działań przez służby organizatora przed, w trakcie i po
imprezie, 2) postępowanie służb organizatora wobec kibiców, zastosowane środki
i udogodnienia, 3) system informacyjny podczas imprezy – informacje dla uczestników,
kompetencje służb informacyjnych, 4) istniejące systemy i urządzenia zabezpieczające
na obiekcie, 5) współpraca służb organizatora z innymi zaangażowanymi podmiotami.
Rada podczas swojego posiedzenia w dniu 17 czerwca 2010 r. wyraziła opinię
o potrzebie kontynuowania w przyszłości wizyt zespołów oceniających;
4) Współpracą z instytucjami międzynarodowymi: Stałym Komitetem Rady Europy
ds. ekscesów kibiców oraz Grupą roboczą Police Cooperation Working Party Rady Unii
Europejskiej – THINK TANK.
6. W ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych funkcjonuje Stała Grupa
Ekspercka. W okresie objętym sprawozdaniem Stała Grupa Ekspercka spotkała się pięć razy,
to jest dnia 17 grudnia 2009 r., 3 oraz 16 marca, 7 kwietnia oraz 10 czerwca 2010 r.
W tym okresie SGE przyjęła harmonogram swoich zadań na 2010 r., ponadto prowadziła
analizę skutków obowiązywania nowej ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), w szczególności zajmowała stanowisko do
poselskiej inicjatywy ustawodawczej, o której mowa w punkcie 1 materiału MSWiA.
SGE opracowała także projekt wzorcowego regulaminu obiektu sportowego, w chwili
obecnej poddawany jest on dalszym uzgodnieniom oraz modyfikacjom. SGE rozpoczęła także
analizę stanu wdrożenia do polskiego porządku prawnego rekomendacji Komitetu Stałego
TR-V. SGE omawiała także, z inicjatywy uczestniczących w jej pracach przedstawicieli
kibiców, nową instytucję zakazu klubowego. Instytucja ta budziła u przedstawicieli kibiców
wątpliwości, dlatego też SGE poprosiła Ekstraklasę S.A. oraz Polski Związek Piłki Nożnej
o przedstawienie informacji odnośnie korzystania przez kluby piłkarskie z zakazu klubowego
oraz o działaniu procedury odwoławczej. Stosowna informacja została przedstawiona podczas
posiedzenia SGE w czerwcu 2010 r. Z informacji tej wynikało, iż kluby dopiero uczą się
stosowania tej instytucji, natomiast prawidłowo działa system odwołań, o czym może
świadczyć duża liczba uchylonych zakazów klubowych oraz przypadków, w których zakaz
klubowy został uchylony, a sprawa została przekazana klubowi do ponownego rozpoznania.
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7. Należy ponadto dodać, że MSWiA uczestniczy aktywnie także w obszarze współpracy
międzynarodowej, w szczególności bierze aktywny udział w spotkaniach na forum
międzynarodowym
związanych
z
bezpieczeństwem
imprez
sportowych,
w szczególności meczów piłki nożnej.
Podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Europy do spraw Europejskiej Konwencji w
sprawie
przemocy
i
ekscesów
widzów
w
czasie
imprez
sportowych,
a w szczególności meczów piłki nożnej, które miało miejsce w Belgradzie w dniach
26-28 maja 2010 r., przedstawiciel MSWiA wspólnie z przedstawicielem MSiT oraz PL.2012
Sp. z o.o. zaprezentowali informację o stanie przygotowań Polski do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Informacja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem.
W dniach 22 – 23 marca 2010 r. w MSWiA odbyło się spotkanie Międzynarodowego Zespołu
Doradczo-Oceniającego ds. EURO 2012. Zespół ten został powołany na mocy decyzji
Podsekretarza Stanu w MSWiA, Pana Adama Rapackiego w dniu 25 stycznia 2010 r.
Podstawowym jego zadaniem jest przeprowadzanie cyklicznej analizy w zakresie procesu
postępów Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Głównym
celem spotkania było omówienie struktury odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012™ w Polsce w kontekście uwag UEFA do Zintegrowanej Koncepcji
Bezpieczeństwa EURO 2012. W ramach spotkania uzgodniono zasady współpracy i tryb
organizacji spotkań. Członkowie Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego ds.
EURO 2012 podkreślili, że podobne grupy funkcjonowały podczas przygotowań do
Mistrzostw w ich krajach oraz odnieśli się do tzw. „makro struktury”, czyli wizualizacji
zarządzania bezpieczeństwem Turnieju. W trakcie spotkania uzgodniono także, że członkowie
Zespołu odbędą wizyty studyjne w miastach
gospodarzach Euro 2012
w Polsce – w dniach 7-9 września 2010 r. w Warszawie i Gdańsku, w dniach 27-29
października 2010 r. we Wrocławiu i Poznaniu. Ponadto uzgodniono także,
że w dniu 16 grudnia 2010 międzynarodowi eksperci z Zespołu wezmą udział
w posiedzeniu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012, gdzie przedstawią swoje sugestie w zakresie polskich przygotowań do
zabezpieczenia UEFA EURO 2012™.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nawiązało także współpracę
z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern)
Republiki Federalnej Niemiec. Celem tej współpracy ma być pozyskanie doświadczeń
zdobytych przez partnerów niemieckich podczas organizacji Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej FIFA 2006™. Mając powyższe na uwadze, MSWiA przekazało BMI
przygotowane w porozumieniu z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną
propozycje obszarów współpracy. Strona niemiecka poinformowała na roboczo, iż swoje
stanowisko odnośnie możliwości realizacji poszczególnych obszarów współpracy przekaże do
MSWiA w lipcu 2010 r.
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II. Działania podjęte przez służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

A. Policja
1. W dniu 18 maja 2010 r. Komendant Główny Policji zatwierdził Koncepcję
przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ wraz
z załącznikami oraz portfelem projektów policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Dokument wraz
z 18 kartami projektów, definiuje wszystkie obszary prowadzonych w Policji przygotowań
do tego międzynarodowego wydarzenia. Karty projektów dostosowane zostały do
standardów, zasad i metodologii zarządzania projektami oraz systemu PPM Clarity (Project
Portfolio Management), który administrowany jest przez PL.2012 Sp. z o.o.
2. W dniu 3 marca 2010 r. Komendant Główny wydał Decyzję Nr 61 Komendanta
Głównego Policji w sprawie powołania zespołu eksperckiego do przygotowania Policji
do realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz powołania Pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji do koordynacji działań Policji w tej sprawie. Niniejszą
decyzją Komendant Główny Policji ustanowił Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
do koordynacji działań Policji w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ – Dyrektora
Głównego Sztabu Policji KGP oraz powołał zespół ekspercki do spraw UEFA EURO 2012™.
3. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla policjantów spottersów, zgodnie
z założeniami „Instytucji spottersa w Policji polskiej”. Do chwili obecnej odbyło się
5 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 111 policjantów z całego kraju. W 2010 r.
planowane jest przeprowadzenie kolejnych 4 edycji.
4. W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie,
Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji,
realizowane są kursy językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z podpisaną umową
partnerską pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Komendantem Stołecznym Policji,
50 policjantów Komendy Głównej Policji uczestniczy od maja 2010 r. w ww. szkoleniach
językowych.
Policjanci,
którzy
wezmą
udział
w
jednym
z
kursów
w 2012 r., realizować będą zadania w Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum
Wymiany Informacji.
5. Podejmowano działania w celu właściwego przygotowania odpowiedniej liczby
policjantów do realizacji działań w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego
na przyszłych obiektach (stadionach, strefach dla kibiców, ośrodkach pobytowotreningowych, hotelach, dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, itp.)
w związku z UEFA EURO 2012™ w ramach Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko –
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Pirotechnicznego.
Ponadto,
włączenie
w
proces
doskonalenia
zawodowego
usystematyzowanych zagadnień opracowanych przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych
KGP pozwoli na standaryzację cyklicznych szkoleń w tym przedmiocie, podniesienie
kompetencji kadr policyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego
w 2012 r.
6. Wdrażana jest filozofia działania polskiej Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2012 r. w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla
policjantów w całym kraju. Wprowadzono program doskonalenia zawodowego
przygotowującego policjantów do realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez masowych, w tym podczas Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012™. Przeprowadzono dwie edycje doskonalenia dla kadry
dydaktycznej jednostek szkoleniowych Policji w Szkole Policji w Katowicach. Łącznie
przeszkolonych zostało 40 nauczycieli policyjnych, którzy prowadzić będą zajęcia
w swoich jednostkach macierzystych. Zgodnie z ww. programem, Szkoła Policji
w Katowicach prowadzić będzie szkolenia również dla dowódców oddziałów prewencji
Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji). Natomiast w jednostkach
szkoleniowych Policji i Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, kaskadowo prowadzone
będą szkolenia dla zastępców dowódców oddziałów prewencji Policji (samodzielnych
pododdziałów prewencji Policji), pomocników dowódcy oddziału prewencji oraz dowódców
kompanii ww. oddziałów.
7. Wdrożono Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie języka angielskiego
dla policjantów, którzy stanowić będą obsadę Centrum Dowodzenia Operacją, w tym
Centrum Wymiany Informacji oraz policjantów spottersów. Program wdrożony został
Decyzją Nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2010 r. Pierwsza edycja
kursu rozpocznie się w listopadzie 2010 r.
8. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie kontynuowała rozpoczęty w 2008 r.
prewencyjny program profilaktyczno-prewencyjny „Kibic na medal”. Celem programu jest
promowanie idei sportu, jako alternatywnego dla zachowań związanych z przemocą,
uzależnieniami oraz innymi zjawiskami patologicznymi, sposobu spędzania wolnego czasu
przez młodzież i dorosłych. Kolejną istotną przesłanką, która towarzyszyła tworzeniu tego
projektu jest potrzeba intensywnych działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
odpowiedzialności prawnej za zachowania chuligańskie kibiców, zarówno dorosłych,
jak i nieletnich oraz zwiększenie poziomu świadomości prawnej wśród organizatorów imprez
sportowych.
9. Biuro Prewencji KGP przygotowuje ogólnopolski program edukacyjny kształtujący
pozytywne zachowania dzieci i młodzieży, jako uczestników imprez masowych. Obecnie
w ramach opracowania przedsięwzięcia trwają prace mające na celu uzgodnienie
harmonogramu oraz budżetu programu, niezbędnego do rozpoczęcia wdrażania inicjatywy.
10. Prowadzona jest bieżąca współpraca z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w przedmiocie
naboru i organizacji kursów specjalistycznych dla policjantów komórek organizacyjnych
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Policji właściwych w sprawach sztabowych oraz dla policjantów – dowódców operacji
policyjnych. Kursy adresowane są do policjantów, którzy w przyszłości będą realizowali
zadania dowódców operacji policyjnych oraz dla policjantów realizujących zadania
w ramach bieżącego funkcjonowania sztabów Policji w jednostkach organizacyjnych Policji.
11. Przygotowywana jest współpraca Policji z krajami wchodzącymi w skład PWGT
(Policyjnej Grupy Roboczej ds. Terroryzmu – Police Working Group on Terrorism)
w związku z przygotowaniami do Turnieju Finałowego w 2012 r.
12. Prowadzone są prace zmierzające do wypracowania zasad współpracy i wymiany
informacji z Interpolem w ramach przygotowywania analiz ryzyka i realizacji zabezpieczenia
UEFA EURO 2012™, w tym również przy wykorzystaniu struktur Centrum Dowodzenia
Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji. Prowadzone są rozmowy
z Sekretariatem Generalnym Interpolu w Lyonie w przedmiocie oddelegowania do Polski na
czas trwania Turnieju Finałowego funkcjonariuszy wchodzących w skład Interpolowskiej
Grupy Wsparcia Wydarzeń Wysokiej Rangi – IMEST.
13. Biuro Łączności i Informatyki KGP prowadzi prace polegające na inwentaryzowaniu
zasobów kanałów radiowych. Jest to kolejny etap zadania polegającego na utworzeniu
nowych sieci radiokomunikacyjnych na potrzeby operacji policyjnej. Działanie podejmowane
jest w związku i w oparciu o opracowaną w Biurze Łączności i Informatyki KGP prognozę
potrzeb częstotliwości radiowych pasma VHF w związku z modernizacją systemów
radiokomunikacyjnych Policji i przygotowaniami do policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
B. Straż Graniczna
1. W 2008 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej powołany został Zespół
ds. Koordynacji działań Straży Granicznej w związku z organizacją Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012 (decyzja Nr 35 KGSG z dnia 20 lutego 2008 r., zmieniona
decyzją Nr 309 z dnia 24 listopada 2009 r.). Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor-Szef
Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcą przewodniczącego – Dyrektor
Zarządu Granicznego KGSG, a członkami przedstawiciele komórek KGSG odpowiedzialnych
merytorycznie za najważniejsze sektory przygotowań do UEFA EURO 2012™. Spotkania
Zespołu są organizowane w sytuacjach, gdy realizacja jakiegoś zadania wymaga
przeprowadzenia konsultacji i uzgodnienia pomiędzy kilkoma pionami merytorycznymi.
W marcu 2010 r. zaktualizowano zakres potrzeb formacji na środki finansowe z budżetu
państwa, niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznego przebiegu
rozgrywek podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
2. Opracowano projekt Koncepcji tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
na granicach wewnętrznych, w tym organizacji, podziału zadań i współdziałania
Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji i Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, która uzyskała wstępną akceptację Podsekretarza
Stanu w MSWiA – Pana Adama Rapackiego, została ona także uzgodniona z Policją
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i Państwową Strażą Pożarną. Obecnie do komendantów tych formacji przesyłany jest tekst
Koncepcji do podpisu, po czym zostanie ona skierowana do zatwierdzenia do MSWiA.
3. Przedstawiciele Straży Granicznej (głównie Zarządu Granicznego KGSG) biorą udział
w pracach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. koordynacji
bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Prace wymienionej grupy mają na celu m.in.
wypracowanie kierunków działań, mających przyczynić się do usprawnienia ruchu
granicznego podczas turnieju oraz likwidację barier prawnych we współpracy Polski
i Ukrainy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.
W ramach prac tej grupy szczególnie ważne było spotkanie przedstawicieli Polski
i Ukrainy (służb granicznych i celnych z obu krajów), jakie odbyło się dniach
23-24 marca 2010 r. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na granicy polskoukraińskiej oraz perspektyw poprawy przepustowości przejść granicznych na tym odcinku,
w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
4. Przedstawiciele Straży Granicznej uczestniczą w cyklu spotkań z przedstawicielami
Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, dotyczących koncepcji odpraw
na granicy z Republiką Ukrainy w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™:
1) W dniu 15 marca 2010 r. podczas spotkania inicjującego prace zmierzające
do wypracowania zasad prowadzenia odpraw w kontekście zwiększonego ruchu
granicznego podczas Turnieju, mówiono o wyodrębnieniu ruchu tranzytowego
i turystycznego od lokalnego ruchu granicznego i skierowaniu go na odrębny pas
odpraw tzw. „zielony korytarz”, umożliwiający znaczne ich przyspieszenie.
Rozwiązanie takie zastosowane zostało w drogowym przejściu granicznym
w Korczowej. Dane pojazdów i osób przemieszczających się tym korytarzem są
sprawdzane w bazach danych SC i SG, i jeśli nie ma żadnych przeszkód – są
natychmiast odprawiane. Czas takiej odprawy jest znacznie krótszy od pełnej odprawy
na pasie. Jedynie w przypadku stwierdzenia przesłanek do przeprowadzenia
normalnej odprawy – pojazd jest wycofywany z „zielonego pasa” i kierowany do
zwykłej odprawy.
2) W dniu 6 maja 2010 r. podczas kolejnego spotkania omówiono możliwości
zorganizowania na czas UEFA EURO 2012™ kontroli granicznej i celnej w trybie
„one stop”. Stwierdzono, że koncepcja wspólnej kontroli służb celnych i granicznych
Polski i Ukrainy bardzo przyspieszyłaby tempo odprawy na granicy podczas
Mistrzostw. Idea ta jednak napotyka w chwili obecnej na przeszkody prawne. Opinia
KE w tej sprawie nie jest jednoznaczna. Postanowiono, iż ewentualny dalszy tryb
postępowania w przedmiotowej kwestii, zostanie określony po uzyskaniu akceptacji
szefów SG i SC.
3) Na spotkaniu w dniu 11 maja 2010 r. ustalono, że przedstawiciele obydwu resortów
podejmą skoordynowane działania, mające na celu opracowanie i realizację
harmonogramu działań mających na celu czasowe wdrożenie dokonywania polsko –
ukraińskich odpraw w jednym miejscu na terytorium RP. Założono, że projekt
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obejmie drogowe przejścia graniczne: Dorohusk – Jagodin, Hrebenne – Rawa Ruska,
Korczowa – Krakowiec, Medyka – Szeginie.
W przypadku uzyskania pozytywnego stanowiska Strony ukraińskiej na propozycję
Strony polskiej, planowane jest uszczegółowienie koncepcji na poziomie
poszczególnych przejść granicznych oraz wystąpienie do wojewodów o zabezpieczenie
niezbędnych środków finansowych.
5. W dniu 23 kwietnia 2010 r. odbyła się Konferencja Głównych Pełnomocników
Granicznych RP i Ukrainy. Podczas spotkania Strony wymieniły się informacjami na temat
prac Polsko – Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa EURO 2012,
omówiły
zadania
dotyczące
wykorzystania
służb
granicznych
ujęte
w harmonogramie prac ww. grupy. Podkreślono m.in. znaczenie uruchomienia wspólnych
polsko-ukraińskich patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy działających w strefie nadgranicznej.
W trakcie spotkania podpisany został Plan współpracy między Strażą Graniczną
Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Graniczną Ukrainy na 2010 r.
Wejście w życie przedmiotowego porozumienia, w znacznym stopniu (również w trakcie
organizacji EURO 2012) usprawni współpracę mająca na celu zapewnienie porządku,
bezpieczeństwa oraz nienaruszalności polsko–ukraińskiego odcinka granicy państwowej.
Podpisanie porozumienia uzależnione jest od obustronnych uzgodnień, co do podstawy
prawnej takiej formy współpracy.
6. Uczestniczono w przygotowaniu odpowiedzi (w zakresie właściwości SG) na pytania
zawarte w kwestionariuszu UEFA dotyczącym praktycznych aspektów realizacji
Gwarancji nr 4, w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
„EURO 2012”. Pytania dotyczyły zasad wjazdu i pobytu na terenie RP cudzoziemców –
oficjalnych delegatów i pracowników UEFA oraz delegacji Drużyn i Obsługi Turnieju,
w tym zapewnienia sprawnego przepływu osób akredytowanych, legitymujących się np.
immunitetem dyplomatycznym przez drogowe i lotnicze przejścia graniczne. Ponadto
udzielono obszernej odpowiedzi na temat zakładanych środków zmierzających do
zapewnienia sprawnego przemieszczania się osób i towarów w trakcie przygotowań do
turnieju oraz w czasie trwania rozgrywek.
7. Poza tym przedstawiciele Straży Granicznej biorą udział w spotkaniach, konferencjach
i seminariach (w kraju i zagranicą) na temat UEFA EURO 2012™, organizowanych m.in.
przez MSWiA, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz krajowe i międzynarodowe podmioty
i instytucje współodpowiedzialne za zabezpieczenie rozgrywek, w tym PL.2012 Sp. z o.o.
i EURO 2012 Polska Sp. z o.o. Do najważniejszych z nich należały:
1) Przedstawiciel Sztabu Komendanta Głównego SG wziął udział w jednodniowym
seminarium, zorganizowanym przez Ambasadę Wielkiej Brytanii i PL.2012 Sp. z o.o.,
na temat Bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™ Propozycje najnowszych Rozwiązań
Brytyjskich (w dniu 21 stycznia 2010 r.).
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2) W Komendzie Głównej SG w dniu 23 lutego 2010 r. odbyło się seminarium
podsumowujące projekt Profesjonalna kadra, przyjazna granica – wzmocnienie służb
celnych i granicznych Ukrainy edycja 2009. Projekt był finansowany przez m. in.
Fundację Inicjatyw Menedżerskich i Kolegium Europy Wschodniej. Udział
w seminarium wzięli przedstawiciele KGSG, Ministerstwa Finansów (Służby Celnej),
służb granicznych i celnych Ukrainy oraz reprezentanci podmiotów finansujących
projekt. Na projekt składały się podzadania polegające na wzajemnej wymianie
doświadczeń i wiedzy poszczególnych służb, zarówno w ośrodkach szkolenia jak
i w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na granicach.
C. Państwowa Straż Pożarna
1. W dniu 8 stycznia 2010 r. Państwowa Straż Pożarna przesłała do MSWiA do akceptacji
i opinii „Koncepcję działań ksrg (krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego)
w związku z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO
2012”.
2. Cztery komendy wojewódzkie PSP z miast gospodarzy Euro 2012 sporządziły „Wstępne
plany zapewnienia wymaganych zasobów ratowniczych do zabezpieczenia finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”, opracowane na podstawie zasad
określonych w „Koncepcji działań ksrg w związku z organizacją finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”.
3. Wszystkie komendy wojewódzkie PSP sporządziły plan zapewnienia wymaganych
zasobów ratowniczych z określeniem niedoborów i potrzeb logistycznych
i szkoleniowych.
4. Na podstawie otrzymanych z komend wojewódzkich PSP materiałów, realizowana jest
analiza potrzeb logistycznych, a także kontynuowane są prace dotyczące opracowywania
informacji na temat realizacji przedsięwzięć wskazanych w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
(Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52).
5. Na podstawie danych otrzymanych z komend wojewódzkich PSP zebrano informację na
temat potrzeb szkoleniowych w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™
z uwzględnieniem zakresu zadań. Szkolenia zostały zaplanowane do realizacji do końca
I kwartału 2012 r. W chwili obecnej realizowana jest analiza potrzeb szkoleniowych.
6. W dniu 12 maja 2010 r. zorganizowano spotkanie robocze, z udziałem przedstawicieli
komend wojewódzkich i miejskich PSP z miast gospodarzy Euro 2012,
w tym również przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, dotyczące
wypracowania „Planu ramowego operacji wojewódzkiej na czas trwania Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012”. Na spotkaniu tym przedstawiciel Biura Informatyki i Łączności
KG PSP poinformował zebranych funkcjonariuszy o planach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji związanych z budową cyfrowego systemu łączności radiowej
oraz przypomniał o możliwościach organizacyjnych i użytkowych dotyczących
wykorzystania obecnie funkcjonujących sieci konwencjonalnych.
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7. W ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ prowadzono nadzór nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i realizowano rozpoznawanie zagrożeń
pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Realizacja tych zadań dotyczyła
w szczególności:
stadionów piłkarskich,
obiektów zamieszkania zbiorowego (miejsca pobytowe drużyn, gości
i kibiców), takich jak hotele czy pensjonaty,
miejsc imprez plenerowych oraz innych miejsc zgromadzeń dużych grup ludzi,
np.: kina, sale sportowo-widowiskowe, restauracje i bary, obiekty handlowe,
w szczególności duże centra handlowe,
obiektów tymczasowych wznoszonych w związku z organizacją UEFA EURO
2012™, np.: w strefach kibiców,
dworców kolejowych, autobusowych, przystani promowych i portów lotniczych,
zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej oraz zakładów podprogowych, w których pożary w sytuacji nagłego
zdarzenia będą możliwe poza zakładem.
8. W pierwszym kwartale 2010 r. w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP opracowano
wzór karty charakterystyki obiektów należących do infrastruktury niezbędnej do
przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™, jak również od PL.2012 Sp. z o.o. pozyskano bazę hoteli operacyjnych
„UEFA Family” w miastach gospodarzach i regionach, obejmującą nazwę obiektu, jego adres
i standard. Ww. dokumenty zostały przekazane wszystkim Komendantom Wojewódzkim PSP
celem zaplanowania przez komendy Państwowej Straży Pożarnej, w okresie 2 lat przed
rozpoczęciem Turnieju, okresowych czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych
z organizacją UEFA EURO 2012™.
9. Przedstawiciele pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP przeprowadzili wspólnie
z organami nadzoru budowlanego kontrole placów budów stadionów w zakresie
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz możliwości prowadzenia działań
operacyjnych w aktualnym stanie budowanych stadionów, a w szczególności
w zakresie dojazdów, parkingów, zapewnienia źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
Zbadano również aspekty formalne realizacji tych inwestycji w zakresie ustalenia podstaw
wydania pozwolenia na budowę (przebudowę), w tym ustalono właściwą wersję projektu
budowlanego, uzyskane odstępstwa, warunki ochrony przeciwpożarowej.
10. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2010 r. pomiędzy
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Komendantem Głównym PSP prowadzone
są lub będą kontrole budów stadionów, z udziałem pracowników terenowych organów
nadzoru budowlanego i PSP wg poniższego harmonogramu:
budowa stadionu w Poznaniu w dniach: 17 maja – 21 maja 2010 r.,
budowa stadionu w Gdańsku w dniach: 7 czerwca – 11 czerwca 2010 r.,
budowa stadionu we Wrocławiu w dniach: 21 czerwca – 25 czerwca 2010 r.,
budowa stadionu w Warszawie w dniach: 5 lipca – 10 lipca 2010 r.
11. Państwowa Straż Pożarna wraz z Policją przystąpiła do programu „Doskonalenie
językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”. W programie ogółem
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bierze udział 2.697 osób, w tym 220 strażaków, z czego 200 osób z Komendy Miejskiej PSP
w Warszawie i 20 strażaków z Komendy Głównej PSP.
12. W województwie wielkopolskim zaplanowano, że szkoleniem językowym obejmie się
wszystkich funkcjonariuszy, przy czym szkolenia dla dyspozytorów nastawione będą na
umiejętność rozumienia ze słuchu, a w przypadku strażaków z podziału bojowego dodatkowo
na możliwość przeprowadzenia badania przedmiotowego i utrzymanie kontaktu
z poszkodowanym podczas zdarzeń medycznych, w sytuacji nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
13. W ramach programu „Szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu
współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego” przeszkolono 162 strażaków-instruktorów z terenu całego kraju.
Strażacy-instruktorzy rozpoczęli szkolenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie
przyjmowania śmigłowców oraz organizacji lądowisk w terenie przygodnym.
14. Przygotowywany jest wniosek projektowy w związku z ogłoszeniem konkursu
zamkniętego nr 1/POKL/5.2.3/2010 pt.: „Wzmocnienie potencjału służb publicznych”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane szkolenia objęły realizację
szkoleń doskonalących z zakresu kierowania na poziomie taktycznym i strategicznym w tym
organizacja sztabów akcji oraz szkolenia specjalistyczne, mające na celu przygotowanie
ratowników do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń.
15. Opracowano harmonogramy egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla
strażaków, którzy ukończyli szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, obowiązującego
w ksrg.
16. Opracowano projekt Instrukcji metodycznej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej RO
z jednostkami Ministerstwa Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed
Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej przy udzielaniu pomocy wzajemnej. Zorganizowano
i przeprowadzono spotkanie ze stroną ukraińską, którego celem było omówienie projektu
powyższego dokumentu. Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 kwietnia 2010 r. w Zamościu.
Powyższy projekt dokumentu został przetłumaczony na język ukraiński i zostanie oficjalnie
przesłany stronie ukraińskiej.

4.2 Ministerstwo Obrony Narodowej
W ramach działań podejmowanych przez resort Obrony Narodowej w związku
z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ prowadzono analizy możliwych zagrożeń oraz
zdolności i możliwości udziału Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
W ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej Siły Zbrojne RP stanowiły będą element wsparcia
państwowych służb odpowiedzialnych za niektóre, z określonych przez UEFA, obszary
bezpieczeństwa.
Z uwagi na pomocniczą, wspierającą rolę Sił Zbrojnych RP w systemie zapewnienia
bezpieczeństwa podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
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EURO 2012™ założono, że siły i środki resortu Obrony Narodowej mogłyby być
wykorzystane jedynie w przypadku, gdy zdolności służb bezpośrednio odpowiedzialnych za
poszczególne obszary okażą się niewystarczające. Na obecnym etapie analiz zdolności Sił
Zbrojnych RP ocenia się, że do obszarów bezpieczeństwa, w których możliwe jest wsparcie
ze strony resortu Obrony Narodowej zaliczyć można: przeciwdziałanie zagrożeniom
terrorystycznym oraz wsparcie wywiadowcze, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona
przed BMR6, wsparcie medyczne i logistyczne, bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej,
w tym jeśli będzie to konieczne, podjęcie starań mających na celu uzyskanie ewentualnej
pomocy z NATO w zakresie powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania
AWACS7 oraz współpraca lokalna w miastach gospodarzach Euro 2012.
W lutym 2010 r. Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie w sprawie powołania
Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu Obrony Narodowej w zabezpieczeniu
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (Zarządzenie nr
4/MON z dnia 3 lutego 2010 r.). Do zasadniczych zadań Zespołu należy m.in. opracowanie
koncepcji i planu użycia sił i środków resortu w zabezpieczeniu Turnieju Finałowego oraz
koordynacja spraw związanych z wykorzystaniem posiadanych przez resort zdolności do
wsparcia działań głównych podmiotów krajowych, odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™.
W maju i czerwcu 2010 r. przedstawiciele resortu Obrony Narodowej uczestniczyli
w pracach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Zarządzenie nr 33 Prezesa RM
z dnia 12 maja 2010 r.) oraz zorganizowanych przez Komitet warsztatów pt.: „Wdrożenie
zarządzania projektowego w programie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012”.
W dniu 11 czerwca 2010 r. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Obrony Narodowej wraz ze starostwem miasta Sieradza zorganizowali i przeprowadzili
II Konferencję Naukową „Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012”.
Głównymi założeniami tegorocznej konferencji było zidentyfikowanie zakresu
odpowiedzialności administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, określenie możliwości
współpracy Policji w wymiarze międzynarodowym w zakresie utrzymania bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012™ oraz zidentyfikowanie zdolności Sił Zbrojnych RP do zapewnienia
bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ w odniesieniu do określonego na ubiegłorocznej
I Konferencji „Katalogu prognozowanych zagrożeń bezpieczeństwa EURO 2012” oraz
„Katalogu zadań systemu bezpieczeństwa EURO 2012”. Bazując na doświadczeniach UEFA
EURO 2008™ podjęto także próbę określenia przedmiotowego obszaru użycia Sił Zbrojnych
RP w zakresie wsparcia policji.

6
7

Broń Masowego Rażenia.
Airborne Warning And Control System.
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4.3 Ministerstwo Infrastruktury
I. Projekty lotnicze
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – rozwój infrastruktury państwowego organu
zarządzania ruchem lotniczym
Rolą Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™
jest zapewnienie przepustowości przestrzeni powietrznej w celu realizacji siatki połączeń
lotniczych statków powietrznych na wyznaczone lotniska z zachowaniem wszelkich
standardów bezpieczeństwa. Zakłada się, że strumień przelotów lotniczych między miastami
gospodarzami Euro 2012 może wzrosnąć o blisko 200 operacji lotniczych w dniu
rozgrywanego meczu piłkarskiego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera
planowanie operacji w sposób przewidywalny, uwzględniając możliwości operacyjne lotnisk
głównych i wspomagających Turnieju UEFA EURO 2012™. W opinii Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej inwestycje infrastrukturalne włączone na listę „przedsięwzięć Euro
2012” PAŻP mają charakter wspomagający w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™.
W ocenie PAŻP skutki braku realizacji zadania nie determinują zapewnienia większej
przepustowości i przygotowania służb operacyjnych do obsługi większej liczby operacji
ze względu na istniejące rozwiązania alternatywne w oparciu o obecnie funkcjonującą
infrastrukturę.
Zadania PAŻP w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ prowadzą do realizacji
trzech podstawowych celów:
zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej (trasowej i okołolotniskowej);
zwiększenia dostępności operacyjnej lotnisk;
współpracy z portami lotniczymi, które obsługiwać będą ruch lotniczy podczas UEFA
EURO 2012™, w celu zwiększenia przepustowości lotnisk.
Priorytetowym zadaniem PAŻP w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ jest
zwiększenie przepustowości lotnisk od strony kontroli ruchu lotniczego, poprzez:
instalację systemów radiolokacji pierwotno-wtórnej na lotniskach w Poznaniu
i Wrocławiu;
zapewnienie radarowej kontroli zbliżania w węzłach lotnisk (rozbudowa infrastruktury
technicznej, opracowanie procedur służb ruchu lotniczego, zapewnienie adekwatnych do
potrzeb zasobów kadrowych) - w to zadanie wpisuje się uruchomienie radarowej kontroli
zbliżania dla TMA (Terminal Control Area - Rejon Kontrolowany Lotniska Lub Węzła
Lotnisk) Wrocław (APP - Approach Control, Kontrola Zbliżania). Uruchomienie APP
Wrocław, umożliwiającego obsługę średnio do 30 operacji startów/lądowań na godzinę,
jest tym bardziej istotne i pilne, że obecnie sprawowana w TMA Wrocław proceduralna
kontrola zbliżania znacznie ogranicza przepustowość przestrzeni wokół lotniska oraz
pojemność pasa startowego (ok. 10 operacji na godzinę);
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uruchomienie tymczasowych stanowisk GND (kontroli naziemnej) na lotniskach
w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu na czas trwania mistrzostw (w Warszawie stanowisko
GND jest już uruchomione), które w założeniu miałyby odciążyć pracę kontrolerów
ruchu lotniczego. Uruchomienie stanowisk GND przyczyniać się będzie do
minimalizowania ewentualnych kolizji na ziemi między samolotami i innymi pojazdami
poruszającymi się po płycie lotniska, drogach do kołowania i drogach szybkiego zejścia;
szereg inwestycji infrastrukturalnych na lotniskach, które mają przyczynić się
do zwiększenia ich dostępności i możliwości operacyjnych (lotniskowe inwestycje CNS
– posadowienie systemów nawigacji DVOR/DME, Doppler Very High Frequency OmniRange/Distance Measuring Equipment, w kilku lokalizacjach). Zwiększenie dostępności
operacyjnej lotnisk polegać będzie na instalacji na wybranych lotniskach
instrumentalnych pomocy nawigacyjnych (ILS - Instrumental Landing System,
Naprowadzający System Lądowania Według Wskaźników Przyrządów DVOR/DME),
umożliwiających lub wspomagających lądowania samolotów. W tym obszarze
podstawowe inwestycje PAŻP obejmują posadowienie radiolatarni DVOR/DME na kilku
lotniskach zaangażowanych w obsługę ruchu lotniczego w trakcie UEFA EURO 2012™
(Gdańsk, Wrocław, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Modlin) oraz wymianę ILS na lotnisku
w Warszawie.
inwestycje wspomagające przygotowania do UEFA EURO 2012™ – np. nowy system
zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21(Polish Enhanced Generation ATC System for
Unified Solutions of 21st Century).
Inwestycje PAŻP związane z UEFA EURO 2012™ pokrywają się z Planem 5-letnim PAŻP,
a większość z nich realizowana jest w ramach projektów unijnych i będzie dofinansowana
z funduszy UE w ramach POIiŚ.
Część z zaplanowanych zadań, zgodnie z harmonogramem jest obecnie w trakcie realizacji:
system zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21
zakończono dwa z trzech etapów realizacji zadania – instalacja systemów dla służb
TWR/APP/FIS na lotniskach w Krakowie, Katowicach i Gdańsku;
zakończono pierwszą fazę III etapu – uruchomienie systemu testowego
PEGASUS_21 w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie;
zakończono instalację urządzeń w CZRL w Warszawie;
obecnie trwają pierwsze odbiory techniczne systemu;
w latach 2010 - 2011 odbędą się szkolenia personelu i ogólnopolska integracja
systemu;
system ATIS VOLMET - rozstrzygnięty został przetarg na instalację systemu
i podpisano umowę z wykonawcą zadania;
posadowienie systemów nawigacji DVOR/DME
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rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i budowę urządzenia DVOR/DME
Zielona Góra;
rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i budowę urządzenia DVOR/DME
Gdańsk;
rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i budowę urządzenia DVOR/DME
Katowice;
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu – DVOR/DME Wrocław,
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu – DVOR/DME Modlin dla TMA
Warszawa;
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu – DVOR/DME Bydgoszcz;
trwają poszukiwania nowej lokalizacji dla urządzenia – DVOR/DME Łódź;
OKRL Łódź – rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane;
system radiolokacyjny Poznań i Wrocław – ogłoszono przetarg na zaprojektowanie
i dostawę urządzenia;
Uruchomiony został projekt utworzenia radarowej kontroli zbliżania na lotnisku
we Wrocławiu, co przy równoczesnych inwestycjach Portu Lotniczego we Wrocławiu
w infrastrukturę pola manewrowego lotniska (np. budowę dróg szybkiego zjazdu)
umożliwi zwiększenie przepustowości lotniska.
Rozpoczęte zostały działania nad opracowaniem podziału przestrzeni powietrznej
wynikającym z potrzeb zwiększonego ruchu lotniczego w trakcie UEFA EURO 2012™.

W ramach inwestycji związanych z UEFA EURO 2012™ zakończony został projekt
implementacji ogólnopolskiej sieci wymiany danych radarowych PRANET (PANSA Radar
Network, Sieć Radarowa PAŻP). Sieć PRANET umożliwi Agencji bezpieczne i elastyczne
zarządzanie danymi radarowymi na potrzeby obecnych oraz przyszłych systemów kontroli
ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Nową inwestycją PAŻP na liście przedsięwzięć Euro 2012 jest wymiana ILS/DME Warszawa
RWY11, która uzależniona będzie od planowanej przez PPL renowacji drogi startowej DS-1,
co pozwoli na wprowadzenie nowego systemu bez dodatkowych utrudnień operacyjnych.
Podobnie wymiana ILS/DME Warszawa RWY33 uzależniona będzie od terminu renowacji
DS-3 (obecnie trwa analiza miejsca posadowienia, przygotowano program techniczny dla
urządzenia). Działania inwestycyjne PAŻP służące zwiększaniu przepustowości lotnisk
muszą być zharmonizowane z odpowiednimi inwestycjami w portach lotniczych (szczególnie
budową dróg kołowania równoległych do DS oraz dróg szybkiego zejścia).
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Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Port lotniczy przy obecnej infrastrukturze jest w stanie obsłużyć dodatkowy ruch pasażerski
generowany przez Turniej. Inwestycje w PL Warszawa mają zabezpieczenie finansowe,
realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie notują wyraźnych opóźnień.
Inwestycje

Dokończenie budowy
Terminalu 2 (budowa pirsu
centralnego i południowego,
połączenie w niezbędnym
zakresie z T1, dokończenie
stacji kolejowej)

Modernizacja nawierzchni
lotniskowych (dróg
startowych DS-1 i DS-3,
przyległych dróg kołowania,
dróg pożarowych i patrolowej)
Układ drogowy dla
Terminalu T2 (budowa
drugiej jezdni ul. Gordona
Benetta, przebudowa sieci
cieplnej wzdłuż drogi oraz
budowa jezdni o dwóch
pasach ruchu wraz z
odwodnieniem i oświetleniem)

Stan realizacji
Z pierwotnych ram projektu wyłączono modernizację Terminala 1
oraz pełną integrację Terminala T1 z Terminalem T2. Realizacja
tych zadań została przesunięta na czas po turnieju (2012-2014).
Decyzja ta zyskała akceptację UEFA.
W pozostałym zakresie inwestycja realizowana zgodnie z
harmonogramem.
Zakończyły się roboty nawierzchniowe przebudowy PPS-3.
W dniu 19 lutego 2010 r. PPL podpisało umowę z wykonawcą
budowy pirsu centralnego – konsorcjum firm Hochtief Polska Sp. z
o.o. oraz Hochtief Construction AG. Budowa jest na etapie
wykonywania konstrukcji szalunkowych pod pierwszą kondygnację
pirsu. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 5 marca
2011 r. PPL planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do CUPT w I
poł. 2011 r.
Rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy etapu I –
modernizacji DS-1, łącznie ze skrzyżowaniem dróg startowych.
Wybrano firmę BUDIMEX S.A. Roboty mają rozpocząć się na
początku lipca 2010 r. Realizacja etapu I przewidziana jest w latach
2010-2011. Etap II – modernizację DS-3 przesunięto na okres po
UEFA EURO 2012™, aby nie ograniczać przepustowości lotniska
podczas Turnieju.
Zadanie leżące w gestii PPL zostało zrealizowane zgodnie z
harmonogramem przez firmę Bilfinger Berger S.A. Jedynie w
związku z surową zimą protokół odbioru końcowego i przekazania
do eksploatacji podpisany został 31 marca 2010 r.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

W chwili obecnej wszystkie prace w ramach trzech projektów inwestycyjnych zgłoszonych
jako podstawowe do obsługi turnieju w PL Gdańsk są realizowane zgodnie
z harmonogramem. Planowany termin oddania inwestycji do użytku to: marzec 2012 r.
w przypadku nowego terminala i styczeń 2012 r. w przypadku drogi kołowania. Zakończona
została ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Obecnie przygotowywany jest wniosek o potwierdzenie wkładu
wspólnotowego dla projektu budowy terminalu i wniosek o dofinansowanie dla airside.
W chwili obecnej beneficjent nie widzi zagrożeń dla terminowej realizacji inwestycji.
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Inwestycje
Stan realizacji
Budowa terminala W dniu 24 lutego 2010 r. podpisano umowę z konsorcjum firm BUDIMEX
S.A. oraz Doraco Sp. z o.o. na budowę drugiego terminala pasażerskiego T2.
pasażerskiego T2
Prace budowlane rozpoczęły się 27 marca 2010 r., natomiast 31 maja 2010 r.
wmurowany został kamień węgielny w powstające pod budynkiem T2
fundamenty. Obecnie trwają prace związane z betonowaniem stóp
fundamentowych. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się
24 lutego 2012 r.
W dniu 11 stycznia 2010 r. podpisano umowę z firmą SKANSKA S.A. na
Budowa drogi
budowę drogi kołowania, 18 stycznia 2010 r. nastąpiło przekazanie placu
kołowania
równoległej do drogi budowy i rozpoczęcie prac budowlanych. Jest to obecnie najbardziej
startowej
zaawansowana inwestycja z projektów kluczowych dla realizacji UEFA
EURO 2012™. Trwa budowa I etapu drogi kołowania od strony progu 29,
kładzione są pierwsze warstwy nawierzchni. Zgodnie z umową inwestycja
powinna zakończyć się 11 listopada 2011 r.
W dniu 19 marca 2010 r. podpisano umowę z firmą BUDIMEX S.A. na
Budowa nowej
budowę płyty postojowej przed nowym terminalem pasażerskim T2. W dniu
płyty postojowej
przedterminalowej 29 marca 2010 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac
budowlanych. Obecnie trwają roboty ziemne. Zgodnie z umową inwestycja
powinna zakończyć się 19 listopada 2011 r.

Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego

W celu dotrzymania terminu realizacji istotnego dla obsługi turnieju zadania budowy
terminalu pasażerskiego, podzielono je na dwa etapy: etap I związany
z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości podczas turnieju (budowa terminalu
przylotowego) oraz etap II, który realizowany będzie już po mistrzostwach (rozbudowa
i zmiana funkcji na terminal odlotowy). Zgodnie z planem, rozpoczęcie użytkowania
terminalu przylotowego ma nastąpić w kwietniu 2012 r. Obecnie dla całości inwestycji
przygotowany jest raport oddziaływania na środowisko, będący podstawą uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Beneficjent
zakłada otrzymanie przedmiotowej decyzji do 31 sierpnia 2010 r. Opracowywane jest
studium wykonalności dla przedmiotowych inwestycji, które jest niezbędne do złożenia
wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Zakładany termin złożenia wniosku
o dofinansowanie dla wszystkich trzech inwestycji to III kwartał 2010 r.
Inwestycje
Budowa drogi kołowania
równoległej do drogi startowej
Rozbudowa płaszczyzn
postojowych samolotów
Rozbudowa terminalu

Stan realizacji
Przygotowano i uzupełniono dokumentację koncepcyjną i techniczną.
W kwietniu 2010 r. wszczęto postępowania przetargowe na wybór
inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych – oba
postępowania są w toku. Planowana data podpisania umowy na roboty
– IV kw. 2010 r., a planowana data zakończenia robót budowlanych –
IV kw. 2011 r.
Opracowano projekt budowlany. Obecnie są w toku wszczęte
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pasażerskiego

w kwietniu 2010 r. postępowania przetargowe na wybór inżyniera
kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony I etap: prekwalifikacja). Planowana data zakończenia robót
budowlanych w ramach etapu związanego z UEFA EURO 2012™–
I kw. 2012 r.

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika
W dniu 30 września 2009 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. uzyskał Zintegrowaną Decyzję
Środowiskową obejmującą zakres wszystkich realizowanych i planowanych inwestycji.
Trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wyjaśnienia wymaga kwestia obowiązywania
decyzji środowiskowej.
Inwestycje

Budowa terminala
pasażerskiego

Budowa nowej płyty
postojowej

Rozbudowa części
lotniczej lotniska, etap II
(budowa drogi szybkiego
zejścia, budowa
stanowisk do odladzania,
remont istniejącej płyty
postojowej „Południowa”
wraz z drogami
kołowania)

Stan realizacji
Zadanie przewiduje budowę terminala i obiektów pomocniczych, a także
dróg dojazdowych i parkingów. Generalnym wykonawcą jest Hochtief
Polska/Hochtief Construction AG. Prace budowlane trwają. Ukończono
konstrukcje żelbetowe terminalu. Obecnie trwa montaż konstrukcji
stalowych. Ogólne zaawansowanie prac: 24%. Mimo niesprzyjających
warunków pogodowych (grudzień 2009 r. – marzec 2010 r.) wg oceny
Inwestora opóźnienie w budowie nowego terminalu nie przekracza 2
miesięcy. Planowane rozpoczęcie użytkowania to III kwartał 2011 r.
Wykonawcą projektu płaszczyzn lotniskowych jest ILF Consulting
Engineers Polska Sp. z o.o. Zatwierdzono ostateczną koncepcję projektu,
zakończenie etapu projektowania planowane jest w III kwartale 2010 r.
Wybór generalnego wykonawcy planowany jest w III kwartale 2010 r.
Prace budowlane będą prowadzone w okresie od IV kwartału 2010 r. do
III kwartału 2011 r. Rozpoczęcie użytkowania nowej płyty postojowej
planowane jest w III kwartale 2011 r.
W wyniku przeprowadzanych prac projektowych ustalono konieczność
wykonania prac remontowych na odcinku drogi kołowania "Bravo" w
celu przeprowadzenia procesu integracji z projektowaną i budowaną
płytą postojową. Z przyczyn operacyjnych prace mogą zostać wykonane
najwcześniej po sezonie letnim 2010 z uwagi na zwiększoną ilość
operacji lotniczych (przepustowość części lotniczej lotniska).
Trwa projektowanie i uzgadnianie ostatecznej koncepcji projektu –
planowane zakończenie to IV kwartał 2010 r. Wybór generalnego
wykonawcy planowany jest w IV kwartale 2010 r. Prace budowlane będą
prowadzone w okresie od IV kwartału 2010 r. do IV kwartału 2011 r.
Rozpoczęcie użytkowania planowane jest na IV kwartał 2011 r.
Ze względu na wymagania operacyjne, kolejność prac w części lotniczej
lotniska wymaga w pierwszej kolejności wykonania prac w zakresie
budowy nowej płyty postojowej.

Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™
Urząd Lotnictwa Cywilnego nawiązał szereg bezpośrednich kontaktów ze stroną ukraińską
dotyczących kwestii ochrony. Wysoce prawdopodobne jest, iż na czas turnieju zawieszone
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zostanie porozumienie z Schengen, tj. przywrócona zostanie kontrola paszportowa
realizowana przez Straż Graniczną. Obecnie obowiązuje ustawa dotycząca kontroli pasażerów
z różnych krajów. Przygotowane będzie rozporządzenie w sprawie prowadzenia kontroli
granicznej i jej intensywności w zależności od rodzaju meczu oraz nowelizacja ustawy
o ochronie granicy państwowej.
Wykorzystanie lotnisk aeroklubowych
W dniu 11 grudnia 2009 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aeroklubem Polskim
oraz Spółką PL.2012 w sprawie wykorzystania lotnisk lokalnych jako lotnisk pomocniczych
na potrzeby UEFA EURO 2012™. Lotniska objęte porozumieniem to: Piastów (Radom),
Szymanów (Wrocław), Strzyżewice (Leszno), Kobylnica (Poznań), Przylep (Zielona Góra),
Elbląg – wszystkie powyższe znajdują się w zarządzie AP oraz lotniska Bemowo
(Warszawa), Chrcynno (Nasielsk) i Pruszcz Gdański. Lotniska te będą mogły być
dopuszczone do obsługi ruchu pasażerskiego dla potrzeb turnieju po spełnieniu wymogów
określonych w ustawie Prawo lotnicze. AP zobowiązał się do podjęcia działań
zapewniających funkcjonowanie odpowiednich służb oraz możliwości wykonywania startów
i lądowań dla statków powietrznych wykonujących loty w celu ratowania życia lub zdrowia
ludzi. Spółka PL.2012 zobowiązała się do wspierania starań AP o pozyskanie środków
publicznych lub prywatnych dla modernizacji lotnisk, których dotyczy porozumienie.

II. Transport miejski
Projekty w zakresie transportu miejskiego włączone są na listę projektów indywidualnych
w ramach POIiŚ.
WARSZAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
1. „Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka
Chopina” – projekt realizowany przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. w celu zapewnienia
obsługi połączenia kolejowego do lotniska Okęcie. Realizacja projektu jest niezbędna dla
prawidłowego skomunikowania Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina m.in. z centrum
miasta, ponadto zapewni efektywną obsługę lokalnego ruchu pasażerskiego i pozwoli na
usprawnienie transportu publicznego poprzez umożliwienie szybkiego przemieszczania się
podróżnych z terenów miejskich i podmiejskich do/od Stadionu Narodowego (areny UEFA
EURO 2012™). Efektem realizacji projektu będzie utworzenie połączenia kolejowego
złożonego z dwóch relacji: Lotnisko Okęcie - Warszawa Wschodnia - Legionowo i Lotnisko
Okęcie - Warszawa Wschodnia - Sulejówek o częstotliwości kursowania co 30 minut (na
wspólnym odcinku co 15 minut). Projekt dotyczy zakupu 13 szt. nowoczesnych elektrycznych
zespołów trakcyjnych. W dniu 16 marca 2010 r. podpisano umowę z dostawcą taboru
z terminem dostawy do 16 września 2011 r. Wniosek o dofinansowanie projektu został
zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą. Obecnie w Instytucji Zarządzającej znajduje się
wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego, który ma zostać skierowany do Komisji
Europejskiej. Do końca czerwca 2010 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie,
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a następnie – złożenie wniosku o płatność. Planowany termin zakończenia projektu: wrzesień
2011 r.
2. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo
Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych” – projekt realizowany
przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zakłada modernizację trasy tramwajowej od Dworca
Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii
obsługujących Stadion Narodowy. Projekt obejmuje również modernizację węzłów Dw.
Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka oraz przebudowę pętli Stadion Narodowy. W wyniku
realizacji projektu nastąpi usprawnienie komunikacji zbiorowej w bezpośrednim otoczeniu
Stadionu Narodowego. Efektem projektu będzie modernizacja 2,9 km torów tramwajowych
oraz zakup 30 sztuk taboru. Wyłoniono dostawcę taboru (pierwszy tramwaj z całej dostawy
186 szt. został przekazany do eksploatacji 14 czerwca 2010 r.). Trwa ocena merytoryczna
wniosku o dofinansowanie projektu. Dnia 12 maja 2010 r. dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnych. Dnia
1 maja 2010 r. ogłoszono przetarg na dostawę systemu informacji pasażerskiej; 30 czerwca
2010 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie przebudowy układu kablowego.
Dnia 15 lipca 2010 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na remont i rozbudowę trasy
tramwajowej na I etap, a 15 października 2010 r. na II etap. Prace na pozostałymi zadaniami
(modernizacja trasy, system sterowania ruchem, promocja projektu) zostaną podjęte
stosowanie do technicznie uzasadnionej kolejności.
3. „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru
oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego
na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” – zadanie, którego beneficjentem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego, zostało podzielone na 2 odrębne projekty. Pierwszy z nich
(POIiŚ 7.3-10.2) dotyczy zakupu taboru kolejowego w ilości 16 szt. nowych,
czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla samorządowej Spółki „Koleje
Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w Warszawie do obsługi portów lotniczych i przewozów
aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej. Drugi projekt (POIiŚ
7.3-10.1) obejmuje modernizację bocznicy i budowę stacji/przystanku kolejowego na terenie
Portu Lotniczego w Modlinie. Zadanie ma strategiczny charakter ze względu na konieczność
skomunikowania lotnisk z miastem oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w
ruchu lokalnym.
W zakresie projektu 7.3-10.1 – beneficjent posiada dokumentację niezbędną
do przeprowadzenia przetargu na wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego, raportu
oddziaływania na środowisko, koncepcji programowo-przestrzennej i badań geotechnicznych.
Beneficjent planuje wszczęcie procedury przetargowej na przedmiotowe opracowania do
końca czerwca 2010 r., natomiast na przełomie czerwca i lipca 2010 r. planowane jest
wszczęcie procedury na wybór kierownika projektu, który dokona aktualizacji posiadanego
przez beneficjenta studium wykonalności. Wszczęcie przetargu na wyłonienie wykonawcy
robót (formuła „Projektuj i Buduj”) planowane jest na luty 2011 r. Rozstrzygnięcie przetargu
na inżyniera kontraktu oraz podpisanie umowy na wykonanie robót planowane jest na II kw.
2011 r. Roboty budowlane mają rozpocząć się w październiku 2011 r. i zakończyć w maju
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2012 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE planowane jest na
kwiecień 2011 r.
W zakresie projektu 7.3-10.2 – beneficjent przeprowadził procedurę przetargową na dostawę
16 szt. taboru. Termin składania ofert upłynął w dniu 31 grudnia 2009 r., złożone zostały 2
oferty. W związku z faktem, iż najniższa zaoferowana cena przekraczała kwotę jaką
zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało
unieważnione. Jeden w oferentów wniósł protest, a w obliczu jego odrzucenia odwołał się
do KIO, która uwzględniła odwołanie. Zamawiający skierował sprawę do sądu, w tej chwili
toczy się postępowanie w przedmiotowej sprawie. W przypadku pozytywnego dla
zamawiającego wyroku sądu rozstrzygnięcie nowego postępowania może nastąpić
najwcześniej w listopadzie 2010 r., natomiast dostawa przedmiotu zamówienia możliwa jest
do końca I kwartału 2012 r. Studium wykonalności jest obecnie weryfikowane przez
JASPERS. Beneficjent zakłada, iż złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie
możliwe w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
1. „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego” – projekt, którego
beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
przyczyni się do poprawy jakości i sprawności komunikacji mieszkańców aglomeracji
poznańskiej i kibiców UEFA EURO 2012 oraz do zwiększenia częstotliwości kursowania
tramwajów, skrócenia czasu podróży oraz wzrostu atrakcyjności terenu i aktywności
gospodarczej mieszkańców. Projekt obejmuje zakup min. 40 szt. nowoczesnego
niskopodłogowego taboru tramwajowego. W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano umowę na
dostawę całości przedmiotu zamówienia w terminie do czerwca 2012 r. W marcu 2010 r.
odbyły się jazdy testowe pierwszego wyprodukowanego tramwaju. Obecnie trwa weryfikacja
studium wykonalności przez ekspertów z JASPERS, a beneficjent kompletuje załączniki do
wniosku o dofinansowanie, którego złożenie do CUPT jest planowane do końca czerwca
2010 r.
2. „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera” – celem projektu
realizowanego przez Miasto Poznań jest usprawnienie systemu komunikacji publicznej oraz
ułatwienie pasażerom, w tym kibicom UEFA EURO 2012™ dokonywania przesiadek
w najważniejszym węźle komunikacyjnym Poznania poprzez kompleksową modernizację
i przebudowę Ronda Kaponiera. Projekt obejmuje m.in. budowę dodatkowego poziomu węzła
wraz z peronami stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz dostosowanie go do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji technicznej
wraz z OOŚ. Uzyskano deklarację organu dot. obszarów Natura 2000. Dnia 10 maja 2010 r.
złożono wniosek o decyzję środowiskową. Trwa opracowywanie studium wykonalności
projektu. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia br. Wtedy też beneficjent
planuje złożenie wniosku o dofinansowanie do CUPT. Przewidywane zakończenie inwestycji
to 31 maja 2012 r.
3. „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA
EURO 2012 w Poznaniu” – projekt, którego beneficjentem jest Miasto Poznań ma na celu
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usprawnienie systemu przewozów pasażerskich w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu,
głównie w okolicach Stadionu Miejskiego oraz na liniach łączących stadion z dworcem
kolejowym, lotniskiem oraz hotelami i jest istotny dla usprawnienia miejskich połączeń
komunikacyjnych zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i kibiców UEFA EURO 2012™.
Projekt dotyczy modernizacji torowisk wraz z siecią trakcyjną na odcinkach stanowiących
elementy głównych tras dojazdowych transportu publicznego do Stadionu Miejskiego
i obiektów istotnych z punktu widzenia UEFA EURO 2012™. Obecnie trwa procedura OOŚ,
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla I etapu oraz złożono wniosek
o decyzję dla II etapu. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy na projektowanie,
została ona rozwiązana. Ogłoszono nowy przetarg i zgodnie z wybraną najkorzystniejszą
ofertą zmiana projektanta nie wpłynie na termin zakończenia prac projektowych. Kolejna
umowa na projektowanie ma być podpisana do końca czerwca 2010 r. Planowany termin
zakończenia inwestycji to 31 maja 2012 r.
TRÓJMIEJSKI OBSZAR METROPOLITALNY
1. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A” – projekt realizowany przez
Gminę Miasta Gdańsk ma na celu poprawę stanu komunikacji zbiorowej w Gdańsku.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości transportu publicznego, zmniejszenie
zatłoczenia w centrum miasta oraz minimalizacja drgań i hałasu. Dzięki przebudowie
istniejących torowisk i budowie nowej sieci wzrośnie zdolność przewozowa sieci
tramwajowej, skróceniu ulegnie czas przejazdu, zostanie zapewniony odpowiedni potencjał
i standard dla przewozu transportem zbiorowym kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™
(usprawnienie dojazdu do i ze stadionu Baltic Arena, dowiezienie kibiców do dworców PKP,
PKS oraz w kierunku dzielnic oddalonych od centrum Gdańska, które będą stanowić zaplecze
noclegowe dla przyjeżdżających turystów i kibiców).
Projekt obejmuje przebudowę torów tramwajowych (25 km) i budowę nowej linii
tramwajowej (3 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę i przebudowę sieci
trakcyjnych i systemów sterowania ruchem, zakup 35 szt. taboru i modernizację zajezdni
"Wrzeszcz". Beneficjent pozyskał: 7 z 14 decyzji lokalizacyjnych, komplet decyzji
środowiskowych oraz wykonał część dokumentacji projektowej. Umowy dla wszystkich
zadań zostały zawarte. Niezbędne pozwolenia na budowę zostaną uzyskane do końca 2010 r.
Podpisano umowę na zakup 35 szt. tramwajów oraz wykonano przebudowę torowisk
w ciągu ul. Hallera. W toku są przetargi nieograniczone na realizację robót budowlanomontażowych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 3 zadań modernizacyjnych:
Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej, Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej
i ul. Chłopskiej, Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej oraz I etap
przetargu ograniczonego dla zadania Budowa linii tramwajowej „Chełm - Nowa Łódzka”.
Studium wykonalności projektu zostało odebrane w czerwcu 2010 r. Planowana data złożenia
wniosku o dofinansowanie to koniec czerwca 2010 r., a planowany termin zakończenia
realizacji projektu to 31 maja 2012 r.
2. „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście” – projekt realizowany przez PKP
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest ściśle powiązany z rewitalizacją
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połączenia szynowego centrum Gdańska z Nowym Portem. Głównym celem projektu jest
poprawa jakości transportu poprzez przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym
(SRK) wraz z linią światłowodową, EOR i sterowanym oświetleniem, zmodernizowanie
przystanków z uwzględnieniem systemu monitorowania bezpieczeństwa i systemu informacji
pasażerskiej, przystosowanie infrastruktury peronowej dla osób niepełnosprawnych,
modernizację ok. 25 km i budowę przedłużenia linii 250 (2,5 km) oraz budowę przystanku
Gdańsk Śródmieście i modernizację 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Realizacja
projektu zapewni efektywne przemieszczanie się pasażerów transportem zbiorowym między
stadionem Baltic Arena a aglomeracją miejską oraz obszarami podmiejskimi podczas UEFA
EURO 2012™.
Projekt jest w zaawansowanym stadium realizacji. Beneficjent jest w trakcie pozyskiwania
decyzji lokalizacyjnej. Wydano decyzję środowiskową, przygotowano część przetargów
(19 z 38) – termin rozpoczęcia ostatniego planowany jest na maj 2011 r. oraz wykonano część
dokumentacji technicznej. Niezbędne pozwolenia na budowę zostaną uzyskane do lipca
2011 r.
W chwili obecnej projekt znajduje się w zaawansowanym stadium realizacyjnym:
Zad.1 system sterowania ruchem kolejowym:
SRK – zakończone zostały dwa z pięciu etapów inwestycji, oddano do eksploatacji
urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym dla stacji Sopot oraz Gdańsk Oliwa,
od marca 2010 r. trwają prace w ramach kolejnego etapu Gdańsk Wrzeszcz, w chwili
obecnej Spółka czeka na pozwolenie na budowę dla etapu Gdańsk Główny;
EOR – odebrana została dokumentacja projektowa dla wszystkich etapów zadania,
w maju 2010 r. odebrane zostały prace na dwóch z czterech etapów przedsięwzięcia:
Sopot oraz Gdańsk Oliwa;
linia światłowodowa – odebrana została dokumentacja projektowa dla inwestycji, Spółka
posiada już zgodę Wspólników na zaciągnięcie zobowiązania i oczekuje na zgodę PKP
S.A. na realizację inwestycji.
Zad.2 modernizacja peronów:
dokumentacja projektowa – Spółka posiada dokumentację dla czterech z sześciu etapów
przedsięwzięcia (Gdańsk Politechnika, Sopot, Sopot Wyścigi, Gdynia Wzg. Św.
Maksymiliana);
realizacja – w czerwcu 2010 r. zakończone zostały prace modernizacyjne na peronie
Sopot Wyścigi, zakończenie prac na peronie Sopot planowane jest na sierpień 2010 r.,
w czerwcu 2010 r. rozpoczęte zostaną również prace na peronie Gdańsk Politechnika
(przekazanie placu budowy 18 czerwca 2010 r.).
Zad.3 Gdańsk Śródmieście
Obecnie Spółka oczekuje na finalizację prac związanych z pozyskaniem prawa
do dysponowania gruntem dla inwestycji.
Zad.4 modernizacja taboru
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Spółka posiada SIWZ dla realizacji inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku
o dofinansowanie to koniec czerwca 2010 r. Planowany termin zakończenia realizacji
projektu to 30 czerwca 2012 r.

3. „Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I” – efektem realizacji projektu, którego
beneficjentem jest Samorząd Województwa Pomorskiego będzie zmniejszenie zatłoczenia
na drogach prowadzących do/z Trójmiasta, zwiększenie udziału przyjaznego środowisku
transportu publicznego, pogłębienie integracji systemów transportu zbiorowego,
zredukowanie hałasu ulicznego, emisji spalin, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
i szynowego, skrócenie czasu podróżowania, wzrost atrakcyjności terenów aglomeracji oraz
udrożnienie połączenia kolejowego Trójmiasta z ważniejszymi ośrodkami miejskimi Kaszub
(Kościerzyna, Kartuzy i Żukowo). Ponadto projekt przyczyni się do polepszenia jakości
i sprawności komunikacji mieszkańców aglomeracji Trójmiasta i kibiców turnieju UEFA
EURO 2012™.
Beneficjent wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o autoryzację zmiany zakresu projektu:
z planowanej budowy i modernizacji linii kolejowej na odcinkach Gdańsk Wrzeszcz – Port
Lotniczy im. L. Wałęsy – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna zakres uległ zmianie na: budowę
linii kolejowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy im. L. Wałęsy (ok. 16 km linii
tylko nowobudowanej) oraz Port Lotniczy im. L. Wałęsy – Gdańsk Osowa (ok. 4 km linii
również tylko nowobudowanej), przy czym na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy im.
L. Wałęsy linia kolejowa ma być dostosowana do ruchu tramwajowego (linia dwusystemowa:
kolejowo-tramwajowa). Beneficjent rezygnuje z realizacji pierwotnego zakresu dotyczącego
odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz z połączenia Portu lotniczego z Gdańskiem
Osową istniejącą bocznicą kolejową.
Ze względu na zmianę zakresu projektu zmianie ulegną:
termin realizacji projektu – prace projektowe i roboty budowlane (w systemie „Projektuj
i Buduj”) mają rozpocząć się w maju 2012 r. i zakończyć w maju 2015 r., a nie jak
pierwotnie planowano w 2010 r. (prace projektowe) i 2011 r. (roboty budowlane);
koszt całkowity projektu – z 746,54 mln zł brutto na 817,40 mln zł brutto;
termin złożenia do CUPT wniosku o dofinansowanie projektu: z 31 stycznia 2010 r.
na kwiecień 2011 r. Planowany termin uzyskania: decyzji środowiskowej – kwiecień
2011 r., decyzji lokalizacyjnej – wrzesień 2011 r., ogłoszenie pierwszego przetargu
na roboty budowlane – czerwiec 2011 r.

4. „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki
w Gdańsku” – projekt realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad. Wpisuje się w ciąg komunikacyjny połączenia Portu Lotniczego im. Lecha
Wałęsy w Gdańsku z centrum miasta. Dnia 27 stycznia 2009 r. projekt uzyskał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, a 14 września 2009 r.
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decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane rozpoczęły się
23 marca 2010 r., ich zakończenie zaplanowano na 15 maja 2012 r.
5. „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska” – projekt
realizowany jest przez Gminę Miasta Gdańsk i obejmuje budowę dwujezdniowej drogi, która
zastąpi istniejącą drogę krajową nr 7 (ul. Kartuska) na odcinku od obecnego połączenia
z Trasą W-Z do ul. Otomińskiej. Projekt jest komplementarny względem realizowanego przez
GDDKiA projektu pn.: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł
Karczemki w Gdańsku”. W dniu 22 marca 2010 r. uprawomocniła się decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, 27 maja 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą nadzoru
inwestorskiego (Inżynier Kontraktu), a 8 czerwca 2010 r. – umowę z wykonawcą robót.
Przekazanie placu budowy nastąpiło 9 czerwca 2010 r., a planowany termin zakończenia
inwestycji to 31 maja 2012 r.
WROCŁAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu
– Etap I” – beneficjentem projektu jest Miasto Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne we Wrocławiu Sp. z o.o. Celem projektu jest stworzenie nowej jakości
systemu transportu publicznego Wrocławia i systemu powiązań transportowych miasta i
aglomeracji oraz zwiększenie korzystania z transportu zbiorowego w celu stworzenia
naturalnej alternatywy dla transportu indywidualnego. W ramach inwestycji planowana jest:
budowa nowych połączeń tramwajowych (budowa 15,8 km i modernizacja 22,5 km
pojedynczego toru linii tramwajowej), wdrożenie nowego podsystemu „Tramwaj Plus” wraz z
zakupem nowego taboru (36 szt.), zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla
tramwajów (obejmie 95 skrzyżowań i wyposażenie 36 pojazdów w autokomputery) oraz
budowa węzłów przesiadkowych oraz innych elementów służących integracji systemów
transportu. Jednocześnie planuje się rozbudowę węzłów przesiadkowych w rejonie dworca
kolejowego i stadionu UEFA EURO 2012™.
Do końca czerwca 2010 r. zostanie opracowane studium wykonalności. Beneficjent uzyskał
decyzje lokalizacyjne dla części projektu. Dla części przygotowano raporty ooś,
a wszystkie decyzje środowiskowe zostaną uzyskane do 30 października 2010 r. Do końca
2010 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa (część wykonano). Pierwsze przetargi
na realizację ogłoszono w II kw. 2008 r., obecnie trwają roboty budowlane.

III. Transport drogowy
Postęp przygotowań w zakresie infrastruktury drogowej jest pod szczególnym nadzorem
Ministerstwa Infrastruktury. Według stanu na dzień przyznania Polsce organizacji Mistrzostw
Europy UEFA EURO 2012™, tj. 18 kwietnia 2007 r. w Polsce istniało:
–

676 km autostrad,

–

267 km dróg ekspresowych,
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–

3 701 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś,

–

54,9% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A.

Według stanu na dzień 15 czerwca 2010 r. ww. dane kształtują się następująco:
–

851 km autostrad (przyrost o 175 km),

–

544 km dróg ekspresowych (przyrost o 277 km),

–

5 347 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś (przyrost o 1646 km),

–

59,6% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A (przyrost o 4,7
punktu procentowego).

W związku z faktem, że w 2008 r. wystąpiły pierwsze skutki globalnego spowolnienia
gospodarczego w Ministerstwie Infrastruktury przygotowano projekt zmian w systemie
finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Zmiany w ustawie
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym mają na celu wprowadzenie
elastycznego modelu finansowania dróg krajowych przy jednoczesnym zapewnieniu
efektywnego wykorzystania w Programie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
przewidzianych na realizację inwestycji w zakresie dróg o najwyższym standardzie, a także
koncentracji w ramach KFD wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe.
Inwestycje drogowe istotne dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™ zostały wymienione w „Harmonogramie przedsięwzięć infrastrukturalnych
związanych z organizacją UEFA EURO 2012” – Masterplan. Aktualny stan realizacji tych
zadań przedstawia się następująco:
1) Autostrada A1
Nowe Marzy – Toruń – dł. 62,4 km A1, lata realizacji 2008-2011/2012, aktualnie
w budowie, planowane zakończenie – grudzień 2011 r.;
Toruń – Stryków – dł. 144,1 km A1, lata realizacji 2009-2012. W dniu 28 maja 2010 r.
podpisano umowę z wykonawcą robót obejmujących w. Stryków i rozpoczęto prace
budowlane. Planowany termin zakończenia ich realizacji to 30 listopada 2011 r.
W dniach 17 i 18 czerwca 2010 r. podpisano umowy z wykonawcami robót dla 4
odcinków o długości 100,2 km z terminami zakończenia realizacji odpowiednio:
kwiecień 2012 r. (dla dwóch odcinków) i wrzesień 2012 r. (dla dwóch odcinków).
Przewidywany termin podpisania umów z wykonawcami dla pozostałych 2 odcinków:
w. Kowal – w. Sójki oraz w. Kotliska – w. Piątek to 20 lipca 2010 r. Termin
zakończenia realizacji obu odcinków to kwiecień 2012 r.;
Pyrzowice – Maciejów – Sośnica – dł. 44,4 km A1, lata realizacji 2008-2012. Obecnie
trwają prace budowlane na następujących odcinkach: w. Pyrzowice – w. Piekary Śląskie
(termin zakończenia – kwiecień 2012 r.), w. Piekary – w. Maciejów (termin
zakończenia – grudzień 2011 r.), w. Maciejów – w. Sośnica (termin zakończenia –
czerwiec 2011 r.), Węzeł Sośnica częściowo oddano do ruchu 23 grudnia 2009 r.;
zakończenie prac na węźle planowane jest na 15 lipca 2010 r. W wyniku wystąpienia
zjawisk powodziowych oraz intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu br. na
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obszarze realizowanych kontraktów wystąpiły liczne podtopienia. Częściowo zalany
jest odcinek DK 88. Aktualnie sytuacja powodziowa stabilizuje się, jednak w dalszym
ciągu silne nawodnienie terenu uniemożliwia kontynuację większości robót
budowlanych w tym zwłaszcza robót ziemnych. Prowadzone są konieczne prace
zabezpieczające. Przewiduje się wydłużenie terminu realizacji o ok. 3-4 miesiące;
Sośnica – Gorzyczki – dł. 47,9 km A1. Lata realizacji 2007-2011. Odcinek w. Sośnica –
w. Bełk – dł. 15,4 oddano do ruchu 20 października 2009 r. Aktualnie w budowie są 2
pododcinki: w. Bełk – w. Świerklany (dł. 14,1 km) oraz w. Świerklany – w. Gorzyczki
(dł. 18,3 km). Ze względu na duże opóźnienia w realizacji kontraktu
w stosunku do przyjętego harmonogramu, Inwestor (GDDKiA) w dniu 15 grudnia
2009 r. odstąpił od kontraktu z wykonawcą robót na odcinku w. Świerklany –
w. Gorzyczki – firmą Alpine Bau. Przeprowadzono inwentaryzację i weryfikację
dotychczas wykonanych prac. Dnia 1 kwietnia 2010 r. ogłoszony został przetarg
ograniczony na dokończenie robót, a 1 czerwca 2010 r. wysłano zaproszenia do
składania ofert cenowych przez wykonawców. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji to marzec 2012 r.
W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych i intensywnych opadów deszczu w maju
i czerwcu br. na obszarze obu realizowanych kontraktów przewiduje się wydłużenie
terminu realizacji o ok. 3-4 miesiące. Najważniejsze odnotowane zniszczenia to:
podtopienia przy budowanych obiektach mostowych, zalanie dróg serwisowych i części
trasy głównej (ok. 100 m) na odcinku Bełk – Świerklany, osunięcia skarp i rozmycia
wałów ziemnych pod ekrany akustyczne i wykopów, zamulenie kanalizacji. W czerwcu
2010 r. sytuacja na placu budowy uniemożliwiała kontynuację większości robót
budowlanych w tym zwłaszcza robót ziemnych. W tej chwili prowadzone są prace
porządkowe. Wstępnie oszacowane koszty dodatkowe dla odc. Sośnica – Bełk to 2 mln
zł, dla odcinka Świerklany – Gorzyczki – 15 mln zł.

2) Autostrada A-2
Świecko – Nowy Tomyśl – dł. 107,9 km A2 – zadanie jest realizowane. Planowany
termin zakończenia prac – koniec 2011 r.;
Stryków – Konotopa – dł. 91 km. Inwestycja jest realizowana w podziale na pięć
odcinków, w systemie „zarojektuj i zbuduj”. Dla skoordynowania prac na wszystkich
odcinkach, w dniu 23 września 2009 r. została podpisana umowa z firmą nadzorującą
projekt i budowę. W chwili obecnej wykonawcy robót na wszystkich pięciu odcinkach
prowadzą zaawansowane prace projektowe. Składane są wnioski o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwoleń na budowę. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji z zapewnieniem przejezdności na EURO 2012 to 5 czerwca 2012 r.

3) Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. Konotopa – w. Puławska wraz
z odc. w. Lotnisko – Marynarska – dł. 19,3 km. Odcinek Marynarska – Lotnisko Puławska znajduje jest aktualnie w budowie, w wyniku wystąpienia zjawisk
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powodziowych oraz intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu br. przewiduje się
wydłużenie terminu realizacji o 2 miesiące, tj. do kwietnia 2012 r. Wstępnie oszacowane
koszty dodatkowe to ok. 7 mln zł netto. Dla odcinka Konotopa – Lotnisko 16 grudnia
2009 r. ogłoszono ponowny przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 11 marca 2010
r. rozstrzygnięto przetarg i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, przewidywany
termin podpisania umowy z wykonawcą to przełom czerwca i lipca 2010 r. Termin
zakończenia realizacji odcinka to 31 sierpnia 2012 r., z zapewnieniem przejezdności
w terminie do 31 maja 2012 r.

4) Autostrada A-4
Kraków – Tarnów – dł. 56,8 km, lata realizacji 2009-2012. W dniach 22 grudnia
2009 r., 4 stycznia 2010 r. i 5 lutego 2010 r. podpisane zostały umowy
z wykonawcami robót na wszystkich pododcinkach. W wyniku wystąpienia zjawisk
powodziowych oraz intensywnych opadów deszczu, w maju i czerwcu br. na obszarze
realizowanych kontraktów przewiduje się wydłużenie terminu realizacji o ok. 2-3
miesiące. Prace na odcinkach w. Szarów – w. Brzesko, w. Brzesko –
w. Wierzchosławice, odc. w. Wierzchosławice – w Krzyż zostały całkowicie
wstrzymane do odwołania. Trasa na tym odcinku przebiega przez tereny najmocniej
dotknięte powodzią. Biuro budowy jest odcięte od możliwości dojazdu. Obecnie nadal
utrzymują się zalewiska, nie ma więc możliwości oceny finansowej szkód. Obecnie
trwają prace budowlane z planowanym terminem zakończenia w okresie styczeń –
luty 2012 r.;
Tarnów – Rzeszów – dł. 78,4 km. Dla odc. Tarnów – Dębica Pustynia trwa procedura
przetargowa, 26 marca 2010 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta. Podpisanie
umowy z wykonawcą planowane jest do końca czerwca 2010 r. z terminem realizacji
do lipca 2012 r. Dla pozostałych 3 odcinków podpisane zostały umowy (ostatnia w
dniu 10 maja 2010 r.) z wykonawcami robót kontrakty są w toku. Terminy
zakończenia realizacji poszczególnych odcinków to odpowiednio: wrzesień i listopad
2011 r. oraz czerwiec 2012 r. W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych oraz
intensywnych opadów deszczu, w maju i czerwcu br. na odc. w. Krzyż – w. Rzeszów
Wschód oraz na odc. Rzeszów Centralny – w. Rzeszów Wschód nie ma możliwości
prowadzenia robót ziemnych. Szacunkowy czas przedłużenia kontraktu to 1-2
miesiące. Wstępnie oszacowane koszty dodatkowe to 205 tys. zł. Natomiast na odc. w.
Krzyż – w. Rzeszów Wschód oraz w. Rzeszów Zachód – w. Rzeszów Centralny (bez
węzła) szacunkowy czas przedłużenia prac to ok. 1 miesiąc;
Rzeszów – Korczowa – dł. 88,3 km. Dla pododcinka Rzeszów – Jarosław trwa
procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, 27 kwietnia 2010 r. złożono
wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z przewidywanym terminem
uzyskania we wrześniu 2010 r. Dla pododcinków Jarosław – Radymno i Radymno –
Korczowa podpisano umowy z wykonawcami w systemie „Projektuj i Buduj”, trwają
prace projektowe i budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji wszystkich
trzech pododcinków to kwiecień 2012 r.;
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Zgorzelec – Krzyżowa – dł. 51,4 km. Odcinek oddano do ruchu dnia 14 sierpnia
2009 r.;
Wielicka – Szarów – dł. 19,9 km. Odcinek oddano do ruchu dnia 30 października
2009 r.

5) Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 – dł. 35,5 km. Obecnie trwają prace budowlane.
W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych oraz intensywnych opadów deszczu
w maju i czerwcu br. przewiduje się wydłużenie terminu realizacji o ok. 1-3 miesiące.
Przewidywany termin zakończenia całości – czerwiec 2011 r.

6) Budowa autostrady A-18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) – dł.
70,9 km. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Nastąpiła
konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek wyznaczenia
nowych obszarów NATURA 2000. Planowany termin oddania do ruchu znacznie się
opóźni. Zadanie zostało wyłączone z Masterplanu.

7) Droga ekspresowa S-5
Nowe Marzy – Bydgoszcz – dł. 75,3 km oraz Bydgoszcz – Żnin – dł. 36,3 km, lata
realizacji 2012-2013. Oba pododcinki są na etapie prac przygotowawczych. Ze względu
na opóźnienia, zostały wyłączone z Masterplanu.
Gniezno – Poznań – dł. 35 km, lata realizacji 2009-2012. Dnia 30 października
i 10 listopada 2009 r. podpisano umowy z wykonawcami robót. Trwają prace
budowlane oraz badania archeologiczne, przewidywany termin zakończenia inwestycji
to kwiecień 2012 r.

8) Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S-11 i S-5 – dł. 27,3 km, lata
realizacji 2009-2011. Odc. w. Swadzim – w. Głuchowo – oraz odc. w. Złotowo – w.
Rokietnica w budowie. Planowane terminy zakończenia robót to odpowiednio: sierpień
2011 r. i maj 2012 r. Odc. Rokietnica – Swadzim – w opracowaniu projekt budowlany
i wykonawczy. Planowany termin oddania do ruchu to 30 czerwca 2012 r. z zapewnieniem
przejezdności na UEFA EURO 2012™.

9) Droga ekspresowa S-7 Gdańsk – Koszwały – (południowa obwodnica Gdańska o dł.
18 km), lata realizacji 2009-2012. 6 października 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą
robót. Trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia prac to 15 lipca 2012 r.

10) Droga ekspresowa S-8 Konotopa – Powązkowska – dł. 10,4 km. Odcinek zasadniczy S-8,
tj. w. Konotopa – Powązkowska jest w budowie. Planowany termin oddania do ruchu to 15
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grudnia 2010 r. Ul. Gierdziejowskiego – na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej. Ul. Piastowska – 2 kwietnia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą
robót, trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia realizacji obydwu
odcinków – maj 2012 r.

11) Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz
z powiązaniami z DK Nr 7 w węźle Magdalenka – dł. 15,6 km, lata realizacji 20102012. Dla odc. Paszków – Opacz dnia 14 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg na wybór
wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpnia
2012 r. z zapewnieniem przejezdności 31 maja 2012 r. Dla pozostałych odcinków
opracowywane są materiały do decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę (odcinki
te zostały wyłączone z Masterplanu).

IV. Transport kolejowy
Według stanu na dzień 15 czerwca 2010 r. w wykazie prędkości do rozkładu jazdy RRJ
2009/2010 nie przewiduje się przejazdów z prędkością 200 km/h. Takie prędkości planowane
są po zakończeniu modernizacji na CMK Warszawa – Katowice, na E 65 Warszawa – Gdynia
oraz na E 59 Wrocław – Szczecin.
W celu zapewnienia poprawy stanu infrastruktury kolejowej, wdrożono następujące projekty:
1) Projekt „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (nr ISPA/FS
2001/PL/16/P/PT/015) został zrealizowany w latach 2001-2009 na terenie
10 województw. Celem projektu było przywrócenie sprawności technicznej zużytych
i wyeksploatowanych elementów infrastruktury na wybranych liniach kolejowych,
powodujących powstawanie tzw. „wąskich gardeł”. W wyniku realizacji projektu
odwołano 133 ograniczenia prędkości pociągów odzyskując 204 minuty na różnych
liniach kolejowych.
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2) Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą,
etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) (nr POIiŚ 7.122.1) jest przewidziany do realizacji w latach 2010 – 2015. W dniu 8 kwietnia 2010 r.
Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjęło „Dokument Implementacyjny”,
porządkujący do 2015 r. wdrażanie Masterplanu dla transportu kolejowego w Polsce
do 2030 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych objętych POIiŚ, zamieszczone
w powyższym dokumencie, nie obejmuje projektu 7.1-22.1 i tym samym nie przewiduje
finansowania ww. projektu w ramach POIiŚ.

3) Linia E 20 Berlin – Moskwa:
Odcinek Poznań – Rzepin – gr. państwa – zmodernizowany;
Poznański Węzeł Kolejowy – zmodernizowany;
Odcinek Warszawa – Siedlce – zmodernizowany:
Odcinek Siedlce – Terespol – zmodernizowany w etapie I (szlaki Siedlce - Terespol),
zakres rzeczowy projektu obejmował: przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę
podtorza i nawierzchni kolejowej wraz z odwodnieniem, modernizację nawierzchni
przejazdów w poziomie szyn na odcinkach między stacjami Siedlce, Łuków,
Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska oraz Terespol, przebudowę przystanków
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osobowych, przebudowę istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci
teletechnicznych, budowę linii potrzeb nietrakcyjnych, przebudowę obiektów
inżynieryjnych (przepustów, mostów kolejowych). Etap II modernizacji, przewidziany
na lata 2010 – 2014 (stacje) obejmuje: modernizację urządzeń sterowanie ruchem
kolejowym, modernizację urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej na przejazdach
kolejowych oraz urządzeń telekomunikacji, budowę urządzeń do odstraszania zwierząt
(UOZ), budowę lokalnego centrum sterowania (LCS) w Łukowie, modernizację stacji:
Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, uproszczenie układów torowych stacji oraz
wykonanie niezbędnej przebudowy wszelkich urządzeń i obiektów;
Odcinek Warszawa – Poznań – w latach 2009 – 2015 planowana jest modernizacja
stacji i wybranych odcinków na linii kolejowej.

4) Linia E 65 Gdynia – Wiedeń:
Odcinek Gdynia – Warszawa – obecnie w trakcie modernizacji, zakończenie całości
prac jest planowane do 2014 r. Do dnia 15 czerwca 2010 r. zmodernizowano 63,8 km
torów oraz wykonano:
–

Stacja Gdynia Główna Osobowa (m.in. modernizacja 5,9 km torów i 10,8 km
sieci trakcyjnej) – w dniu 22 stycznia 2010 r. został zakończony I etap projektu
obejmujący modernizację 5,9 km torów i 10,8 km sieci trakcyjnej;

–

LCS Nasielsk: Warszawa Wschodnia – Legionowo i stacja Nasielsk (m.in. 34,6
km torów, 50 km sieci trakcyjnej, 18,5 km LPN, 15 istniejących obiektów
inżynieryjnych, 10 peronów oraz budowa 2 nowych obiektów inżynieryjnych –
tunele). Podpisano umowy na realizację 12 z 16 nowych skrzyżowań
dwupoziomowych. W sierpniu 2010 r. podpisane zostaną umowy dotyczące
ostatnich 4 nowych skrzyżowań dwupoziomowych. Termin realizacji skrzyżowań
– 2011 r. Zaawansowanie prac na szlakach od 80 do 100 %. Terminy zakończenia
realizacji odpowiednio: WPC Praga – Legionowo i stacja Nasielsk – marzec 2010
r., stacje Legionowo i Nw. Dwór Mazowiecki – lipiec 2010 r., szlaki – listopad
2010 r.

Trwają prace na następujących odcinkach:
–

LCS Działdowo – dnia 31 maja 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą stacji
i szlaków, zakończenie prac zaplanowano na I kw. 2012 r. Odcinek zaplanowany
do finansowania w ramach POIiŚ;

–

LCS Tczew – Trwa realizacja odcinka Szymankowo – Pruszcz Gdański.
Podpisano umowę na realizację nowego skrzyżowania dwupoziomowego
w Cieplewie. Zakończenie realizacji szlaków planowane jest na grudzień 2010 r.,
natomiast skrzyżowań na I połowę 2011 r.;

–

LCS Ciechanów – dnia 28 kwietnia 2010 r. podpisano umowę na nadzór nad LCS
Ciechanów. Trwa realizacja szlaków i stacji na odcinku Świercze – Ciechanów.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2011 r. Zakończono
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procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych na odcinku
Ciechanów – Mława. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest
na lipiec 2010 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji – maj 2012 r.

Odcinek Grodzisk Maz. – Zawiercie: do 15 czerwca 2010 r. wykonano modernizację
sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn. – Knapówka tor nr 1 i 2 dla V=250 km/h z
możliwością przejścia docelowego na 2x25kV. W I półroczu 2010 r. rozpoczęto
modernizację obiektów inżynierskich na odcinku Włoszczowa Płn. – Knapówka.
Roboty są w trakcie realizacji, zakończenie zaplanowano na listopad 2010 r. Po
wykonaniu próbnych badań dynamicznych i dokonaniu praktycznej oceny jakości
wykonania modernizacji możliwe będzie wprowadzenie V=200 km/h na ww. szlaku,
po zabudowie i oddaniu do eksploatacji systemu ETCS poziom I. Trwają prace
przygotowawcze w zakresie zlecenia wykonania dokumentacji projektowych, które
zostaną wykorzystane w latach 2011-2013;
Odcinek Katowice – Zebrzydowice – przygotowywana jest dokumentacja, realizację
robót zaplanowano na lata 2011 – 2014.

5) Linia E 59 Szczecin – Poznań – przewidziana do modernizacji w latach 2009 – 2015.
Zakres projektu obejmuje modernizację linii do prędkości V=160 km/h z elementami
modernizacji infrastruktury do V=200 km/h, likwidację przejazdów w poziomie szyn,
korektę łuków, modernizację obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej oraz urządzeń
sterowania ruchem kolejowym. Projekt jest na etapie przygotowywania studium
wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z Dokumentem
Implementacyjnym nie przewiduje się finansowania projektu w ramach POIiŚ.
Występują poważne opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. W związku z
zastrzeżeniami GDOŚ do materiałów do decyzji środowiskowych oraz mając na uwadze
decyzję Wojewody Wielkopolskiego o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej E59
nie ma możliwości wskazania realnego terminu uzyskania wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych. W związku z tym nie ma możliwości rozpoczęcia procedury
przetargowej na modernizację linii E59 w czerwcu 2010 r.

Długość torów zmodernizowanych w okresie 15 grudnia 2009 r. – 15 czerwca 2010 r.:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa zadania
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II, odcinek
Wrocław – gr. woj. dolnośląskiego Roboty podstawowe liniowe na odc. Skokowa –
Żmigród
Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar
LCS Ciechanów
Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C-E 30 odc. Legnica – Wrocław –
Opole

Liczba km toru zmodernizowanych
od 15.12.09 r. do 15.06.10 r.
16,400
6,640
14,604
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Linia 132 Stacja Brzeg tor nr 1 i 2

0,300

szlak Środa Śląska – Malczyce oraz stacja Malczyce tor nr 1 i 2

10,430

stacja Miękinia tor 1 i 2

3,874

5.

Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II
2005/PL/16/C/PT/001

37,402

6.

Modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu
linii kolejowych: Nr 19 W-wa Gł. Towarowa – Józefinów, Nr 507 W-wa Gł.
Towarowa – W-wa Gołąbki, Nr 509 W-wa Gł. Towarowa – W-wa Gdańska

27,083

RAZEM

116,733

4.

V. Dworce kolejowe
Informacja na temat stanu realizacji projektów realizowanych w ramach POIiŚ:
1) Wrocław Główny (POIiŚ 7.1-27)
Projekt posiada wymagane decyzje administracyjne. Wykonana została dokumentacja
projektowa. W dniu 29 stycznia 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na zarządzanie i nadzór,
umowę podpisano w dniu 25 marca 2010 r. Przetarg na wykonanie robót budowlanomontażowych rozstrzygnięto w dniu 1 lutego 2010 r., a umowę podpisano w dniu
2 marca 2010 r. Roboty i dostawy rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem, tj. w dniu
16 marca 2010 r. Trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu.
Podpisanie z CUPT umowy o dofinansowanie planowane jest w lipcu 2010 r. Prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji to 30 marca 2012 r. Jednak, ponieważ dworzec jest obiektem zabytkowym,
mogą zaistnieć nieprzewidziane okoliczności związane z odkrywaniem elementów
zakrytych, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć.
2) Kraków Główny (POIiŚ 7.1-28)
Projekt
posiada
wymagane
prawem
decyzje
administracyjne
(decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzję
lokalizacyjną i pozwolenie na budowę) oraz projekty wykonawcze. W dniu 31 maja
2010 r. rozstrzygnięto przetarg na nadzór. Podpisanie umowy planowane jest na 16 lipca
2010 r. Przetarg na wykonanie robót budowlano-montażowych ogłoszono w dniu
18 marca 2010 r., a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 maja 2010 r. Podpisanie umowy
planowane jest na 30 lipca 2010 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie
realizacji inwestycji planowane jest na 30 marca 2012 r. Trwa ocena merytoryczna
wniosku o dofinansowanie projektu. Podpisanie z CUPT umowy o dofinansowanie
planowane jest na przełomie sierpnia i września 2010 r. Opóźnienie w stosunku do
pierwotnego harmonogramu wynika z konieczności uwzględnienia zmian w specyfikacji
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robót, związanych z harmonizacją projektów PLK S.A. i PKP S.A. oraz z przedłużania
się procedur przetargowych w związku z wniesieniem protestów i odwołań.
3) Gdynia Główna (POIiŚ 7.1-38)
Projekt posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
inwestycji oraz decyzję o lokalizacji inwestycji przedsięwzięcia EURO 2012. Wykonano
i odebrano dokumentację projektową. Trwa ocena merytoryczna wniosku
o dofinansowanie projektu. Podpisanie z CUPT umowy o dofinansowanie projektu
planowane jest na przełomie sierpnia i września 2010 r. Przetarg na wyłonienie
wykonawcy nadzoru inwestorskiego ogłoszono w dniu 21 grudnia 2009 r., otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 8 lutego 2010 r., umowę podpisano w dniu 31 maja 2010 r. Przetarg na
wykonanie robót budowlano-montażowych ogłoszono w dniu 1 kwietnia 2010 r.,
otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 maja 2010 r. ofert trwają prace komisji przetargowej,
podpisanie umowy jest planowane ok. 15 lipca 2010 r. Złożono wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 marca 2012 r.
Przedłużające się procedury przetargowe związane są z wniesieniem protestów
i odwołań.

Informacja na temat stanu realizacji projektów realizowanych z dotacji budżetowej:
1) Warszawa Wschodnia
Projekt posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
inwestycji, natomiast decyzja o lokalizacji inwestycji przedsięwzięcia Euro 2012 z uwagi
na zakres projektu nie jest wymagana. Projekty budowlane zostały wykonane i złożono
wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 21 grudnia 2009 r. ogłoszono przetarg na
wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego, otwarcie ofert nastąpiło w dniu
4 kwietnia 2010 r., a umowę podpisano w dniu 15 czerwca 2010 r. Przetarg na
wykonanie robót budowlano-montażowych ogłoszono w dniu 29 stycznia 2010 r.,
otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 marca 2010 r., podpisanie umowy planowane jest na
22 czerwca 2010 r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na dzień 30 marca
2012 r. Przedłużające się procedury przetargowe związane są z wniesieniem protestów
i odwołań.
2) Warszawa Stadion
Projekt posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
inwestycji. Przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz
realizację robót budowlano-montażowych ogłoszono w dniu 31 maja 2010 r., otwarcie
ofert planowane jest na 22 czerwca 2010 r., a podpisanie umowy na 20 lipca 2010 r.
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na luty 2012 r. Opóźnienia w realizacji
zadań w stosunku do pierwotnego harmonogramu wynikają z przedłużających się
procedur przetargowych.
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Informacja na temat stanu
w wariancie deweloperskim:

realizacji

projektów

realizowanych

z

inwestorami

1) Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Dw. Poznań Główny
Projekt obejmuje budowę: dworca kolejowego, dworca autobusowego, połączenia
z Poznańskim Szybkim Tramwajem (inwestycja UM Poznań), centrum handlowego,
budynków biurowych, hotelowych, rekreacyjnych oraz parkingów na łącznej
powierzchni około 16 ha (w tym 9 ha nieruchomości nie jest związane z linią kolejową).
W związku z sytuacją na rynkach finansowych, jeden z potencjalnych inwestorów
wycofał się z postępowania, natomiast pozostali potencjalni inwestorzy nie byli pewni
uzyskania finansowania dla inwestycji i nie składali ofert wiążących. Dnia 28
października 2009 r. Zarząd PKP S.A. postanowił prowadzić dalsze rokowania z firmą
TriGranit na zasadzie wyłączności. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz na
złożoność uzgadnianych umów, rokowania z TriGranit przedłużyły się. Podpisanie
umowy inwestycyjnej z TriGranit planowane jest do końca czerwca 2010 r. Inwestycja
została podzielona na dwie fazy: faza I – budowa nowego dworca kolejowego oraz
centrum handlowego. Faza II – budowa nowoczesnego komercyjnego centrum
handlowo-rozrywkowego. Zakończenie I fazy inwestycji obejmującej nowy dworzec
kolejowy planowane jest do 30 kwietnia 2012 r.
2) Katowice Osobowa
Dnia 1 kwietnia 2010 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję ustalającą lokalizację dla
przedsięwzięcia EURO 2012. W dniu 7 kwietnia 2010 r. został złożony wniosek
o pozwolenie na budowę do Wojewody Śląskiego. Dnia 6 maja 2010 r. Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach – Wydział Infrastruktury zawiadomił o wszczęciu
postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i ostatecznej decyzji banku
kredytującego inwestycję, prawa do nieruchomości zostaną przeniesione aportem do
spółki Galeria Katowicka Sp. z o.o. Do dnia 31 maja 2012 r. planowane jest oddanie
nowego dworca kolejowego do użytkowania.
Istnieje możliwość opóźnienia terminu uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu
na budowę w związku z potencjalnymi odwołaniami do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego właścicieli sąsiednich nieruchomości.
3) Warszawa Zachodnia
W dniu 4 września 2007 r. PKP S.A. podały do publicznej wiadomości „Zaproszenie do
Rokowań” z zamiarem wyłonienia renomowanego partnera biznesowego celem wspólnej
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na niezabudowanej działce
o powierzchni ok. 1,7 ha położonej przy Al. Jerozolimskich nowego Dworca Kolejowego
Warszawa Zachodnia i komercyjnym zagospodarowaniu terenów wokół, w ramach
którego mają powstać hotel oraz kompleks pięciu budynków biurowych o 9-ciu
kondygnacjach naziemnych o pow. ok. 50.000 m².
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W dniu 30 listopada 2007 r. Konsorcjum Nexity S.A. oraz Nexity Polska odpowiedziały
wspólnie na „Zaproszenie do Rokowań”, przystępując w ten sposób do postępowania.
W dniu 8 maja 2008 r. PKP S.A. formalnie potwierdziła, iż Konsorcjum zostało uznane
za potencjalnego inwestora i zaprosiła Konsorcjum do II etapu postępowania. Ze względu
na skalę przedsięwzięcia oraz złożoność uzgadnianych umów rokowania z Konsorcjum
Nexity przedłużyły się. Podpisanie umowy inwestycyjnej planowane jest do dnia
30 czerwca 2010 r. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót – 1 września
2010 r., przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą – do końca grudnia
2010 r. Ogłoszenie przetargu na nadzór planowane jest na 15 października 2010 r.
Rozpoczęcie robót planowane jest na 1 lutego 2011 r. Projekt posiada ważną decyzję
środowiskową i dokumentację projektową. Termin oddania nowego budynku dworca do
użytku planowany jest na 31 marca 2012 r.
4) Warszawa Centralna
W dniu 23 marca 2009 r. Zarząd PKP S.A. przyjął program planowanych do wykonania
w ograniczonym zakresie prac remontowych, związanych z dostosowaniem
infrastruktury technicznej dworca Warszawa Centralna do obsługi pasażerów finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Do dnia 15 czerwca
2010 r. zrealizowano całościową naprawę pokrycia dachu oraz częściową naprawę
dylatacji. Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu aranżacji dworca, z wyłonionym
wykonawcą została zawarta umowa na przygotowanie opracowania projektu estetyzacji
wraz z projektami wykonawczymi hali głównej i hali peronowej; które są obecnie
przygotowywane. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót
budowlano-montażowych (planowany termin zawarcia umowy – 15 lipca 2010 r.) oraz
nadzoru inwestorskiego (planowany termin zawarcia umowy – 20 lipca 2010 r.).
Realizacja robót budowlano-montażowych planowana jest na okres od 20 lipca 2010 r. do
30 września 2011 r.
Opóźnienia w remoncie dworca Warszawa Centralna w stosunku do pierwotnego
harmonogramu wynikają z przedłużających się procedur przetargowych.

VI. Projekty taborowe
1) Dostawa 20 sztuk składów zespolonych o prędkości 220-250 km/h – projekt POIiŚ
7.1-39 – „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych”
Postępowanie przetargowe jest w toku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
przekazana wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do składania ofert ostatecznych jest
obecnie modyfikowana. Termin składania ofert został wyznaczony na 8 września 2010 r.
Równocześnie prowadzone są intensywne działania zmierzające do sfinansowania projektu ze
środków Unii Europejskiej.
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Projekt kontraktu oraz jego kluczowe założenia podlegały roboczym konsultacjom
z podmiotami, których opinia może mieć zasadniczy wpływ na ostateczny kształt jego
zapisów: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwem Finansów,
Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz
Rządowym Centrum Legislacji. Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury jest na etapie
rozpatrywania zgłoszonych uwag i we współpracy z PKP Intercity S.A. opracowuje nową
wersję projektu kontraktu, uwzględniająca zgłoszone sugestie i propozycje. Natomiast
dodatkowo pozyskane zostanie stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych.
Ponadto, omawiany projekt kontraktu został zaopiniowany przez przedstawicieli inicjatywy
JASPERS. Uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez JASPERS muszą zostać uwzględnione
w przygotowywanym projekcie kontraktu.
Jednocześnie PKP Intercity S.A., która nie dysponuje jeszcze odpowiednimi środkami
finansowymi na wkład własny w postaci kredytu z EBI, przesunęła termin otwarcia ofert na
zakup 20 szt. składów zespolonych, wyznaczając go na 8 września 2010 r. Uzyskanie kredytu
EBI uwarunkowane jest bowiem ostateczną treścią kontraktu o świadczenie usług
publicznych w przewozach międzywojewódzkich.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, a także uwzględniając potencjalną możliwość
dalszych opóźnień w projekcie, wiążących się choćby z terminem ostatecznego
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć, że jego
realizacja w okresie przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012™ jest poważnie zagrożona.

2) Modernizacja i zakup wagonów pasażerskich oraz pojazdów trakcyjnych
PKP Intercity S.A. prowadzi stopniową sukcesywną modernizację posiadanego parku
wagonowego. Obecnie realizowane są następujące zadania:
zakup 17 nowych wagonów pasażerskich (w trakcie realizacji, planowany termin
zakończenia w 2010 r.);
naprawy główne, połączone z modernizacją:
– 9 wagonów typu XB (wagony drugiej klasy przedziałowe), prędkość
eksploatacyjna: 160 km/h; aktualnie brak realizacji (termin realizacji umowy
2011 r.);
– 1 wagonu typu WR (wagon restauracyjny), prędkość eksploatacyjna: 160 km/h;
(umowa zrealizowana);
– 1 wagonu typu Z2B (wagon drugiej klasy przedziałowy), prędkość
eksploatacyjna: 160 km/h; (umowa zrealizowana).
naprawy rewizyjne wagonów:
– 249 wagonów osobowych (zadanie zrealizowane w latach 2009/2010);
– 27 wagonów osobowych drugiej klasy (zadanie realizowane do 2010 r.,
współfinansowane w ramach SPOT);
– 500 wagonów osobowych: wagonów pierwszej i drugiej klasy przedziałowych i
bezprzedziałowych przystosowanych do przewozu rowerów oraz i wagonów
bagażowych (zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 2011 r.);
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– 65 wagonów osobowych pierwszej klasy przedziałowych (zadanie w trakcie
realizacji – termin zakończenia 2010 r.);
– 216 wagonów osobowych pierwszej i drugiej klasy przedziałowych (zadanie
w trakcie realizacji – termin zakończenia 2011 r.);
– 62 wagonów osobowych pierwszej klasy przedziałowych i barowych (zadanie do
realizacji w latach 2010-2011 – w trakcie podpisywania umów).
PKP Intercity S.A. prowadzi stopniową sukcesywną modernizację posiadanego parku
pojazdów trakcyjnych poprzez:
zakup 10 lokomotyw wielosystemowych Eurosprinter ES64U4 o prędkości
eksploatacyjnej 200 km/h (zadanie w trakcie realizacji, dostarczono 4 zamówione
lokomotywy, planowany termin zakończenia – 30 czerwca 2010 r.). W obecnej chwili
eksploatowane jest 9 lokomotyw, a 10-ta lokomotywa zostanie przekazana do
eksploatacji w dniu 30 czerwca 2010 r.;
modernizację lokomotyw serii EP 09 podczas napraw głównych: 47 lokomotyw serii
EP 09 (zadanie do realizacji w latach 2007 – 2013). Do dnia 15 czerwca 2010 r.
zrealizowano 38 napraw, 3 lokomotywy są w trakcie naprawy;
modernizację lokomotyw serii EP 09 podczas napraw rewizyjnych: modernizacja 47
szt. lokomotyw (zadanie do realizacji w latach 2010 - 2011). Do dnia 15 czerwca 2010
r. zrealizowano 2 naprawy;
naprawę główną z modernizacją 1 lokomotywy typu EU 07 (zadanie ma być
zrealizowane do końca 2010 r.);
modernizację 35 lokomotyw serii SM 42 polegającą na montażu urządzeń do pomiaru
zużycia paliwa i GPS. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2010. Do pełnej realizacji
projektu pozostała modernizacja 1 lokomotywy;
naprawę rewizyjną 11 lokomotyw serii EP 08. Zadanie realizowane w latach 2009 –
2010. Na dzień 15 czerwca 2010 r. zrealizowano naprawę 9 lokomotyw;
naprawę rewizyjną 91 lokomotyw serii EP/EU 07. Zadanie realizowane w latach 2009
– 2010. Na dzień 15 czerwca 2010 r. zrealizowano naprawę 74 lokomotyw;
naprawę rewizyjną 10 lokomotyw serii SM 42. Zadanie realizowane w latach 2009 –
2010. Na dzień 15 czerwca 2010 r. zrealizowano naprawę 8 lokomotyw.

VII. Telekomunikacja
W związku z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ powstała grupa robocza, w której
skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, operatorów komórkowych,
Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Spółki PL.2012. Podstawowym celem tej grupy jest
koordynacja działań związanych z projektem przygotowania infrastruktury sieci
komórkowych do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury biorą czynny udział w pracach i uczestniczą w spotkaniach grupy,
w szczególności dotyczących znoszenia występujących obecnie barier w telekomunikacji.
Dotychczasowe spotkania poświęcone były przede wszystkim ustawie z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli regulacji znoszącej większość
zidentyfikowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych barier. Zdaniem operatorów
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komórkowych obecnie jedną z najpoważniejszych barier w rozwoju telekomunikacji, mającą
realny wpływ na przygotowanie turnieju są postanowienia ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, które również były przedmiotem dyskusji grupy.
Jedną z najważniejszych kwestii przygotowywanych przez grupę roboczą jest porozumienie
pomiędzy operatorami komórkowymi dotyczące stworzenia standardu technologicznego
(modelu technicznego) oraz kwestie wybudowania niezbędnej do przeprowadzenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ infrastruktury telekomunikacyjnej,
w szczególności stadionowej.

VIII. Stan prac legislacyjnych
1) Ustawy uchwalone
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych –
podstawowym celem ustawy jest zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, przy
czym szczególne działania skierowane są na dostęp szerokopasmowy oraz likwidację
wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego. Pod względem rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej i dostępu do niej Polska wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu
z innymi Państwami Członkowskimi UE i sytuacja od kilku lat nie ulega istotnej poprawie,
a usługi telekomunikacyjne, w szczególności usługi szerokopasmowe stały się kluczową
platformą komunikacji i dostępu do informacji, zasobów wiedzy i usług na całym świecie.
Ustawa weszła w życie z dniem 17 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 106 poz. 675).

2) Projekty w toku prac parlamentarnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze – zmiana ustawy ma na celu zapewnienie
optymalnych możliwości dla rozwoju lotnisk użytku publicznego, ochrony gruntów pod te
lotniska
oraz
uwzględnienia
tych
obiektów
w
procesie
planowania
i zagospodarowania przestrzennego. Wprowadza instytucję planu generalnego lotniska, który
jest opracowywany przez zakładającego lotnisko użytku publicznego lub zarządzającego tym
lotniskiem – w przypadku już istniejących lotnisk użytku publicznego. Plan generalny
lotniska użytku publicznego stanowi plan rozwoju danego lotniska wraz ze strefą ochronną na
okres nie krótszy niż 20 lat i musi uwzględniać wymagania międzynarodowe. Dla obszarów
objętych planem obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.
Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 2 lipca 2009 r. Projekt został przekazany do Podkomisji
Infrastruktury, która zakończyła swoje prace w listopadzie 2009 r. przyjmując sprawozdanie
do drugiego czytania. Obecnie trwają prace nad projektem poprawki do projektu ustawy
o zmianie ustawy prawo lotnicze. Poprawka dotyczy następujących zagadnień:
– opłaty lotniczej wraz z zasadami finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
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– czasu pracy w lotnictwie cywilnym;
– ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji;
– przewozu lotniczego.

3) Projekty ustaw w toku prac rządowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw – potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych
w projekcie wynika z konieczności usprawnienia procesu inwestycyjnego w budownictwie
poprzez:
– zapewnienie przestrzegania zasad ładu przestrzennego w aspektach środowiska
naturalnego i kulturowego oraz ochrony interesu osób trzecich;
– zapewnienie możliwości planowania rozwoju lokalnego przy uwzględnieniu planów
i programów regionalnych oraz krajowych, a w szczególności ustalenia inwestycji
celu publicznego, wraz z zapewnieniem efektywnego systemu monitorowania zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym;
– zintegrowanie i powiązanie systemu gospodarki przestrzennej i zasad planowania oraz
realizacji inwestycji z wymogami dyrektyw w sprawie oceny wpływu wywieranego
przez przedsięwzięcia na środowisko, dyrektywy przewidującej udział społeczeństwa
w odniesieniu do sporządzania planów i programów oraz innych dyrektyw
„środowiskowych”.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów, Komitet
Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności, uzyskał akceptację Komisji
Europejskiej, był przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą i został wniesiony do
rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów.
W wyniku uzgodnień pomiędzy resortami, przeprowadzonymi w ramach prac komitetu
stałego Rady Ministrów, projekt znajduje się w procesie opiniowania przez Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po uzyskaniu stanowiska KWRiST projekt ponownie
zostanie zgłoszony na posiedzenie komitetu stałego Rady Ministrów.

4) Inne działania legislacyjne podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, tzw.
„specustawy lotniskowej”, dotyczącej uproszczenia zasad przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i w związku z postulatami zarządzających
portami lotniczymi dotyczącymi zapisów Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (zwanej dalej
Ustawą o Euro), która nie regulowała w sposób szczegółowy procesu inwestycyjnego, część
zaangażowanych w przygotowania do obsługi UEFA EURO 2012™ portów lotniczych
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wyraziła chęć realizacji inwestycji w oparciu o zapisy tzw. „specustawy lotniskowej”,
zapewniającej w opinii niektórych korzystniejsze warunki realizacji inwestycji. W związku
z tym w nowelizacji Ustawy o EURO Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało
wprowadzenie możliwości wyboru trybu przygotowania inwestycji zgodnie z wolą inwestora,
w oparciu o Ustawę o EURO lub „specustawę lotniskową”, co zapewni przyspieszenie
procesu realizacji inwestycji. Ponadto uzyskano deklaracje portów lotniczych dot. obecności
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. Wniosek
o umieszczenie/pozostawienie inwestycji w ww. wykazie złożyły/podtrzymały: PAŻP, PL
Gdańsk, PL Kraków, PL Wrocław, PL Poznań, PL Modlin, PL Gdynia-Kosakowo.
W Ministerstwie Infrastruktury toczą się prace mające na celu usprawnienie realizacji
inwestycji lotniskowych związane z przekazywaniem stronie cywilnej nieruchomości
będących w dyspozycji MON. W MI w uzgodnieniu z MON, przygotowany został projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być
wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego8. Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o
Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nieruchomości Skarbu
Państwa, będące dotąd w zarządzie AMW począwszy od dnia 16 września 2009 r. są
konsekwentnie przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego oraz do PAŻP.
W procesie przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa do JST do zadań ministra
właściwego ds. transportu należy opiniowanie wniosków JST pod kątem ich zgodności
z polityką transportową, a następnie kierowanie ich do Ministra Obrony Narodowej
do zaopiniowania pod kątem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa.
Minister właściwy do spraw transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek
mogą określić warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości. Następnie, minister
właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz opiniami do ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa. Ponadto, minister właściwy ds. transportu co sześć miesięcy
otrzymuje od JST informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości.
Zadania te merytorycznie wykonywane są w Ministerstwie Infrastruktury.
Nieruchomości położone na byłych lub współużytkowanych lotniskach wojskowych są
przekazywane samorządom na potrzeby lotnictwa cywilnego w drodze: darowizny (dotyczy
13 lotnisk lub ich części, m.in.: Zielona Góra-Babimost, Katowice-Pyrzowice, PoznańŁawica, Kraków-Balice, Modlin), użyczenia na minimum 30 lat (dotyczy 7 lotnisk lub ich
części, w tym m.in.: Kraków-Balice, Gdynia-Kosakowo, Wrocław-Strachowice) oraz
użytkowania wieczystego, bezpośrednio dla PAŻP, w odniesieniu do 22 działek
z przeznaczeniem na instalacje lotniczych urządzeń naziemnych. I tak, obiekty zlokalizowane
w rejonie lotnisk:
– Kraków-Balice – pod OKRL, system meteo, kontener i maszt, ILS GP/DME,
DVOR/DME, NDB;

8

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą
być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 12).

178

– Wrocław-Strachowice – pod Radar Wrocław, DVOR/DME, ILS/GP/DME, ILS/LOC,
wiatromierz, ogrodzenie cejlometru, ogródek meteo, widzialnościomierz;
– Bydgoszcz-Szwederowo – pod DVOR/DME, ILS/DME,
radiolatarnię NDB B, radiolatarnię NDB D, radiolatarnię D;

ILS/LOC,

Meteo,

– Zielona Góra-Babimost – pod radiolatarnię NDB.

IX. Współpraca dwustronna z Ukrainą (w zakresie kompetencji Ministerstwa
Infrastruktury)

1) Współpraca z Ukrainą w zakresie lotnictwa
W trakcie konsultacji władz lotniczych Polski i Ukrainy w dniach 1-2 kwietnia 2009 r.
w Kijowie uzgodniono, że wyznaczeni przez stronę polską przewoźnicy lotniczy mogą
wykonywać operacje z dowolnych punktów na terytorium RP do Kijowa, Lwowa, Odessy,
Dniepropietrowska, Symferopola, Charkowa i Doniecka, a ukraińscy przewoźnicy lotniczy
mogą wykonywać operacje z dowolnych punktów na terytorium Ukrainy do Warszawy,
Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Łodzi. Uzgodnienie
dotyczące punktów obowiązuje od momentu zakończenia rozmów, tj. od 2 kwietnia 2009 r.
W sezonie ZIMA 2009/2010, regularne pasażerskie przewozy lotnicze na trasach pomiędzy
RP a Ukrainą wykonywane są przez:
PLL LOT S.A. na trasach:
– Warszawa – Kijów- vv. (współpraca z AEROSVIT na zasadach umowy code-share);
– Warszawa – Odessa – vv. (współpraca z AEROSVIT na zasadach umowy code-share);
– Warszawa – Lwów – vv.
AEROSVIT na trasach:
– Kijów – Warszawa – vv. (współpraca z PLL LOT S.A. na zasadach umowy codeshare);
– Odessa – Warszawa – vv. (współpraca z PLL LOT S.A. na zasadach umowy codeshare, AEROSVIT jest tylko przewoźnikiem marketingowym).
WIZZ UKRAINE na trasie: Kijów – Katowice – vv.

2) Liberalizacja przewozów lotniczych między Polską z Ukrainą
W dniach 1-2 kwietnia 2009 r. w Kijowie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski
i Ukrainy w sprawie dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej. W wyniku konsultacji
uzgodniono m.in. tekst nowej umowy o transporcie lotniczym, która po podpisaniu i wejściu
w życie zastąpi obecnie obowiązującą Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
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a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej z 20 stycznia 1994 r. Z uwagi na wniesione przez
stronę ukraińską dodatkowe uwagi do projektu umowy, trwają prace uzgodnieniowe. W dniu
3 września 2009 r. strona polska przekazała stronie ukraińskiej odpowiedź na propozycje
zmian do umowy.
W dniach 22 – 23 marca 2010 r. odbyła się V runda negocjacji pomiędzy władzami
lotniczymi obu krajów. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia w kwestii kluczowych
zapisów projektowanej umowy w zakresie postanowień przejściowych, regulujących fazy
stopniowego otwarcia rynku i jednoczesnego wdrażania przez stronę ukraińską przepisów
unijnych. Kwestiami spornymi pozostają sprawy wiz dla obywateli Ukrainy i uzależnienie
przez stronę ukraińską stopniowego otwierania dostępu do rynku od rozwiązania kwestii
wzajemnego uznawania świadectw i licencji. Kolejną rundę była zaplanowana na 31 maja –
1 czerwca 2010 r., jednak jej termin przełożono na drugą połowę lipca 2010 r. Uzgodniono,
że ma być ona poświęcona rozwiązaniu powyższych kwestii. Sprawa ta jest
o tyle ważna dla strony Polski, że na czas naszej Prezydencji przypadnie najprawdopodobniej
zakończenie procesu negocjacyjnego w Radzie UE oraz uroczyste podpisanie umowy.

3) Bezprzesiadkowa pasażerska komunikacja kolejowa na Ukrainę z wykorzystaniem
technologii SUW 2000
Dnia 31 maja 2009 r. PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie na trasie Wrocław –Lwów –
Wrocław przez Kraków Główny. Od grudnia 2009 r. połączenie to funkcjonuje codziennie.
Uruchomienie pociągu jest efektem współpracy PKP PLK S.A., Spółki PKP Intercity S.A.
i kolei ukraińskich. Połączenie jest obsługiwane wagonami sypialnymi kursującymi
w systemie SUW 2000 – wagony z automatyczną zmianą rozstawu kół, co skraca czas
podróży o 2 h 40 min. (połączenie tradycyjne Kraków – Lwów trwa 9 h 04 min., SUW 2000
Kraków – Lwów, podróż trwa 6 h 24 min.) Rozkład jazdy zaplanowano tak, aby umożliwić
podróżnym dogodną i szybką przesiadkę na stacji Lwów na szybki pociąg relacji Lwów –
Kijów – Lwów. Dzięki temu podróż z Krakowa do Kijowa ulega skróceniu aż o 6 godzin.

4) Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko – ukraińskiej
granicy państwowej z dnia 17 marca 1997 r.
Powyższa umowa określa podział obowiązków obu stron w zakresie utrzymania mostów
granicznych (wykonywana jest w trybie tymczasowym, ponieważ od 1997 r. strona polska nie
otrzymała od strony ukraińskiej odpowiedzi dotyczącej wykonania procedury jej przyjęcia).
W związku z oddaniem do użytku w dniu 2 lipca 2002 r. nowego mostu
w drogowym przejściu granicznym Dorohusk – Jagodin, konieczne jest renegocjowanie
zapisów ww. umowy. Prace w tym zakresie zostały podjęte. W dniu 17 grudnia 2009 r.
w Kijowie odbyły się wstępne rozmowy w sprawie negocjacji nowej Umowy o utrzymaniu
drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko – ukraińskiej granicy państwowej,
w czasie których strona polska przedstawiła swoje stanowisko. Kolejne spotkanie jest
zaplanowane we wrześniu 2010 r.
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5) Współpraca w transporcie drogowym
Podstawę współpracy dwustronnej stanowi umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy
o międzynarodowych przewozach drogowych podpisana w Warszawie 18 maja
1992 r. Umowa powołała Komisję Mieszaną, na forum której przedstawiciele obu stron
omawiają sprawy związane ze współpracą w tej dziedzinie transportu. Ostatnie posiedzenie
Komisji odbyło się w dniach 5 – 6 maja 2009 r. w Krakowie. Kolejne posiedzenie odbędzie
się w bieżącym roku, przy czym inicjatywa zwołania tego posiedzenia należy do strony
ukraińskiej. Podczas posiedzeń Komisji Mieszanej omawiane są warunki wykonywania
przewozów i określany jest kontyngent zezwoleń dla przewoźników drogowych obu państw.
Kontyngent zezwoleń na przewozy rzeczy, wynoszący obecnie po 200.000 szt. dla każdej
ze stron zaspokaja potrzeby przewoźników. Mając na względzie wspólną organizację przez
Ukrainę i Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. podjęto inicjatywy, mające na
celu przygotowanie transportu drogowego do obsługi tej imprezy.
Powołano dwie grupy robocze: do spraw przewozów rzeczy oraz do spraw przewozu osób,
w skład których weszli przedstawiciele obu stron (administracji, przewoźników i służb
kontrolnych). Podczas posiedzeń tych grup strony poddały weryfikacji problemy utrudniające
wykonywanie przewozów przez przewoźników obu krajów. Podczas najbliższego posiedzenia
Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych obie strony, w oparciu
o informacje grup roboczych podejmą działania dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania przewozów drogowych pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie
poprzedzającym oraz w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™.

4.4 Ministerstwo Finansów
W omawianym okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów podjęło następujące
działania związane z organizacją UEFA EURO 2012™.

1. Podatek od towarów i usług.

Odnośnie obszaru podatku od towarów i usług, w omawianym okresie nie podejmowano
działań o charakterze merytorycznym i legislacyjnym, związanych z przygotowaniem Polski
do organizacji Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, bowiem
w aktach prawnych dotyczących podatku od towarów i usług zawarto możliwe do
zastosowania zwolnienia i ulgi przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.L. 345
ze zm.).
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Jednocześnie w maju 2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami UEFA,
na którym zostały zgłoszone postulaty w zakresie ułatwień podatkowych m.in. w zakresie
podatku od towarów i usług, które nie były wcześniej sygnalizowane.
Z uwagi na bardzo ogólny charakter tych wniosków i ich nieprecyzyjność został
przygotowany projekt wystąpienia o uszczegółowienie zgłaszanych postulatów. Dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi na to wystąpienie będzie możliwe rozstrzygnięcie, czy i w jakim
zakresie postulaty te będą zrealizowane.

2. Podatek akcyzowy.

Odnośnie kwestii podatku akcyzowego we wskazanym okresie nie podejmowano działań
legislacyjnych w zakresie związanym z przygotowaniami do UEFA EURO 2010™.
Rozważając kwestię realizacji gwarancji rządowych w zakresie zwolnień od akcyzy należy
wziąć pod uwagę przepisy dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego.
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 lit. b) ww. dyrektywy, wyroby akcyzowe są zwolnione
z podatku akcyzowego w przypadkach, kiedy mają być wykorzystywane przez organizacje
międzynarodowe uznawane przez organy publiczne przyjmującego państwa członkowskiego
oraz członków takich organizacji, w granicach i na warunkach określonych w konwencjach
międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w umowach w sprawie siedzib.
Wskazany wyżej przepis dopuszcza także zwolnienie od akcyzy wyrobów objętych
podatkiem akcyzowym wykorzystywanych do konsumpcji zgodnie z umową zawartą
z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że taka umowa
jest dopuszczona lub dozwolona w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej.
Zwolnienia takie podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez przyjmujące
państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie w postaci zwrotu
podatku akcyzowego.
W celu wypełnienia przepisów ww. dyrektywy wskazane byłoby podpisanie przez Polskę
odrębnego porozumienia w formie umowy międzynarodowej, która określałaby szczegółowy
zakres i warunki zwolnień udzielanych UEFA. Umowa taka powinna dodatkowo wskazywać
dokumenty, które będą świadczyły o tym, że przywożone lub wywożone z Polski wyroby
akcyzowe przeznaczone są wyłącznie na cele organizowanych Mistrzostw Europy w 2012 r.
Zasadne jest również określenie jakie podmioty i na podstawie jakich dokumentów uznane
będą za działające w imieniu i na rzecz UEFA.
Brak szczegółowych regulacji w zakresie zwolnień przewidzianych w przyznanych
gwarancjach, jak również skutecznej identyfikacji osób uprawnionych do korzystania
z gwarantowanych zwolnień może doprowadzić do znacznych nadużyć w obrocie wyrobami
akcyzowymi. Skutkiem tego mogą być straty w dochodach budżetu państwa.
Jednocześnie należy wyjaśnić, iż głównym zagrożeniem dla wypełnienia gwarancji
udzielonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z organizacją Mistrzostw
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Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ jest kwestia posiadania przez UEFA
statusu organizacji międzynarodowej. W przypadku gdy UEFA nie jest organizacją
międzynarodową, przyznanie zwolnień od akcyzy w zakresie wyrobów akcyzowych,
tj. wyrobów energetycznych, tytoniowych, napojów alkoholowych i energii elektrycznej,
zgodnie z prawem wspólnotowym nie jest możliwe. W odniesieniu do samochodów
osobowych zagadnienia opodatkowania leżą w wyłącznej gestii Państw Członkowskich,
z zastrzeżeniem, iż wprowadzone podatki nie spowodują zwiększenia formalności
związanych w obrocie tymi towarami.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych.

W okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., stan realizacji zadań Ministerstwa
Finansów, związanych z udzielonymi gwarancjami w zakresie podatków dochodowych
nie uległ zmianie - w porównaniu do II półrocza 2009 r. Prace związane z dalszym
postępowaniem legislacyjnym zostały wstrzymane do czasu uzyskania przez Ministra
Finansów odpowiedzi na pismo wystosowane w maju 2009 r. do UEFA.
W dniu 29 kwietnia 2010 r. odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Ministra Finansów oraz przedstawiciele UEFA.
Konsekwencją ww. spotkania było wystąpienie Ministra Finansów do UEFA, w którym
Minister Finansów zwrócił się o ostateczne potwierdzenie kwestii związanych z określeniem
katalogu podmiotów, do których będzie miało zastosowanie rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów
dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku
dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie w piśmie tym podkreślono, iż odpowiedź
na powyższe zagadnienia pozwoli na kontynuację prac nad rozporządzeniem Ministra
Finansów realizującym Gwarancję nr 11.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatki lokalne.

Mając na względzie zakres działania i rolę podmiotów wymienionych w Gwarancji
Nr 11, uznano, że nie są konieczne prace legislacyjne w zakresie zaniechania poboru
podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji
udzielonych gwarancji podatkowych. Niemniej Minister Finansów, pismem z dnia 15 maja
2009 znak: PCHD/070/1/DYA/09/98, wystąpił do UEFA o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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5. Prawo celne - działania Służby Celnej.

1. Od dnia 6 stycznia 2010 r. funkcjonuje „zielony pas” na przejściu drogowym
w Dorohusku. W porozumieniu ze Strażą Graniczną oraz Lubelskim Zarządem Przejść
Granicznych wprowadzono zmiany w oznaczeniu pasów ruchu.
2. W dniach 11 – 12 lutego 2010 r. Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. EURO 2012
odwiedził Izbę Celną w Przemyślu celem zapoznania się z efektami uruchomionego
pilotażowo na przejściu w Korczowej tzw. „zielonego pasa” (uruchomienie nastąpiło
30 października 2009 r.).
Na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. „zielone pasy” zmienią nazwę na pasy
„ME EURO 2012”. System „pasów ME EURO 2012” dedykowany jest do obsługi ruchu
pasażerskiego związanego z Mistrzostwami. Wdrożenie koncepcji „zielonych pasów”
w pozostałych przejściach granicznych jest sukcesywnie omawiane podczas spotkań
dwustronnych, w tym m.in. podczas spotkań Szefów Służb Celnych Polski i Ukrainy.
3. Przygotowano tryb obsługi ruchu towarowego związanego z UEFA EURO 2012™,
analogicznego jak dla podmiotów posiadających status AEO (upoważnionych
przedsiębiorców).
Obsługa ruchu towarowego związanego z UEFA EURO 2012™ ma przebiegać według tych
samych zasad, jak w przypadku podmiotów posiadających status AEO (status
uprzywilejowania).
Tryb określający ułatwienia dotyczące kontroli celnej takich podmiotów już istnieje i polega
w szczególności na tym, że Upoważniony Przedsiębiorca:
może podlegać mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych
i kontroli dokumentów;
w przypadku wytypowania go do kontroli, kontrola taka będzie przeprowadzana
w sposób priorytetowy, a więc w pierwszej kolejności;
ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd
celny.
4. W dniu 4 marca 2010 r. Szef Służby Celnej zaakceptował Harmonogram Realizacji Zadań
Strategicznych dla Służby Celnej w Związku z Organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012. Stanowi on katalog zadań do wykonania dla siedmiu zespołów zadaniowych,
ustanowionych przez Pełnomocnika Szefa Służby Celnej ds. EURO 2012 (dalej:
Pełnomocnika) w październiku 2009 r. (Zespół Prawno – Organizacyjny, Zespół Lądowych
Przejść Granicznych, Zespół Lotniczych i Morskich Przejść Granicznych, Zespół Działań
Kontrolnych, Zespół Współpracy Międzynarodowej, Zespół Kadrowo – Budżetowy, Zespół
Promocji i Informacji).
5. W dniu 12 marca 2010 r., w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Pełnomocnika
z przedstawicielami MSWiA, Straży Granicznej oraz spółki PL.2012 w celu przedstawienia
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propozycji wspólnych odpraw celno - granicznych na wybranych przejściach granicznych
z Ukrainą w czasie UEFA EURO 2012™.
6. W dniu 23 marca 2010 r. Pełnomocnik uzgodnił z przedstawicielami Służby Celnej
Ukrainy szczegóły dotyczące powstania polsko - ukraińskiej instrukcji dla kibiców
przekraczających granicę w związku z organizacją UEFA EURO 2012™, zawierającej
informacje dotyczące regulacji celnych Unii Europejskiej i Ukrainy (w dniu 15 czerwca
2010 r. zakończono przygotowanie projektu instrukcji, zostanie ona przekazana stronie
ukraińskiej do końca czerwca 2010 r. jako wzór, według którego ma powstać wersja
ukraińska).
7. Podjęto działania mające na celu doprowadzenie do utworzenia parkingów buforowych
z terminem realizacji do dnia 31 maja 2012 r. Koncepcja parkingów buforowych ma na celu
uniemożliwienie zablokowania dróg dojazdowych do przejść granicznych w przypadku
tworzenia się kolejek samochodów ciężarowych.
Na przejściach granicznych, na których istnieją warunki infrastrukturalne (OC Korczowa,
OC Medyka), funkcjonuje już plan wykorzystania na potrzeby oddziałów celnych parkingów
buforowych oraz plan systemu buforowania pojazdów ciężarowych na drogach dojazdowych
do przejść granicznych.
8. Rozpoczęto przygotowanie zasad odpraw celnych podróżnych w czasie jazdy pociągu
(przy współpracy ze Strażą Graniczną i PKP).
Dodatkowo, celem usprawnienia dokonywania odpraw w Oddziale Celnym Kolejowym
w Przemyślu, od dnia 22 lutego 2010 r. wdrożono koncepcję: „zielonego pasa” w osobowym
ruchu kolejowym. System ten zakłada możliwość wyboru przez podróżnego jednego z dwóch
pasów:
-

zielony pas – nic do oclenia (podróżni poddawani są selektywnej kontroli celnej
na podstawie analizy ryzyka, wykorzystanie urządzenia RTG do prześwietlania
bagażu, ujawnienie próby przemytu na zielonym pasie skutkuje zaostrzonymi
sankcjami karnymi skarbowymi);
czerwony pas dla deklarujących towary podlegające ocleniu oraz kontroli zgłoszeń
dewizowych (podróżni podlegają wszystkim czynnościom kontroli celnej, na tym
pasie kontrolowani są również podróżni z zielonego pasa, skierowani systemowo
lub na podstawie analizy obrazu RTG do szczegółowej kontroli celnej).

Efektem podjętych działań jest usprawnienie obsługi podróżnych w ruchu kolejowym
oraz ograniczenie kontroli celnej osób wysiadających na stacji Przemyśl do niezbędnego
minimum.
9. W I półroczu 2010 r. w zakresie obsługi ruchu lotniczego i morskiego związanego
z UEFA EURO 2012™ Służba Celna:
- zakończyła pracę nad opracowaniem wykazu potrzeb sprzętowych w granicznych
(lotniskowych i morskich) oddziałach celnych i granicznych referatach zwalczania
przestępczości;
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- zakończyła pracę nad opracowaniem wykazu potrzeb kadrowych w granicznych
(lotniskowych i morskich) oddziałach celnych i granicznych referatach zwalczania
przestępczości, z uwzględnieniem planowanych przesunięć w ramach izby celnej i pomiędzy
izbami celnymi oraz potrzeb szkoleniowych;
- opracowała wstępną koncepcję działania, mającego na celu ułatwienia i uproszczenia
odpraw celnych w ruchu towarowym ze szczególnym uwzględnieniem przesyłek kurierskich;
- opracowała wstępną koncepcję działania mającego na celu ułatwienia i uproszczenia odpraw
celnych w ruchu osobowym.
10. W dniu 15 czerwca 2010 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 maja 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów jakie
powinno spełniać zgłoszenie celne. Przedmiotowa regulacja wprowadza ułatwienia celne dla
osób delegowanych przez UEFA w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™. Stanowi ona w części realizację udzielonej gwarancji rządowej dla
UEFA dotyczącej zagadnień celnych.
11. Służba Celna przygotowała koncepcję szkoleń funkcjonariuszy celnych w związku
z organizacją UEFA EURO 2012™. Zakłada ona między innymi przeprowadzenie szkoleń
językowych na różnych poziomach:
1. Szkolenia z jęz. angielskiego – 14 szkoleń dla SC;
2. Szkolenia z jęz. rosyjskiego –

3 szkolenia dla SC;

3. Szkolenia z jęz. ukraińskiego – 3 szkolenia dla SC;
oraz dodatkowo
4. Szkolenia z trudnych sytuacji z klientem – ok. 60 szkoleń łącznie dla SC i SG (Straży
Granicznej);
5. Zarządzanie zmianą dla kadry kierowniczej – ok. 7 szkoleń łącznie dla SC i SG;
6. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dla kadry kierowniczej – ok. 7 szkoleń łącznie
dla SC i SG.
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na: IV kwartał 2010 r. – I kwartał 2011 r.
12. Przygotowano analizę docelowej obsady kadrowej przejść granicznych w trakcie trwania
UEFA EURO 2012™. Skutkować ona będzie przesunięciami kadrowymi wzmacniającymi
obsadę przejść granicznych z Ukrainą.
13. Utworzono stronę internetową zawierającą informacje o przygotowaniach Służby Celnej
do UEFA EURO 2012™ (zakładka na stronie www.mf.gov.pl).
Na stronie zamieszczono treść decyzji w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Szefa Służby
Celnej ds. Przygotowania Służby Celnej do Zadań Wynikających z Organizacji przez Polskę
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sprawozdania Pełnomocnika
za półroczne okresy pracy oraz informację na temat planowanych na czas trwania UEFA
EURO 2012™ „zielonych pasów” na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską
a Ukrainą.
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14. W dniach 12-16 kwietnia 2010 r., na lotnisku Warszawa - Okęcie odbyła się wizyta
stażowa ukraińskich funkcjonariuszy celnych z oddziałów celnych w ukraińskich portach
lotniczych. Celem stażu była wymiana doświadczeń z zakresu kontroli granicznej
w kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012™. Omówiono, między innymi następujące
zagadnienia: procedury celne, wykorzystanie systemów informatycznych w realizacji kontroli
celnej, zasady i mechanizm współpracy Służby Celnej z innymi służbami kontrolnymi.
Ze strony ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z czterech ukraińskich
lotnisk, z miast gospodarzy rozgrywek UEFA EURO 2012™.
15. W dniach 24-28 maja 2010 r., w Izbie Celnej w Gdyni odbyła się wizyta studyjna
przedstawicieli Służby Celnej Ukrainy.
Omówiono przygotowania organizacyjne poszczególnych portów lotniczych i morskich, które
odgrywać będą kluczową rolę w trakcie Mistrzostw Europy w 2012 r. Ponadto przedstawiono
informacje o ewentualnych problemach i barierach, które mogą utrudnić sprawny przebieg
planowanej imprezy. Zasygnalizowane zostały również rozwiązania proceduralne, ułatwiające
i upraszczające kontrolę celną w tym okresie.
Delegację ukraińską zapoznano z tokiem odpraw celnych:
w Oddziale Celnym „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni - zaprezentowano systemy
kontroli oraz praktyczne możliwości techniczne skanera mobilnego Rapiscan Eagle
Mobile MXR 3040;
w Oddziale Celnym „Baza Kontenerowa” - gości zapoznano ze skalą i zakresem
obrotu towarowego obsługiwanego na Bałtyckim Terminalu Kontenerowym (BCT)
oraz wynikającymi z tego tytułu zadaniami Służby Celnej;
Omówiono także system nadzorowania i zarządzania kontenerami i sposoby
sprawowania dozoru celnego przez organy celne. Omówione zostały zasady
współpracy Służby Celnej z innymi służbami: Strażą Graniczną, Inspekcją
Weterynaryjną, Sanitarną i Fitosanitarną;
w Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku – gościom przedstawiono
założenia dla przewidywanego systemu ułatwień i uproszczeń w przebiegu odpraw
celnych w portach morskich. Omówiono również zasady współpracy administracji
celnej z organami administracji rządowej i innymi służbami działającymi w portach
morskich.
16. Od 31 maja 2010 r., Szef Służby Celnej uczestniczy w pracach nowoutworzonego
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Przedstawiciel Służby Celnej uczestniczył w warsztatach Komitetu ds. Bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zorganizowanych w dniach 8-9
czerwca 2010 r., których celem było usytuowanie najistotniejszych przedsięwzięć związanych
z bezpieczeństwem UEFA EURO 2012™ w systemie zarządzania projektowego.
17. W dniu 1 czerwca 2010 r. podczas spotkania Szefów Służby Celnej Polski i Ukrainy
podtrzymano wolę dalszego rozwijania koncepcji „pasów ME EURO 2012” jako
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podstawowej i gwarantującej sprawne przekraczanie granicy dla kibiców i obsługi
Mistrzostw.
Podczas tego spotkania podpisano także deklarację o przyjęciu przez administracje celne
Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy Systemu wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji
nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej, który z założenia ma się przyczynić
do zagwarantowania drożności przejść granicznych, a tym samym przyczyni się do
zwiększenia wymiany handlowej oraz wielkości przewozów ładunków w handlu
zagranicznym przez przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. System będzie także
doskonałym narzędziem wykorzystywanym w czasie trwania UEFA EURO 2012™.

6. Dodatkowe informacje.

W ustawie budżetowej na 2010 r. została zaplanowana rezerwa celowa, poz. 42
„Finansowanie wydatków związanych z Euro 2012” w kwocie 1.354.700 tys. zł.
Przygotowywane są projekty decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia z tej rezerwy
budżetu części 25 - Kultura fizyczna i sport, na wniosek jej dysponenta - Ministra Sportu
i Turystyki.

4.5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w okresie od 15 grudnia 2009 r.
do 15 czerwca 2010 r. związane z przygotowaniem Polski do Finałowego Turnieju UEFA
EURO 2012™.
Projekty o priorytetowym znaczeniu dla UEFA EURO 2012™ zostały ujęte
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć Euro 2012. Część tych przedsięwzięć jest realizowanych przy udziale
środków unijnych.
Rolą Ministra Rozwoju Regionalnego w procesie krajowych przygotowań do UEFA EURO
2012™ jest wsparcie procesu przygotowania projektów przewidzianych do realizacji
w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz niezbędnych do organizacji
Turnieju UEFA EURO 2012™ (dalej zwanych projektami Euro 2012), w taki sposób, aby
uzyskały one finansowanie ze środków unijnych, a ich przygotowanie przebiegało w sposób
sprawny i terminowy.
Dokument pn.: Działania MRR związane z organizacją turnieju EURO 2012 reguluje
ww. sferę. Dokument ten został zaktualizowany w dniu 8 października 2009 r. W ramach
aktualizacji doprecyzowano definicję projektu Euro 2012 oraz zakres zadań Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w obszarze przygotowań do organizacji Turnieju.
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W odniesieniu do przygotowań do organizacji Turnieju, MRR realizuje następujące zadania:


aktualizuje listę projektów Euro 2012 finansowanych ze środków UE;



monitoruje stan przygotowania projektów Euro 2012;



zapewnia wsparcie dla projektów Euro 2012 na etapie przygotowania oraz późniejszej
realizacji.

Najwyższa Izba Kontroli w grudniu 2009 r. pozytywnie oceniła realizację działań
prowadzonych przez MRR w tym zakresie.

1. Projekty unijne związane z organizacją UEFA EURO 2012™

W dniu 19 stycznia 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, które jest nowelizacją rozporządzenia RM
z dnia 12 października 2007 r. Zmianie uległa lista inwestycji niezbędnych do organizacji
Turnieju UEFA EURO 2012™. Główną różnicę w stosunku do poprzedniego rozporządzenia
stanowi wpisanie do wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych centrów pobytowych dla drużyn
uczestniczących w Turnieju.
Na zaktualizowanej liście przedsięwzięć Euro 2012 zidentyfikowano 73 projekty unijne,
w tym 34 projekty indywidualne realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz
PO Innowacyjna Gospodarka oraz 39 projektów realizowanych w regionalnych programach
operacyjnych (w tym 31 projektów dotyczących centrów pobytowych).

Krajowe Programy Operacyjne

Na dzień 15 czerwca 2010 r. na krajowych listach projektów indywidualnych znajdowały się
34 projekty Euro 2012, których łączny koszt oszacowano na poziomie 13 873,70 mln zł,
a dofinansowanie z UE w wysokości 6 812,39 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego
w grupie tej zostały zawarte 3 umowy o dofinansowanie. Należy jednocześnie zaznaczyć,
że blisko połowa projektów weszła już w fazę realizacji rzeczowej (w szczególności dotyczy
to projektów z sektorów transportu miejskiego oraz lotnisk w miastach gospodarzach Euro
2012), zaś ocena dokumentacji powinna potwierdzić wkład finansowania unijnego dla tych
inwestycji. Według informacji beneficjentów w II połowie 2010 r. zostanie złożonych
kolejnych 15 wniosków o dofinansowanie, zaś pozostałe 2 wnioski w 2011 r.
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Tabela 1 – Projekty Euro 2012 realizowane w ramach krajowych programów
operacyjnych

Program
/Instytucja

Projekty Euro 2012 wg list projektów
kluczowych
Liczba
Koszt
Dofinansoprojektów
całkowity
wanie UE
(mln zł)
(mln zł)

Projekty Euro 2012 z podpisanymi
pre-umowami lub złożonymi
Projekty Euro 2012 ze złożonymi
wnioskami o dofinansowanie
wnioskami o dofinansowanie
Liczba
Koszt
DofinansoLiczba
Koszt
Dofinansoprojektów całkowity
wanie UE projektów całkowity
wanie UE
(mln zł
(mln zł)
(mln zł
(mln zł)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
MŚ

1

2 213,30

691,17

1

2 213,30

691,17

1

2 213,30

691,17

MI

25

9 878,47

4 564,71

25

9 349,47

4 347,91

7

1 629,87

782,28

MKiDN

1

292,8

140,15

1

292,8

140,15

1

292,8

140,15

MZ

1

115,78

89,91

1

115,78

89,91

0

0

0

Razem POIiŚ

28

12 500,35

5 669,76

27

11 971,35

5 269,14

9

4 135,97

1 613,60

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(MRR) POT

1

98,9

59,34

1

98,9

59,34

0

0

0

MSWiA

5

1 274,45

1 083,29

5

1 274,45

1 083,29

5

1 274,45

785,79

Razem POIG

6

1 373,35

1 142,63

6

1 373,35

1 142,63

5

1 274,45

785,79

Razem

34

13 873,70

6 812,39

33

13 344,70

6 411,77

14

5 410,42

2 399,39

Regionalne Programy Operacyjne
W ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych jest 39 projektów
Euro 2012 o łącznym koszcie całkowitym 1502,07 mln zł oraz dofinansowaniu unijnym
w wysokości 649,55 mln zł. W grupie tej znajduje się 17 projektów indywidualnych oraz
22 projekty, które starają się o dofinansowanie w trybie konkursowym. Wszystkie projekty
indywidualne mają zawarte pre-umowy, w tym 6 zawarło umowy o dofinansowanie.
Dla projektów konkursowych zawarto 10 umów o dofinansowanie, zaś 11 wniosków jest na
etapie oceny, a 1 projekt konkursowy nie przeszedł pozytywnie oceny konkursowej (RPO
Mazowieckie – Nowodworskie Centrum Sportu).
Tabela 2 - Projekty Euro 2012 realizowane w ramach regionalnych programów
operacyjnych (indywidualnych i konkursowych)
Projekty Euro 2012 z podpisanymi
pre-umowami lub złożone do
konkursu

Projekty Euro 2012
Program
/Województwo

Projekty Euro 2012 z podpisanymi
umowami o dofinansowanie

Liczba
projektów

Koszt
całkowity
(mln zł)

Dofinansowanie UE
(mln zł)

Liczba
projektów

Koszt
całkowity
(mln zł

Dofinansowanie UE
(mln zł)

Liczba
projektów

Koszt
całkowity
(mln zł)

Dofinansowanie UE
(mln zł)

Dolnośląskie

6

203,01

65,89

5

193,25

62,15

4

183,52

57,77

Łódzkie

12

189,07

132,43

12

189,07

132,43

0

0

0

Małopolskie

2

165,6

78,77

2

165,6

78,77

1

114,8

58,05

Mazowieckie

5

416,48

158,67

5

416,48

158,67

0

0

0

Opolskie

3

44,76

15,98

0

0

0

3

44,76

15,98

1,00

Pomorskie

3

16,57

4,56

1

7,17

2

9,4

3,56

Warmińsko-Mazurskie

2

41,17

22,67

1

38,49

21,87

2

41,17

22,67

Wielkopolskie

5

391,57

159,21

2

363,48

151,16

3

28,09

8,05
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Zachodniopomorskie

1

33,83

11,37

1

33,83

11,37

1

33,83

11,37

Razem RPO

39

1502,07

649,55

29

1407,37

617,42

16

455,57

177,45

2.

Monitorowanie projektów unijnych UEFA EURO 2012™

W okresie sprawozdawczym zasady funkcjonowania systemu monitorowania nie uległy
zmianie. MRR monitorował stan przygotowania projektów Euro 2012. Do kluczowych
obszarów, które podlegały wnikliwej ocenie stanu przygotowania projektów należały
zagadnienia z zakresu poprawności przygotowania dokumentacji projektowej z punktu
widzenia wymagań ochrony środowiska, prawidłowości sporządzenia analiz zawartych
w studiach wykonalności inwestycji oraz przepisów dotyczących prawa zamówień
publicznych. Bieżąca ocena ww. obszarów w poszczególnych projektach pozawalała na
uruchomienie przez MRR wsparcia dla beneficjentów według występujących potrzeb.

3. Wsparcie dla projektów Euro 2012
W okresie sprawozdawczym wsparcie dla beneficjentów udzielane było z wykorzystaniem
wszystkich instrumentów posiadanych przez MRR tj. ekspertów inicjatywy Jaspers oraz
ekspertów wynajętych przez MRR i świadczących usługi na podstawie umów ramowych
w zakresie doradztwa na przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej oraz
zamówień publicznych.
Inicjatywa JASPERS (EBI, Komisja Europejska) – beneficjentom udzielana jest
pomoc techniczna w przygotowaniu dużych projektów. Wsparcie ma charakter
doradczy. Pomoc obejmuje projekty z sektora transportu, energetyki, środowiska
i infrastruktury informatycznej. Organizowane były cykliczne spotkania z ekspertami.
W większości dotyczyły inwestycji z sektora transportu, realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach inicjatywy JASPERS
w okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystało 13 projektów.
Umowy ramowe MRR - beneficjenci projektów kluczowych korzystali z pomocy
świadczonej w celu weryfikacji lub doradztwa przy sporządzeniu dokumentacji
projektowej. Pomoc ta dotyczyła studium wykonalności, raportu oceny
oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji związanej z udzielanymi
zamówieniami publicznymi. W okresie sprawozdawczym korzystało z niej
6 beneficjentów projektów Euro 2012, dla 4 z nich zakończono pomoc
w wyniku uzyskania zakładanych dokumentów.

4. Działania legislacyjne związane z organizacją UEFA EURO 2012™
W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie prowadziło działań
legislacyjnych związanych z organizacją Mistrzostw.
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5. Współpraca z Ukrainą
W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina zidentyfikowano
projekty pośrednio związane z przygotowaniem Turnieju UEFA EURO 2012™.
Na liście znajdują się dwa projekty dotyczące rozbudowy przejść granicznych z Ukrainą:


Drohobyczów-Uhrynów (woj. lubelskie) – dofinansowanie z UE ok. 8 mln euro;



Budomierz-Hruszew (woj. podkarpackie) - dofinansowanie z UE ok. 8 mln euro.

W okresie sprawozdawczym została określona wstępna koncepcja projektów. Została ona
przedstawiona Komisji Europejskiej, która zgłosiła uwagi i obecnie trwa proces poprawiania
zakresu rzeczowego (procedura oceny i zatwierdzania jest dwuetapowa: najpierw
przedkładany jest ogólny opis projektu, a następnie pełny wniosek aplikacyjny wraz
z załącznikami). Po zaakceptowaniu wstępnego opisu przez Komisję zostanie złożony
wniosek aplikacyjny. Harmonogram prac zakłada, iż kontraktacja projektów, które zostaną
zatwierdzone, nastąpi w IV kwartale 2010 r.

4.6 Ministerstwo Zdrowia
W Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 4 września 2008 r., Zespół do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, do zadań którego należy koordynacja
wspomnianych przygotowań w zakresie działań ministra właściwego do spraw zdrowia oraz
współpraca w tym zakresie z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej PL.2012
sp. z o.o. W ramach wspomnianej współpracy z Krajowym Koordynatorem ds. Opieki
Medycznej organizowane są spotkania oraz omawiane najbardziej istotne kwestie dotyczące
zabezpieczenia pod względem medycznym Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™, zaś przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia uczestniczą
w posiedzeniach Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ w Polsce, którego zadaniem
jest koordynacja procesu przygotowań organizacyjnych w obszarze opieki medycznej
i ratownictwa. Prace Komitetu dotyczą następujących obszarów: zabezpieczenia medycznego
i ratowniczego Miejsc Oficjalnych (stadionów, stref kibica, lotnisk), działania systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne w trakcie Turnieju, przygotowania szpitali
referencyjnych oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego, przygotowania podmiotów ochrony zdrowia do działania w przypadku
zdarzenia masowego, systemu informacji medycznej, a także współpraca międzynarodowa,
w szczególności pomiędzy Polską a Ukrainą w zakresie ww. działań.

Procedury prawne
W kwestii konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, dotyczących zasad udzielania
czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych na czas
Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ członkom medycznych ekip zespołów biorących
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w nim udział, spółka PL.2012, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i samorządem
lekarskim, opracowała propozycję zmian przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. Propozycja zmian nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie
procedowana w najbliższej nowelizacji ww. ustawy i będzie ona dotyczyła wszystkich
wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej, nie ograniczając się wyłącznie do Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012™.
W dniu 15 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące
zagadnień legislacyjnych w zakresie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy drużyn
narodowych podczas wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej oraz zagadnień
legislacyjnych w obszarze opieki medycznej i ratownictwa - zabezpieczenie medyczne imprez
masowych. W ramach współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji, w zakresie dotyczącym ustalenia procesu legislacyjnego
w obszarze regulacji zabezpieczenia medycznego imprez masowych, przyjęto ustalenia, iż
gospodarzem procesu niezbędnej nowelizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na uwagę zasługuje także fakt, iż trwają prace prowadzone przez Służbę Celną
i Główny Inspektorat Farmaceutyczny, służące wypracowaniu procedur przewozu przez
granicę leków i materiałów medycznych przez zespoły medyczne drużyn piłkarskich,
uczestniczących w UEFA EURO 2012™ oraz zespół kontroli antydopingowej UEFA.

Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia uczestniczy także w pracach Komitetu do Spraw
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołanego
zarządzeniem nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. Zadaniem powstałego
Komitetu jest koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania
z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz ustalanie
harmonogramów realizacji poszczególnych działań. W skład Komitetu, któremu
przewodniczy Adam Rapacki, Sekretarz Stanu w MSWiA, weszli przedstawiciele Ministra
Sportu i Turystyki, Ministra Finansów, Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury, Ministra
Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych, a także
Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Szef ABW, Prokurator Generalny,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant
Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef BOR, Szef
Służby Celnej, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewodowie: Dolnośląski,
Lubelski, Mazowiecki, Podkarpacki, Pomorski i Wielkopolski. W pracach Komitetu
uczestniczy także Pełnomocnik do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™. Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane także inne
podmioty na prawach członka bądź z głosem doradczym.
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Komitet Medyczny UEFA EURO 2012
Należy również zaznaczyć, iż w celu zapewnieniem optymalnego zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego turnieju finałowego UEFA EURO 2012™, funkcjonuje także
Komitet Medyczny UEFA EURO 2012, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele
Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
w Ministerstwie Zdrowia. W skład Komitetu wchodzą także: Koordynator Krajowy ds. opieki
medycznej i ratownictwa PL.2012, Koordynatorzy Miejscy wyznaczeni w miastach
gospodarzach Euro 2012, Koordynator Ratownictwa Medycznego MSWiA, Koordynator
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. przygotowania UEFA EURO 2012, Koordynator ds.
przygotowania UEFA EURO 2012 w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Koordynator
Portów Krajowych i Lotnisk ds. Zabezpieczenia Medycznego UEFA EURO 2012, oraz od
stycznia 2010 r. także Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Sanitarno –
Epidemiologicznego ds. przygotowania UEFA EURO 2012, natomiast funkcję Niezależnego
Obserwatora przy Komitecie Medycznym UEFA EURO 2012 pełni dr Paulina Miśkiewicz,
Dyrektor Biura WHO w Polsce.
Z dotychczasowych prac Komitetu na uwagę zasługuje przede wszystkim opracowanie
„Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa”, dotyczącej kwestii opieki medycznej,
ratownictwa, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
Dokonano także standaryzacji wyposażenia podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu
punktów pierwszej pomocy, patroli pieszych i lekarzy stadionowych. Komitet przyjął także
ostateczną listę szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012™.
Ponadto Komitet kontynuuje prace w zakresie zabezpieczenia medycznego stref kibica,
zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, zabezpieczenia medycznego
i ratowniczego lotnisk, wolontariatu medycznego, które to kwestie są realizowane przez
Zespoły robocze działające przy Komitecie.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie
najwyższych standardów opieki medycznej w czasie Turnieju. W kontekście powyższego
należy zwrócić uwagę na fakt, iż dla zabezpieczenia lecznictwa otwartego czyli podstawowej
i ambulatoryjnej opieki medycznej kibicom piłkarskim, trwają pracę nad wyznaczeniem sieci
placówek podstawowej opieki medycznej z wydzielonymi gabinetami dla kibiców.
Zapewniony zostanie także dyżur stomatologiczny. Wyznaczone będą również tzw. Punkty
krótkoterminowej opieki medycznej. Ponadto w miastach gospodarzach Euro 2012
funkcjonować będą liczne publiczne i prywatne placówki podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej. Odpowiedzialni w tym zakresie są koordynatorzy miejscy ds. opieki
medycznej i ratownictwa.
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Misja Przeglądowa WHO
Przedstawiając informację z realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją UEFA EURO
2012™ za 2009 r. Ministerstwo poinformowało, iż w marcu 2009 r. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Regionalnego Biura WHO dla Europy, z udziałem przedstawicieli
Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego,
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Dyrektora Krajowego Biura WHO
w Polsce. W trakcie spotkania przedstawiciele Regionalnego Biura WHO dla Europy omówili
m.in. zasady przeprowadzenia oraz cele misji przeglądowej WHO, poświęconej ocenie
przygotowania systemów zdrowotnych do działania w przypadku sytuacji kryzysowych
ze szczególnym uwzględnieniem masowych imprez, w tym przede wszystkim Turnieju
Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
Misja przeglądowa została przeprowadzona w dniach 21 września – 2 października 2009 r.
i była w całości poświęcona ocenie przygotowania systemów ochrony zdrowia oraz systemu
reagowania kryzysowego do działań w przypadku kryzysów (np. zdarzenia masowe, atak
terrorystyczny, konflikty złożone), ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia
masowych imprez, w tym przede wszystkim Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.
Po zakończeniu misji przeglądowej, zostało zaplanowane przeprowadzenie warsztatów
służących m.in. omówieniu wyników sporządzonego raportu oraz sposobów uzupełnienia
ewentualnych braków zidentyfikowanych w czasie misji.
W związku z powyższym przedstawiciele Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania
Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwa Zdrowia uczestniczyli w pracach
związanych z przygotowaniem ostatecznej wersji Raportu ,Assesment of Heath system’
preparedness – Poland, dotyczącego oceny przygotowania systemów opieki zdrowotnej
do działania w przypadku sytuacji kryzysowej w Polsce, kończącego wspomnianą misję
przeglądową.
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wzięli także udział w warsztatach Przygotowanie
systemu ochrony Zdrowia w Polsce i na Ukrainie do działania w sytuacjach kryzysowych,
zorganizowanych w dniach 27 – 28 kwietnia 2010 r. we Lwowie przez Biuro Regionalne
Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy.
W trakcie ww. warsztatów, podczas obrad dwóch grup roboczych wyodrębnionych spośród
ich uczestników, zostały m.in. wypracowane najważniejsze kierunki dalszych prac, które
powinny zostać podjęte w ramach przygotowań w zakresie ochrony zdrowia Polski
i Ukrainy do zabezpieczenia UEFA EURO 2012™.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W ramach przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do organizacji UEFA EURO
2012™, zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lutego 2010 r., powołany
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został Zespół do Spraw Organizacji i Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju
UEFA EURO 2012™.
Do głównych zadań Zespołu należy:
1. Określenie roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procesie przygotowania Polski
do przeprowadzenia Turnieju UEFA EURO 2012™;
2. Określenie obszarów działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które mają wpływ
na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego uczestników Turnieju
UEFA EURO 2012™;
3. Dokonanie analizy i oceny zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego;
4. Określenie szczegółowych zadań związanych z zabezpieczeniem sanitarnoepidemiologicznym i sposobów ich realizacji;
5. Oszacowanie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym Turnieju UEFA
EURO 2012™;
6. Monitorowanie stanu przygotowań struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej
do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™;
7. Określenie zasad współpracy z innymi służbami i inspekcjami;
8. Określenie form współpracy z właściwymi organami Republiki Ukrainy oraz WHO
i ECDC;
9. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym EURO 2012.
W skład Zespołu wchodzą:
-

-

Zastępcy Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z województw,
w których zlokalizowane są miasta gospodarze Euro 2012 (Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław);
Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni (Przemyśl, Warszawa, Szczecin);
Szefowie Inspekcji Sanitarnej Ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Dotychczas odbyły się 2 spotkania Zespołu (19 stycznia 2010 r. w WSSE w Poznaniu
i 30 marca 2010 r. w WSSE w Warszawie). Podczas spotkania organizacyjnego w Poznaniu
omówiono:
1.
2.
3.

Doświadczenia z organizacji zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego masowej
imprezy („Operacja Żagiel” w Szczecinie);
Problemy do podjęcia i rozstrzygnięcia przez Zespół;
Podział zadań pomiędzy członków Zespołu i ustalenie harmonogramu prac.
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Drugie spotkanie poświęcone zostało omówieniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasad i trybu raportowania o sytuacji epidemiologicznej;
Zasad postępowania w przypadku stwierdzenia (podejrzenia) choroby zakaźnej;
Organizacji nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
Organizacji nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej;
Sposobu sprawowania nadzoru nad transportem kolejowym i drogowym;
Zasad współpracy między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a inspekcją
sanitarną MON i MSWiA;
7. Organizacji nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na granicznych przejściach
drogowych, lotniskach oraz w portach morskich w sytuacji wzmożonego ruchu
osobowego;
8. Zakresu badań REACT w epidemiologii nadzoru chorób zakaźnych w imprezach
masowych.
Na podstawie opracowanych przez członów Zespołu materiałów cząstkowych sporządzono
„Wytyczne
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
do
zabezpieczenia
sanitarnoepidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012”, które po przyjęciu przez Zespół w dniu 22
czerwca 2010 r. zostaną skierowane do uzgodnień do Komitetu Medycznego UEFA EURO
2012™ w celu wniesienia ewentualnych uwag i poprawek.
Przewiduje się konsultacje „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012” z ECDC.

do

Ponadto, z uwagi na fakt, iż jednym z aspektów przygotowań kraju do organizacji UEFA
EURO 2012™ jest zabezpieczenie imprez masowych pod względem sanitarnoepidemiologicznym, pion epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco
podejmuje działania ustawowe w tym obszarze. Aktualnie w fazie planowania są działania
zmierzające do jak najlepszego przygotowania struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej
do realizacji zadań w sytuacji wzmożonego przepływu osób przez nasz kraj podczas
Mistrzostw w 2012 r.
W porozumieniu z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem
Higieny opracowano zarys projektu Poprawa nadzoru epidemiologicznego nad chorobami
zakaźnymi poprzez wzmocnienie możliwości diagnostycznych wybranych laboratoriów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Projekt zakłada poprawę diagnostyki chorób zakaźnych na terenie kraju poprzez
modernizację
i
doposażenie
laboratoriów
mikrobiologii
klinicznej
WSSE
we Wrocławiu i w Gdańsku. Ze względu na swoją lokalizację, zapewniałoby możliwość
diagnostyki patogenów wysoce niebezpiecznych w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
w 2012 r.
W ramach wzmocnienia możliwości diagnostycznych szczególnie niebezpiecznych
czynników biologicznych w laboratoriach działających w pionie epidemiologii, Główny
Inspektorat Sanitarny zgłosił również propozycje przedsięwzięć, które ze względów
bezpieczeństwa epidemiologicznego zostały wpisane do wykazu stanowiącego załącznik do
nowelizacji rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przedsięwzięć Euro 2012.
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Zaproponowano rozbudowę i modernizację laboratoriów mikrobiologii i parazytologii
Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Poznaniu i Katowicach. Utworzenie
takich laboratoriów zapewniłoby możliwość przeciwdziałania szerzeniu się i zapobiegania
niebezpiecznym chorobom wysoce zakaźnym na terenie Polski, które mogą być importowane
do Polski w okresie wzmożonego przepływu ludzi w czasie Mistrzostw UEFA EURO 2012™
lub takich, które mogą zostać uwolnione w wyniku działań bioterrorystycznych.
Jednocześnie należy zauważyć, iż działania długoterminowe planowane lub podejmowane
przez pion epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej uwzględniają w swoich
założeniach przygotowania do UEFA EURO 2012™. Między innymi w nowej ustawie z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.
Nr 234, poz. 1570), uwypuklona została rola szeroko pojętych władz publicznych,
a nie wyłącznie służby zdrowia i służb sanitarnych w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa publicznego przed chorobami zakaźnymi. Dokument przygotowano
z uwzględnieniem chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, które mogą
zostać sprowadzone do kraju lub być skutkiem aktów bioterroryzmu.
W ramach przygotowania do UEFA EURO 2012™, także Pion Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,
z późn. zm.) wzmogą działania kontrolne w zakładach żywności i żywienia, szczególnie
w miejscowościach, w których odbywać się będą imprezy lub zlokalizowana będzie baza
noclegowa UEFA EURO 2012™.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie poszczególnych województw realizują
roczne harmonogramy kontroli obiektów, z uwzględnieniem potrzeby wzmożonego nadzoru
sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, z których mogą korzystać turyści i kibice
sportowi. Dotyczy to w szczególności dworców kolejowych i autobusowych, toalet
publicznych i ogólnodostępnych, środków komunikacji zbiorowej, bazy hotelowej, zakładów
żywnościowo – żywieniowych, terenów rekreacyjnych oraz parkingów i stacji paliw.
Prowadzone są także kontrole nad jakością wody: przeznaczonej do spożycia oraz do celów
gospodarczych, w basenach i kąpieliskach.
Zwrócono także uwagę na udział organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w opiniowaniu projektów inwestycyjnych, które w myśl obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, wymagają uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym tj. drogi dojazdu i przejścia graniczne, stadiony piłkarskie i okolice,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miast, na których organizowane będą imprezy
towarzyszące (np. miejsca z telebimami), obiekty użyteczności publicznej, środki
komunikacji zbiorowej i infrastruktura transportowa oraz baza noclegowa, udział
w opiniowaniu imprez masowych towarzyszących UEFA EURO 2012™, współudział
pracowników oddziałów nadzoru Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
w uzgadnianiu lokalizacji, technologii i zakresu produkcji gastronomicznej opiniowanych
przez odpowiednie jednostki organizacyjne Powiatowych Stacji Sanitarno –
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Epidemiologicznych, utrzymanie laboratoriów w stałej gotowości do wykonywanego zakresu
badań.
Został także powołany zespół roboczy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie do spraw pomocy w organizacji przygotowania województwa Mazowieckiego
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Zadaniem ww. zespołu będzie
natychmiastowe reagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej podjęcia działań
leżących w kompetencji inspekcji sanitarnej we współpracy z władzami samorządowymi
w zakresie egzekwowania właściwego bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie i po imprezie
towarzyszącej.

4.7 Ministerstwo Gospodarki
Informacja na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki
w związku z przygotowaniem finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™ w okresie od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 czerwca 2010 r.
1.

Stan realizacji gwarancji.

W okresie od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 czerwca 2010 r. Zespół do spraw
rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej związanych z UEFA EURO
2012™, powołany decyzją nr 1.1. Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 21 maja 2001 r. dla
realizacji gwarancji monitorował wszystkie dokonane w Urzędzie Patentowym RP
zgłoszenia, w celu szybkiej ich identyfikacji dla oceny kolizji ze zgłoszeniami lub
rejestracjami na rzecz UEFA oraz rozpatrywał w trybie przyspieszonym wszelkie zgłoszenia
dokonane przez UEFA w związku z UEFA EURO 2012™. W okresie tym dokonano czterech
zgłoszeń i udzielono ochrony na trzy przedmioty własności przemysłowej – dwa znaki
towarowe i jeden wzór przemysłowy na rzecz UEFA. W trzech przypadkach odmówiono
przyznania praw wyłącznych.
2.

Działanie legislacyjne związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Patentowego są członkami,
powołanego przez Ministra Sportu i Turystki, Komitetu Ochrony Praw. Komitet ten został
powołany jako organ doradczy ministra i w zakresie swoich uprawnień miał za zadanie m.in.
rekomendowanie ministrowi nowego aktu prawnego w celu podjęcia inicjatywy legislacyjnej,
która jest konieczna dla realizacji gwarancji i zobowiązań złożonych UEFA, a także związana
jest z ważnymi wydarzeniami sportowymi. Głównym celem projektu tej ustawy będzie
uregulowanie kwestii dodatkowej, ograniczonej czasowo ochrony symboli tzw. ważnych
wydarzeń sportowych ustalanych przez organizatora imprez, jak również stworzenie ram
prawnych dla organizacji publicznego oglądania ważnych wydarzeń sportowych. Komitet
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Ochrony Praw rekomendował przedmiotowy projekt ustawy Ministrowi Sportu i Turystki
w celu podjęcia dalszych działań legislacyjnych.
W związku z powyższym nie prowadzono działań legislacyjnych w zakresie Prawa własności
przemysłowej związanych z przygotowaniem do UEFA EURO 2012™.
3.

Współpraca z Ukrainą.

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy
w dziedzinie gospodarki i inwestycji powołanej w ramach Komitetu ds. organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, grupy roboczej ds. handlu i inwestycji, które
odbyło się w dniu 5 października 2009 r. w Warszawie, Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie na swojej stronie internetowej utworzył zakładkę
dotyczącą UEFA EURO 2012™ (http://www.kiev.trade.gov.pl/pl/Euro-2012). W niniejszym
rozdziale zamieszczone są informacje dotyczące przygotowań Ukrainy do finału Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej "Euro-2012". WPHI w Kijowie w szczególności zamieszcza na nim
bieżące informacje na temat stanu tych przygotowań, oficjalne dokumenty związane
z przygotowaniami (rządowe strategie, akty prawne, itp.), wykazy projektów inwestycyjnych,
a także dane kontaktowe do instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji
w poszczególnych ukraińskich miastach organizujących mistrzostwa (tj. Kijowa, Lwowa,
Charkowa i Doniecka).
Niezależnie od informacji zamieszczanych na ww. stronie, WPHI w Kijowie rozsyła na
bieżąco do samorządu gospodarczego w Polsce informacje na temat projektów
inwestycyjnych w ramach UEFA EURO 2012™.
W okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 czerwca 2010 r. ze strony Urzędu Patentowego RP
nie było bezpośrednich kontaktów z Ukrainą w zakresie ochrony własności przemysłowej.
4.

Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012.

Przedstawiciele Urzędu Patentowego prowadzili działalność informacyjno-edukacyjną
i podnosili społeczną świadomość problematyki ochrony własności intelektualnej w związku
z UEFA EURO 2012™, uczestnicząc w programach telewizyjnych i udzielając wywiadów
prasowych. Ponadto Urząd aktywnie uczestniczy w działaniach Komitetu Ochrony Praw
i stale współpracuje z Krajowym Koordynatorem ds. własności intelektualnej w spółce
celowej PL.2012. Urząd Patentowy na bieżąco przesyła informacje umożliwiające
aktualizowanie zamieszczonej na stronie internetowej PL.2012 listy znaków towarowych
zastrzeżonych przez UEFA w związku z organizacją UEFA EURO 2012™, których
jakiekolwiek wykorzystanie bez uzyskania uprzedniej zgody UEFA jest niedozwolone.
W związku z przygotowaniami do Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ) dokłada wszelkich starań w celu
promowania wspomnianego Turnieju w trakcie wszystkich przyjazdowych i wyjazdowych
misji gospodarczych i inwestycyjnych, których jest organizatorem, bądź współorganizatorem.
W okresie od 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 czerwca 2010 r. zorganizowano misje m.in. do
Indii, USA, Chin, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, podczas których każdorazowo
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prezentowano szeroko Turniej oraz wynikające z jego realizacji możliwości w sferze
gospodarczej.
W ramach zorganizowanych wyjazdów odbyło się szereg spotkań m.in. z agencjami
rządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami zainteresowanymi inwestycjami
w Polsce. Wszystkim wspomnianym podmiotom przekazywano rzetelną informację na temat
możliwości zaangażowania w całokształt planowanych projektów związanych z organizacją
Turnieju UEFA EURO 2012™.
Ponadto w okresie od grudnia 2009 r. do czerwca 2010 r. podjęto w Agencji ponad 40 misji
przyjazdowych z całego świata, którym również przedstawiano ofertę w ramach projektu
UEFA EURO 2012™.
PAIiZ utrzymuje regularną współpracę ze spółką PL.2012 biorąc czynny udział
w konferencjach oraz seminariach przez nią organizowanych, zapraszając do wzięcia udziału
również potencjalnych inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciami w zakresie projektu
(m.in. chińskie firmy budowlane oraz instytucje finansowe).

4.8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
W celu realizacji gwarancji rządowych w związku z przygotowaniami do UEFA EURO
2012™ opracowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające
rozporządzenie (z dnia 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie wykonywania pracy przez
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – przewidujące możliwość
wykonywania pracy bez zezwolenia w związku z wydarzeniami sportowymi rangi
międzynarodowej przez cudzoziemców skierowanych przez odpowiednią międzynarodową
organizację sportową. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. Nr 109, poz. 716
z dnia 22 czerwca 2010 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4.9 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
W I półroczu 2010 r. prace Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie przygotowań
Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ koncentrowały się
na kwestiach legislacyjnych, zbieraniu doświadczeń innych krajów, dotyczących granicznego
ruchu osobowego oraz na monitoringu działań podejmowanych przez władze ukraińskie.
Zadania w tym obszarze są kontynuacją prac z roku poprzedniego. Przedstawiciel MSZ
uczestniczył ponadto w pracach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Spoczywające na Ministerstwie Spraw Zagranicznych zadania dotyczące wydawania wiz
organizatorom i uczestnikom Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ będą realizowane
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dopiero w I półroczu 2012 r. (kodeks wizowy pozwala na wydanie wizy nie wcześniej niż
3 miesiące przed wjazdem do naszego kraju), zgodnie z gwarancjami nr 4 udzielonymi UEFA
przez Rząd RP. MSZ posiada możliwości etatowego i organizacyjnego wzmocnienia polskiej
służby konsularnej w czasie wydawania wiz w wymienionym wyżej okresie poprzedzającym
bezpośrednio UEFA EURO 2012™, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4.10 Ministerstwo Edukacji Narodowej
W omawianym okresie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyli kilka
spotkań z przedstawicielami spółki PL.2012.
W trakcie tych spotkań przedstawiciele MEN zapoznali się z planami promocji UEFA
EURO 2012™, skierowanymi do uczniów i nauczycieli. Przedstawili także możliwości
współpracy, zasady przyznawania patronatu honorowego ministra, kanały dotarcia do
kuratorów oświaty i nauczycieli, którymi dysponuje ministerstwo oraz wyrazili chęć
i gotowość do współdziałania.

4.11 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W zakresie realizacji gwarancji rządowych oraz działań legislacyjnych odnośnie
zaprojektowanych przez resort przepisów w zakresie publicznego odtwarzania transmisji
z ważnego wydarzenia sportowego, podtrzymane zostało stanowisko zaprezentowane
w poprzednim półrocznym Sprawozdaniu.
Z uwagi na fakt, iż w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 czerwca 2010 r. prace nad
projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych nie były kontynuowane,
przedstawiciel MKiDN nie uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Ochrony Praw,
ciała opiniodawczo-doradczego Ministra Sportu i Turystyki. W poprzedzającym półroczu
(czerwiec-grudzień 2009 r.) prace Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Komitetu Ochrony Praw, skupiały się przede wszystkim na opracowywaniu projektu założeń
do ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych, w zakresie publicznego odtwarzania
transmisji z ważnego wydarzenia sportowego. Zaprojektowano w tym czasie następujące
przepisy, których celem jest zgodnie z prawem polskim wypełnienie gwarancji rządowych
w powyższym zakresie:

Art. 29.
1. W okresie trwania WWS nie stosuje się art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),
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w stosunku do posiadaczy urządzeń służących do odbioru transmisji telewizyjnych z WWS
o przekątnej ekranu przekraczającej trzy metry.
2. Posiadaczom urządzeń, o których mowa w ust. 1, wolno odbierać transmisje telewizyjne
z WWS wyłącznie na podstawie umowy zawartej z uprawnionym z tytułu praw do transmisji
z WWS, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Art. 30. Za urządzenie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 uznaje się również kilka urządzeń
służących do odbioru transmisji telewizyjnych z WWS, połączonych w taki sposób, że ekrany
poszczególnych urządzeń tworzą razem ekran o przekątnej przekraczającej trzy metry.

W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji działań dotyczących projektu ustawy o ważnych
wydarzeniach sportowych powyższe brzmienie powinno zostać utrzymane na dalszym etapie
procedowania.
Jednocześnie w okresie pomiędzy 15 grudnia 2009 r. a 15 czerwca 2010 r. resort kultury
i dziedzictwa narodowego przygotował do realizacji pierwszą edycję Europejskiego Stadionu
Kultury. Zaplanowany został program trzydniowego polsko-ukraińskiego festiwalu
w Rzeszowie w dniach 13-15 sierpnia 2010 r., w ramach którego miał mieć miejsce koncert
gwiazd z Polski i Ukrainy, transmitowany przez TVP 2, działania kulturalne i edukacyjne
w przestrzeni miejskiej oraz konkurs dla polskich i ukraińskich młodych zespołów
rockowych. Przygotowany został również projekt graficzny strony internetowej i opracowany
projekt identyfikacji ESK – plakat i billboard. Pozyskani zostali partnerzy medialni projektu.
Jednakże w związku z zaistniałą klęską powodzi w Polsce, w tym w szczególności w regionie
województwa podkarpackiego, w dniu 21 czerwca 2010 r. w porozumieniu z Prezydentem
Miasta Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem, uwzględniając aktualną trudną sytuację
województwa podkarpackiego, podjęta została wspólna decyzja o odwołaniu tegorocznej
edycji projektu Europejski Stadion Kultury, gwarantując jednocześnie jego realizację w roku
przyszłym, w tej samej formule, którą zaplanowano w 2010 r.

4.12 Ministerstwo Środowiska
Działania Ministerstwa Środowiska związane z przygotowaniami do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w okresie sprawozdawczym:
1. W zakresie wdrożenia projektu „Zielone Euro 2012” i podjęcia współpracy
z partnerem niemieckim dotyczącej wymiany doświadczeń nt. minimalizacji wpływu
dużych imprez sportowych na środowisko.
W grudniu 2009 r. Ministerstwo Środowiska podjęło rozmowy z partnerem niemieckim
dotyczące wymiany doświadczeń nt. minimalizacji wpływu dużych imprez sportowych na
środowisko w kontekście przygotowań do Mistrzostw UEFA EURO 2012™.
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Pod koniec lutego 2010 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz spółki PL.2012 sp. z o.o., mające na celu omówienie potencjalnej współpracy
w ww. zakresie. Zarówno przedstawiciele ministerstwa, jak i spółki odnieśli się pozytywnie
do propozycji Ministerstwa Środowiska, polegającej na analizie możliwości uwzględnienia
aspektów ochrony środowiska przy organizacji UEFA EURO 2012™ w Polsce oraz
organizacji polsko-niemiecko-ukraińskiej konferencji w celu wymiany doświadczeń w tym
zakresie.

Minister Środowiska zaakceptował propozycje działań w zakresie:
opracowania materiału prezentującego te informacje w systematyczny i atrakcyjny sposób;
zorganizowania jesienią 2010 r. konferencji z udziałem ekspertów niemieckich,
prezentującej polskie działania i plany oraz umożliwiającej ewentualne uzupełnienie ich
o rozwiązania wypracowane przez Niemców;
zapewnienia przekazania propozycji dodatkowych działań właściwym instytucjom
i jednostkom;
zaplanowania i przeprowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych przed i w trakcie
trwania Mistrzostw.

2. W zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Z uwagi na pełnioną przez Ministerstwo Środowiska funkcję Instytucji Pośredniczącej
w zarządzaniu Funduszem Spójności, mając na uwadze, iż kontrakt nr 03 pn.: Budowa
układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka”
w projekcie Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/003 pn.: Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza III, figuruje w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, na liście
przedsięwzięć Euro 2012, zawartych w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków
Piłkarskich (UEFA) oraz objętych zobowiązaniami i gwarancjami Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej lub jednostek samorządu terytorialnego, a także innych niezbędnych
do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™, przedstawiona zostanie poniżej informacja o aktualnej sytuacji w przedmiotowym
kontrakcie.
Kontrakt nr 03 składa się z dwóch Etapów:
W ramach Etapu I w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu ograniczonego, udzielone zostało w dniu 24 kwietnia 2009 r.
zamówienie o wartości 52.770.000,30 euro. Przewidywany termin zakończenia realizacji
zamówienia: 30 września 2010 r.
W ramach realizacji Etapu II wydzielono dwa zadania:
- zadanie nr 3.2.1 pn.: „Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków
Czajka – Etap II – w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami
204

kubaturowymi i siecią krzyżującą się z Trasą Mostu Północnego w rejonie węzła
Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa”.
Zamówienie udzielone zostało w dniu 2 marca 2010 r.; wartość zamówienia: 18.784.751,79
euro; planowany termin zakończenia: 31 sierpnia 2010 r.
- zadanie nr 3.2.2 pn.: „Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków
Czajka – Etap II w zakresie wykonania obiektów zakładu „Farysa”, syfonu pod Wisłą,
obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych”. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowano, termin składania ofert upłynął 23 marca 2010 r. Szacunkowa wartość
zamówienia: 68.445.247,91 euro; planowany termin zakończenia – I kwartał 2012 r.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest
projekt indywidualny pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie - faza IV”.
Zakres projektu obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka”, budowę układu
przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” oraz rozbudowę
sieci kanalizacyjnej.
Celem przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta stołecznego Warszawa.
Realizacja projektu umożliwi oczyszczanie wszystkich ścieków powstających na terenie
aglomeracji i w rezultacie wyeliminuje istotne źródło zanieczyszczenia rzeki Wisły
i zapobiegnie dalszej degradacji jej środowiska naturalnego. Projekt umożliwi wypełnienie
zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania Dyrektywy
91/271/EWG. Projekt wpisuje się w KPOŚK, jest zgodny z celami SRK, NSRO, POIiŚ.
Dnia 30 grudnia 2009 r., podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita
wartość przedsięwzięcia to 2 213 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej wynosi 691 mln zł. W chwili obecnej trwa ostatni etap oceny projektu przez
JASPERS. Po uzyskaniu ostatecznej opinii, projekt zostanie przekazany do akceptacji
Komisji Europejskiej.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 31 maja 2012 r.
Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków
„Czajka” - pod dnem Wisły (Syfon - OŚ Czajka) jest jednym z przedsięwzięć wskazanych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć Euro 2012.

3. W zakresie geologii.
Ministerstwo Środowiska rozpatruje projekty prac geologicznych, aneksy do projektów prac
geologicznych oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie, których celem jest ustalenie
205

warunków geologiczno – inżynierskich posadowienia obiektów drogowych oraz obiektów
inżynierskich modernizowanych i projektowanych dróg krajowych: dróg ekspresowych
i autostrad.
W przedmiotowym okresie zatwierdzono 15 projektów prac geologicznych, 2 aneksy do
projektów prac geologicznych oraz przyjęto 10 dokumentacji geologiczno-inżynierskich.
Ponadto realizowane jest przedsięwzięcie z dziedziny potrzeb geologii pt.: „Geologiczno –
inżynierskie uwarunkowania budowy nowych dróg krajowych i linii kolejowych.”.
Celem pracy jest wykonanie syntetycznego opracowania kartograficznego dotyczącego
geologiczno – inżynierskiej waloryzacji obszarów przebiegu planowanych nowych dróg
krajowych oraz linii kolejowych. Powyższe działania mają znaczenie z punktu widzenia
realizacji inwestycji transportowych, istotnych w kontekście przygotowania Turnieju UEFA
EURO 2012™.

4. W zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
W okresie 15 grudzień 2009 r. – 15 czerwiec 2010 r. w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w zakresie UEFA EURO 2012™, przeprowadzono kilka postępowań
w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Zwracano uwagę, by
sporządzane raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko były
uzupełniane oraz poprawiane, co wynikało głównie z niskiej jakości zawartych w nich
merytorycznych danych.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, celem ułatwienia stosowania przepisów, wydawał
również indywidualne interpretacje przepisów, dotyczące realizacji inwestycji UEFA EURO
2012™ oraz dokonywał oceny prawidłowości dokumentacji z przeprowadzonych dotychczas
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji korzystających
z dofinansowania ze środków unijnych.

5. W zakresie współpracy z Ukrainą.
Państwowa Agencja Atomistyki w ramach realizacji umowy dwustronnej między Rządem RP
a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie
informacji oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
podjęła inicjatywę wystąpienia do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z prośbą
o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa radiacyjnego w czasie Finałowego Turnieju UEFA
EURO 2012™. Podjęła decyzję o powołaniu zespołu roboczego polsko-ukraińskiego.
PAA nawiązała współpracę z Biurem Bezpieczeństwa Jądrowego Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej w Wiedniu. Zorganizowano spotkania z udziałem przedstawicieli MSWiA,
MF, Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, ABW. Wypracowano
tzw. Wspólny Plan Działań dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego UEFA EURO
2012™.
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1. Ponadto do głównych obszarów działań Ministerstwa Środowiska zaliczono potrzebę
poszerzenia wizerunku/marki Euro 2012 o następujące komunikaty:
1.1. Minimalizowanie negatywnego wpływu imprezy na środowisko poprzez
wprowadzenie programu „Czysta gra” (prawa autorskie do nazwy – GDOŚ).
Grupa celowa:
- kibice – przede wszystkim mężczyźni z europy zachodniej;
- dziennikarze zagraniczni;
- dziennikarze krajowi;
- polscy wolontariusze oraz młodzież.
Za ważne uznano wypracowanie stałych kanałów komunikacji każdego działania przyjaznego
środowisku, w stosunku do głównych grup celowych.
Zakłada się, że komunikowanie wszelkich działań faktycznych powinno być przeprowadzane
we współpracy z UEFA, spółkami PL.2012 i EURO 2012 Polska oraz poszczególnymi
samorządami.
Działania info-promo powinny się opierać na komunikowaniu konkretnych działań – nie tylko
ogromnych i kosztownych rozwiązań technologicznych, ale również mniejszych, jak na
przykład zintegrowane informowanie o promocyjnych cenach biletów na UEFA EURO
2012™ w komunikacji miejskiej.
Inne przykłady komunikatów:
1. Informowanie kibiców, że naczynia, w których podawane są przekąski oraz napoje
podczas rozgrywek są biodegradowalne;
2. Informowanie o zielonych zamówieniach publicznych przeprowadzanych na potrzeby
UEFA EURO 2012™ przez spółki oraz samorządy.
Zaproponowano zorganizowanie dedykowanych szkoleń dla samorządowców nt.
uwzględniania kryteriów środowiskowych w przetargach w sposób nie zakłócający szybkiego
postępu prac.
1.2. Dobra organizacja zarządzania transportem - Przyjazna Polska – naświetlono
potrzebę sporządzenia oraz zamieszczenia na dedykowanej stronie internetowej,
dokładnych map komunikacji miejskiej, informacji o wspieranych inwestycjach
w komunikację miejską, specjalnym oznakowaniu tras i autobusów na UEFA EURO 2012™,
darmowej komunikacji miejskiej.
Ważne jest, aby już na etapie planowania podróży na mecz do Polski kibicowi udostępniono
do wydrukowania łatwą mapę dojazdu komunikacją publiczną (np. na stronie, na której
można będzie zakupić bilety na mecze).
1.3. Informowanie o ograniczeniu liczby odpadów przy udzielaniu licencji na sprzedaż
napojów, czy jedzenia na stadionie.
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1.4. Zasugerowano również emisję podczas meczów luźnych i dowcipnych lub
edukacyjnych komunikatów np. - żeby piłkarze podczas rozgrywek nie deptali trawników.

2. Do innych zasugerowanych inicjatyw należała propozycja symultanicznego
przeprowadzania działań promujących Polskę jako gospodarza Mistrzostw, który jest
krajem o unikalnych wartościach przyrodniczych - WILD POLAND.
Grupą celową tego przedsięwzięcia mają być mężczyźni 20 +, zamożni.
Do kluczowych komunikatów ma należeć:
- informowanie o unikalnej dzikiej przyrodzie polskiej;
- promowanie sportów w turystyczno atrakcyjnych miejscach – wędkarstwo, jogging,
pływanie, narciarstwo, trekking itd.
Realizację celu zakłada się poprzez:
- emisję informacji na stronach MŚ i NFOŚiGW oraz w specjalnej zakładce WILD POLAND,
w tym przekazywanie na bieżąco ciekawych materiałów i spotów;
- dystrybucję podczas UEFA EURO 2012™ ulotek o przyrodzie, rozdawane ich
dziennikarzom;
- dostarczenie materiałów samorządom terytorialnym nt. przyrody przez WFOŚ;
- organizację eventów środowiskowych na stadionach;
- produkcję spotów o bogactwie przyrody;
- wycieczki dla dziennikarzy do parków narodowych;
- ścieżki przyrodnicze;
- ulotki/spoty sportów w turystycznie atrakcyjnych miejscach.

4.13 Ministerstwo Sprawiedliwości
W dniu 2 czerwca 2010 r. powołano w Ministerstwie Sprawiedliwości zespół odpowiedzialny
za przygotowanie do UEFA EURO 2012™. Resortowy zespół pracuje obecnie nad
wypracowaniem ostatecznego kształtu działań podejmowanych w ramach przygotowań do
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, pozostających w zakresie
oddziaływania Ministra Sprawiedliwości.
Poniżej Wstępna propozycja działań w ramach przygotowań resortowych do Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, pozostających w zakresie oddziaływania
Ministra Sprawiedliwości.
Projekty:
1) Zabezpieczenie miejsc w zakładach karnych i aresztach śledczych.
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Propozycje działań:
a) określenie jednostek, w których konieczne będzie zapewnienie miejsc;
b) określenie jednostek, do których ewentualnie konieczne będzie przewiezienie
części osadzonych z jednostek określonych w punkcie a);
c) przygotowanie i przeprowadzenie operacji pod względem logistycznym;
d) zapewnienie transportu osób tymczasowo aresztowanych w związku
z ewentualnymi przestępstwami przy okazji UEFA EURO 2012™.
Komórki odpowiedzialne:
Centralny Zarząd Służby Więziennej.
2) Przygotowanie organizacyjne sądów do zabezpieczenia możliwości wykonywania
zadań w miejscach, w których będą odbywały się finały UEFA EURO 2012™.
Propozycje działań:
a) określenie jednostek organizacyjnych sądownictwa, w których konieczne będzie
zapewnienie realizacji ww. zadania;
b) zapewnienie dyżurów aresztowych;
c) wzmocnienie kadrowe wytypowanych sądów;
d) określenie polityki urlopowej w okresie finałów UEFA EURO 2012™;
e) określenie „sądów zapasowych”, ewentualnie innych miejsc, w których będą
mogły odbywać się posiedzenia.
Komórki odpowiedzialne:
Departament Organizacyjny;
Departament Sądów Powszechnych;
Departament Kadr;
Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego.
3) Zapewnienie wsparcia sprawnego postępowania sądowego.
Propozycje działań:
a) zapewnienie dyżurów adwokackich;
b) zapewnienie obsługi tłumaczy przysięgłych.
Komórki odpowiedzialne:
Departament Organizacyjny.
4) Przygotowanie w zakresie współpracy międzynarodowej.
Propozycje działań:
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a) nawiązanie współpracy z krajami, w których były organizowane turnieje rangi
mistrzostw świata/europy; zapoznanie się z ich doświadczeniami;
b) dokonanie przeglądu aktów prawa międzynarodowego/umów dwustronnych, które
mogłyby mieć zastosowanie do współpracy prawnej w związku z UEFA EURO
2012™;
c) nawiązanie ścisłej współpracy z krajami, których reprezentacje będą grały
w Polsce.
Komórki odpowiedzialne:
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego;
Biuro Ministra.
5) Współpraca z prokuraturą.
Propozycje działań:
a) ustalenie zasad i zakresu bieżącej współpracy z Prokuraturą Generalną;
b) koordynacja bieżącej współpracy.
Komórki odpowiedzialne:
Biuro Ministra.
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5

Podsumowanie

W I połowie 2010 r. zrealizowany został projekt oszacowania wpływu organizacji UEFA
EURO 2012™ na polską gospodarkę. Ekonomicznym efektem UEFA EURO 2012™ jest
przyrost PKB o 2,1% jego wielkości z 2009 r., przy czym przyrost ten rozłożony jest na lata
2008–2020. Absolutna wartość skumulowanego wzrostu PKB wynosi 27,9 mld zł w cenach
z 2009 r., z kulminacją przypadającą na 2012 r. Niezmiernie istotne jest, że najważniejszym
źródłem dodatnich ekonomicznych efektów UEFA EURO 2012™ jest przyspieszenie
inwestycji w infrastrukturę transportową – przyczynia się ono w aż 77,5% do skumulowanego
wzrostu PKB.
W celu maksymalizacji oszacowanych pozytywnych efektów wpływu UEFA EURO 2012™
na polską gospodarkę, niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie i podjęcie działań
koordynujących, a także kontrolnych. Kluczowym elementem polskich przygotowań do
UEFA EURO 2012™ jest istniejący i aktualizowany, kompleksowy oraz zintegrowany plan
działań Spółki PL.2012 na okres 2008 – 2012 (Mapa Drogowa). Plan ten jest rzeczywistym
systemem koordynacyjno - zarządczym ośmiu Programów Strategicznych, które dotyczą
zarówno przedsięwzięć infrastrukturalnych (stadiony, lotniska, drogi), jak i organizacyjnych
(bezpieczeństwo, jakość obsługi kibiców, promocja, współpraca z Ukrainą i UEFA).
Efektywną realizację działań w ramach 8 Programów Strategicznych zapewnia
implementowany przez spółkę system zarządzania projektami Project Portfolio Management.
W chwili obecnej praktycznie wszystkie projekty własne Spółki, a także działania
koordynacyjne oraz kontrolne przez nią realizowane, zarządzane są w oparciu o PPM.
W czwartym kwartale bieżącego roku zakończy się proces pełnego wdrażania systemu PPM
u wybranych, najważniejszych partnerów procesu przygotowań Polski do UEFA EURO
2012™. Co ważne, metodologia, doświadczenie oraz bazy danych stworzone w oparciu
o system, będą mogły być wykorzystywane przez te podmioty do realizacji działań
statutowych także po 2012 r.
W I połowie 2010 r. zintensyfikowano działania kontrolne. Przeprowadzono szereg działań
monitorujących i analizujących postęp prac, a także kontrole w formie inspekcji na placach
budów. Kontrole są prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami oraz planem rocznym,
inwestycje drogowe są monitorowane w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.
W I połowie 2010 r. przeprowadzono 85 kontroli przedsięwzięć kluczowych i ważnych,
a wszystkie 227 przedsięwzięć jest monitorowanych. Pozyskiwane w ramach kontroli
i monitoringu informacje prowadzą do skupienia wiedzy na temat wszystkich przedsięwzięć,
identyfikacji ryzyk oraz działań minimalizujących.
W celu skutecznego zarządzania ryzykami projektowymi i ich możliwie obiektywnego
szacowania, wdrożony został w I półroczu 2010 r. uzgodniony i spójny z UEFA system
identyfikacji ryzyk.
W II połowie 2010 r. kluczowymi elementami w ramach procesu przygotowań do UEFA
EURO 2012™ będą:
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 Zakończenie wdrożenia systemu zarządzania projektami Project Portfolio
Management u najważniejszych podmiotów;
 Przejście projektów organizacyjnych z fazy koncepcyjnej w fazę realizacji;
 Oddanie do użytkowania stadionu w Poznaniu;
 Stworzenie polsko-ukraińskiej Mapy Drogowej działań przygotowujących do UEFA
EURO 2012™.

212

