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1

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat statusu polskich przygotowań
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Sprawozdanie precyzuje
zadania realizowane w poszczególnych projektach infrastrukturalnych i organizacyjnych
w II półroczu 2011 r. oraz definiuje cele zaplanowane na I połowę 2012 r.
Opracowanie i przekazanie 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 i Nr 127, poz. 857).
Dokument został przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki.
Adresatem dokumentu jest Rada Ministrów.
Zawartość sprawozdania:
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do dokumentu.
Rozdział drugi zawiera strategiczne informacje dotyczące statusu przygotowań Polski
do UEFA EURO 2012™ w II połowie 2011 r.
Rozdział trzeci prezentuje status
organizacyjnych w grudniu 2011 r.

kluczowych

projektów

infrastrukturalnych

oraz

W rozdziale czwartym opisano gotowość operacyjną – najważniejszy etap przygotowań do
Turnieju.
W rozdziale piątym opisano szczegółowe działania spółki PL.2012 Sp. z o. o. (zwanej dalej
„PL.2012”), realizowane w projektach zawartych w planie działań – (Mapa Drogowa) oraz
status realizacji przedsięwzięć UEFA EURO 2012™. Rozdział ten przedstawia karty
wszystkich projektów realizowanych w ramach poszczególnych 7 programów strategicznych
polskich przygotowań (programy 2-8) z uwzględnieniem informacji dotyczących zadań
wykonanych w II połowie 2011 r., zadań planowanych do realizacji w I połowie 2012 r.,
a także celu przedsięwzięcia, jego budżetu, stopnia realizacji przedsięwzięcia w układzie
procentowym oraz poziomu ryzyka, nadawanego zgodnie z Systemem Identyfikacji Ryzyk,
związanego z realizacją każdego projektu. Informacje na temat przedsięwzięć są aktualne na
dzień 30 listopada 2011 r., natomiast dane dotyczące hoteli i centrów pobytowych są
aktualizowane kwartalnie i są aktualne na dzień 31 grudnia 2011 r.
W rozdziale szóstym znajduje się porównanie statystyczne oceny ryzyka dla poszczególnych
przedsięwzięć w 2011 r.
Rozdział siódmy zawiera szczegółowe informacje o statusie realizacji koordynowanych
projektów infrastrukturalnych w przygotowaniach do Turnieju UEFA EURO 2012™.
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Rozdział ósmy opisuje działania podejmowane przez organy administracji publicznej
w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™.
W ostatnim rozdziale dziewiątym znajduje się podsumowanie sprawozdania.
Do sprawozdania dołączone zostały następujące dokumenty w formie załączników:
Zał. nr 1 - Informacja PL.2012 Sp. z o. o. na temat realizacji gwarancji złożonych
przez stronę polską na rzecz UEFA.
Zał. nr 2 - Streszczenie opracowania pt.: „Wpływ organizacji Mistrzostw Europy
w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ na polską gospodarkę – podsumowanie
wyników badań zleconych przez spółkę celową PL.2012 Sp. z o. o.”.
Koordynacja zadań w II półroczu 2011 r. obejmowała ścisłą współpracę z następującymi
kluczowymi interesariuszami:
Parlament RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia;
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji (KGP), Komenda
Główna Straży Granicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Biuro Ochrony
Rządu (BOR), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Narodowe
Centrum Sportu (NCS), PKP Intercity, PKP PLK S.A., PKP S.A., Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej (PAŻP), Polska Organizacja Turystyczna, Służba Celna RP, Urząd Lotnictwa
Cywilnego;
Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta
Wrocławia, Biuro ds. EURO 2012 – Gdańsk, Biuro ds. EURO 2012 – Poznań, Biuro ds.
EURO 2012 – Warszawa, Biuro ds. EURO 2012 – Wrocław, Biuro Inwestycji Euro Gdańsk
2012 Sp. z o. o. (BIEG 2012 sp. z o. o.), EURO Poznań 2012 Sp. z o. o., Gdańskie Inwestycje
Komunalne Spółka z o. o. (GIK Sp. z o. o.), Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o. o., Port
Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Port Lotniczy PoznańŁawica Sp. z o. o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012,
Wrocław 2012 Sp. z o. o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., Zarząd Dróg Miejskich
w Poznaniu, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w Warszawie, Szpitale
Referencyjne (26);
UEFA, EURO 2012 Polska Sp. z o. o., Polski Związek Piłki Nożnej, EURO 2012 Ukraina,
Narodowa Agencja ds. Przygotowania oraz Przeprowadzenia na Ukrainie Turnieju
Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Organizacji Projektów
Infrastrukturalnych.
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Strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA EURO
2012™ w II połowie 2011 r.

W Piłkarskich Mistrzostwach Europy UEFA EURO 2012™ weźmie udział 16 narodowych
reprezentacji piłkarskich, które w ciągu 23 dni rozgrywek zagrają 31 meczów. W listopadzie
2011 r. wyłonione zostały wszystkie drużyny narodowe biorące udział w rozgrywkach
finałowych. Losowanie grup turniejowych, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2011 r.
w Kijowie, określiło finalny terminarz Turnieju w Polsce i na Ukrainie.

Tabela 1 – Terminarz Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce wraz z możliwymi wariantami fazy
pucharowej.
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Przedstawiony w Tabeli 1 kalendarz rozgrywek w Polsce stał się kluczowym elementem
operacyjnego zaplanowania fazy grupowej, stanowi również podstawę do przygotowania się
na fazę pucharową. Szczególnie istotne będzie samo rozpoczęcie Mistrzostw:
Mecz otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie w piątek, w dniu
8 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 pomiędzy reprezentacjami Polski i Grecji;
Tego samego dnia, niespełna 3 godziny później, o godz. 20.45 na stadionie
we Wrocławiu swój pierwszy mecz na UEFA EURO 2012™ rozegrają goszczące w
Polsce drużyny Czech i Rosji;
W dniu 10 czerwca 2012 r. w niedzielę, po sobotnich meczach na Ukrainie, rozgrywki
odbędą się na polskich arenach: o godz. 18.00 spotkają się w Gdańsku Hiszpania
z Włochami, a o godz. 20.45 swój mecz w Poznaniu rozegrają Irlandia z Chorwacją;
Faza Grupowa Mistrzostw w Polsce z punktu widzenia wylosowanych drużyn
oraz aktywności grup kibiców w zakresie bezpieczeństwa obarczony jest
w aktualnej analizie niskim poziomem ryzyka.
Ważnym elementem organizacji Turnieju jest wybór centrów pobytowych. W 2011 r. zapadły
wstępne decyzje o zamieszkaniu w Polsce przez 13 spośród 16 biorących udział
w Mistrzostwach drużyn narodowych (81% reprezentacji).

Rysunek 1 – Centra pobytowe drużyn trenujących w Polsce. Źródło: Opracowanie własne PL.2012
na podstawie informacji z EURO 2012 Polska, od drużyn oraz z centrów pobytowych.

Wspomniane fakty istotnie uzupełniają organizacyjne ramy przygotowań Polski w zakresie
przyjęcia gości, ich zakwaterowania, transportu, a także zapewnienia im bezpieczeństwa,
właściwego serwisu informacyjnego i obsługi turniejowo-turystycznej na odpowiednim
poziomie jakościowym. Kilkuletnie intensywne przygotowania różnych scenariuszy
organizacji imprezy pozwoliły dobrze przygotować podmioty zaangażowane w obsługę
Turnieju w Polsce. Wyniki losowania grup finałowych oraz decyzje o lokalizacji centrów
pobytowych stanowią obecnie jeden z ostatnich elementów dla stworzenia precyzyjnego
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operacyjnego scenariusza Mistrzostw w Polsce.
Opracowywany scenariusz operacyjny bazuje na następujących założeniach:
Znany finalny kalendarz Turnieju;
Ustalona geograficzna mapa Mistrzostw;
Urealnione szacunki liczby kibiców poszczególnych drużyn, których należy
spodziewać się w Polsce – od ok. 400-800 tys. w fazie grupowej, do łącznie
ok. 0,7-1,5 mln z uwzględnieniem fazy pucharowej (wskazane liczby bazują
na wstępnych szacunkach przedstawionych w Tabeli 2, jednak w okresie styczeń –
marzec 2012 r. będzie prowadzona dynamiczna ich analiza i aktualizacja);
Główne środki transportu i kierunki dotarcia do Polski:
o Kluczowa rola ruchu lotniczego i lotnisk – szczególnie kibice Irlandii, Grecji,
Włoch, Hiszpanii i Rosji;
o Ważne lądowe szlaki dojazdowe: zachodni – od strony Niemiec
(m.in. Chorwaci i Włosi mieszkający w Niemczech), północny – od strony
okręgu kaliningradzkiego i południowy – od strony Czech;
Miejsca masowego przebywania gości i kibiców – 4 miasta gospodarze i rejony wokół
nich oraz okolice centrów pobytowych (szczególna rola Krakowa);
W miastach gospodarzach szczególna rola transportu publicznego; w komunikacji
międzymiastowej - transportu kolejowego.
Obecnie wdrażane są scenariusze operacyjne tak, aby zapewnić osiągnięcie ustalonych
parametrów jakości w trakcie Turnieju. Przedstawiona w Tabeli 2 analiza możliwych
wariantów meczów ćwierć- i półfinałowych rozgrywanych w Polsce nie rozstrzyga
wszystkich teoretycznych możliwości uzależnionych od wyników fazy grupowej.
Poza wymienionymi wcześniej znanymi już czynnikami logistycznymi wpływającymi na plan
organizacji imprezy w Polsce oraz obok zarysowanych możliwych wariantów rozgrywek fazy
pucharowej, pozostaje do określenia kilka dodatkowych elementów, które zostaną
uwzględnione w trakcie ostatnich miesięcy przygotowań.
Należą do nich:
Finalny wynik losowania / podziału puli biletów na mecze i jego analiza pod kątem
narodowościowym uczestników;
Przygotowanie oszacowania liczby oraz narodowości kibiców, których należy
spodziewać się w poszczególnych miastach, w konkretne dni turniejowe, pomiędzy
nimi, zarówno na stadionach, jak i w przestrzeniach miejskich (tzw. fan zones);
Lista miejsc publicznego oglądania meczów turniejowych (tzw. public viewing)
i oszacowanie ich pojemności;
Analiza wyników rezerwacji i sprzedaży usług transportowych i noclegowych
związanych z okresem Mistrzostw.
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Tabela 2 - Szacowana liczba kibiców odwiedzających Polskę podczas Turnieju; skrajne scenariusze biorą
pod uwagę liczbę kibiców.

W dalszej części przedstawiono status realizacji przygotowań na dzień 31 grudnia 2011 r.

3

Status przygotowań do Turnieju w grudniu 2011 r.

Biorąc pod uwagę omówione kwestie wynikające z kalendarza imprezy kluczowym jest
budowanie gotowości przed rozpoczęciem Turnieju. Status realizacji prac w obszarze
infrastruktury i organizacji w połączeniu z terminarzem rozgrywek, potwierdza możliwość
osiągnięcia założeń w opracowanym w 2010 r. raporcie Impact – streszczenie raportu stanowi
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załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Głównym celem prowadzonych działań jest
osiągnięcie najwyższych standardów i jakości Turnieju, wypromowanie pozytywnego
wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i zrealizowanie gwarancji złożonych przez
Polskę na rzecz UEFA (status realizacji gwarancji zawarty w załączniku nr 1).
Mapa Drogowa - Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 na okres 2008
– 2012.
Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem spółki celowej PL.2012 realizuje Mapę
Drogową, czyli kompleksowy oraz zintegrowany plan pt.: „Długoterminowy harmonogram
działań Spółki PL.2012 (Mapa Drogowa) na okres 2008 – 2012”. Plan jest wspierany
narzędziowo przez system PPM Clarity w zakresie ośmiu Programów Strategicznych
Przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™:
1. Program koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych.
2. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach.
3. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem transportu
lądowego (drogowy i kolejowy).
4. Program koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia
turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo).
5. Program koordynacji jakości obsługi gości i kibiców.
6. Program koordynacji współpracy z Ukrainą.
7. Program koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami zależnymi.
8. Program koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych
przed turniejem wpływających na postrzeganie kraju.
Mapa Drogowa koresponduje w swojej formie z wzorcem Mapy Drogowej UEFA dla
przygotowań turniejowych od strony piłkarskiej, stosowanej przez Europejską Federację
Piłkarską w ramach prac komitetu sterującego ds. EURO 2012. Wypracowane podejście
zapewnia kompatybilność i standaryzację działań wszystkich podmiotów zaangażowanych
w proces przygotowań do UEFA EURO 2012™, podnosi jakość w procesach
koordynacyjnych oraz wspiera niezbędną i oczekiwaną spójność komunikacyjną.

Ocena ryzyk dla programów przygotowań określonych w Mapie Drogowej
Zgodnie ze stosowanym systemem identyfikacji i analizy ryzyk w przygotowaniach
do Turnieju, obowiązuje ujednolicony format zgodny z definicjami ryzyk używanymi przez
UEFA. System identyfikacji ryzyk bazuje na przyjętej przez Ministra Sportu i Turystyki
Mapie Drogowej.
W ocenie poziomów ryzyk, pożądane jest dążenie do uzyskania oceny ryzyka, jako „zgodnie
z planem” – kolor zielony lub „ryzyko niskie” – kolor żółty, a finalnie status „zakończony” –
kolor niebieski.
Rysunek 2 przedstawia poziom ryzyk na dzień 31 grudnia 2011 r. we wszystkich Programach
Mapy Drogowej oraz jego całościowe podsumowanie.
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Rysunek 2 - Ocena ryzyk w 8 Programach przygotowań do UEFA EURO 2012™.

W porównaniu do Sprawozdania za I półrocze 2011 r. całościowe ryzyko Polski pozostało
na poziomie niezmienionym tj. ryzyko niskie. W II połowie 2011 r. nastąpiła poprawa
sytuacji i obniżenie poziomu ryzyka dla realizacji PROGRAMU 8 Mapy Drogowej
tj. koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych przed
Turniejem wpływających na postrzeganie kraju – zmiana z ryzyka wysokiego na ryzyko
niskie.
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3.1 INFRASTRUKTURA
Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012™ w zakresie infrastruktury to 219 inwestycji,
o łącznej wartości ponad 109 miliardów zł. Spośród nich 83 to inwestycje kluczowe
i ważne dla sprawnej organizacji Turnieju: stadiony, lotniska, połączenia autostradowe
na poziomie centralnym i połączenia komunikacyjne w miastach gospodarzach.
Łączna wartość przedsięwzięć kluczowych i ważnych to 95 miliardów zł. W grudniu 2011 r.
75 spośród 83 (90%) inwestycji kluczowych i ważnych jest w zaawansowanej fazie realizacji
lub zostało już zakończonych natomiast 18 z wymienionych 83 przedsięwzięć zostanie
zakończonych po Turnieju – przy czym zaznaczyć należy, że 10 z tych przedsięwzięć
znajduje się również w zaawansowanej fazie realizacji prac budowlanych i zostanie oddana
w II połowie 2012 r.
Szczegółowy opis, w formie tabelarycznej z uwzględnieniem informacji o ryzykach
wszystkich 219 inwestycji realizowanych w kontekście Turnieju znajduje się w rozdziale 7
niniejszego sprawozdania – od strony 73.
3.1.1

Stadiony na UEFA EURO 2012™ – brak zagrożeń z punktu widzenia Turnieju.
Wrocław

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Infrastruktura/ Budowa
Organizacja *
Boisko/Murawa **
Finanse***
Tabela 3 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla obszaru
Stadionów – grudzień 2011 r.

* Organizacja – oznacza przygotowanie operacyjne obiektu, zapewniające osiągnięcie przez
podmioty Zarządzające stadionem pełnej gotowości do przeprowadzenia meczów podczas
Turnieju;
** Boisko – dotyczy przygotowania murawy o właściwych parametrach jakościowych,
niezbędnych do przeprowadzenia meczów podczas Turnieju;
*** Finanse – budżet gwarantujący realizację zaplanowanego zakresu prac przed Turniejem.
Rozliczenie końcowe inwestycji pomiędzy Inwestorem, Generalnym Wykonawcą
i pozostałymi wykonawcami prac.
Stadion w Gdańsku
Osiągnięcia: stadion gotowy i funkcjonujący; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie –
w dniu 18 lipca 2011 r. (pomimo opóźnień w stosunku do pierwotnie planowanego
terminu realizacji);
Operator: wybrany; od dnia 17 lipca 2010 r. Lechia-Operator Sp. z o. o.;
Testy gotowości: mecz towarzyski Polska – Niemcy (w dniu 6 września 2011 r.,
program obserwacyjny PL.2012, MSWiA, UM Gdańsk, Komitetu ds. Bezpieczeństwa
EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lechii Gdańsk;
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Ryzyka: Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. Optymalne
wykorzystanie wielofunkcyjnego charakteru areny.
Stadion w Poznaniu
Osiągnięcia: stadion gotowy i funkcjonujący; w dniu 17 września 2010 r. - data
uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
Operator: wybrany; od dnia 26 września 2011 r. konsorcjum Marcelin Management
i KKS Lech Poznań;
Testy gotowości: mecze towarzyskie reprezentacji Polski; mecz towarzyski Polska
– Węgry (w dniu 15 listopada 2011 r., program obserwacyjny Komitetu
ds. Bezpieczeństwa EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lecha Poznań i Warty
Poznań oraz organizowane inne wydarzenia masowe (np. koncerty);
Ryzyka:
o Wykonanie prac dodatkowych na stadionie (m.in. zaplecze gastronomiczne) –
prace będą realizowane do dnia 30 kwietnia 2012 r.;
o Zapewnienie odpowiedniej jakości murawy do rozgrywania meczów Turnieju;
o Spełnienie wszystkich wytycznych UEFA (głównie poziom bezpieczeństwa
infrastrukturalnego i organizacji imprez);
o Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie.
Stadion w Warszawie
Osiągnięcia: stadion gotowy; w dniu 16 grudnia 2011 r. - data uzyskania częściowego
pozwolenia na użytkowanie (pomimo opóźnień w stosunku do pierwotnie
planowanego terminu realizacji); konieczność zakończenia prac na płycie boiska
i w strefie komercyjnej w terminie zapewniającym rozegranie meczów testowych
w lutym 2012 r.;
Operator: wybrany; w dniu 5 sierpnia 2010 r. podpisano aneks do umowy
z Narodowym Centrum Sportu o powierzeniu zadań związanych z przygotowaniem
i wykonaniem przedsięwzięcia Euro 2012, poszerzający zakres działalności NCS m.in.
o zarządzanie Nieruchomością w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa;
Testy gotowości: planowane mecze w dniu 11 lutego 2012 r. – Superpuchar Polski
(mecz otwarcia) i w dniu 29 lutego 2012 r. - mecz towarzyski Polska – Portugalia;
Ryzyka:
o Terminowe przygotowanie płyty boiska pod ułożenie murawy;
o Zakończenie wszystkich prac wykończeniowych i wyposażeniowych;
o Minimalna liczba meczów testowych przed Turniejem, 2 planowane mecze
w lutym 2012 r., w tym jeden międzynarodowy – zgodnie z wymogami UEFA
na nowym obiekcie powinny zostać rozegrane przed Turniejem 2 mecze
międzynarodowe;
o Strategia zarządzania stadionem – skuteczne wdrożenie.
Stadion we Wrocławiu
Osiągnięcia: stadion gotowy i użytkowany; w dniu 8 września 2011 r. - data uzyskania
częściowego pozwolenia na użytkowanie (pomimo opóźnień w stosunku do pierwotnie
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planowanego terminu realizacji) – obecnie trwają prace wykończeniowe
na powierzchniach komercyjnych i terenie dookoła stadionu;
Operator: wybrany; w dniu 8 lutego 2010 r. - Konsorcjum firm SMG, SMG Europe
Limited Ltd. i SMG Deutschland GmbH;
Testy gotowości: w dniu 11 listopada 2011 r. - towarzyski mecz reprezentacji Polski
z Włochami (program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012);
regularnie rozgrywane mecze Śląska Wrocław; organizacja wielu imprez masowych
o różnym charakterze (gala bokserska, koncerty, inne);
Ryzyka:
o Trwające prace wokół stadionu, utrudniające ruch pieszych i dojazd do stadionu
(drogi dojścia, parkingi, plac budowy na północ od stadionu);
o Strategia zarządzania stadionem – skuteczne wdrożenie.
Przygotowanie stadionów do Turnieju (Venue Management; projekt prowadzony przez
UEFA, przy współpracy z PL.2012 i miastami gospodarzami Euro 2012):
Cykliczne spotkania Venue Management Working Group w miastach gospodarzach
Euro 2012 z udziałem Urzędów Miast, służb, PL.2012 i pozostałych interesariuszy;
Zakres infrastruktury turniejowej ustalony z UEFA (overlay);
Opracowano koncepcje transportowe dla ruchu wokół stadionu;
Powołanie koordynatorów stadionowych na czas UEFA EURO 2012™ z ramienia
UEFA (venue manager); dla Stadionu Narodowego koordynator będzie mianowany
w styczniu 2012 r.;
Opracowanie i wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego
stadionów; wyznaczenie stadionowego oficera medycznego;
Obecnie trwa aktualizacja dokumentów i planów, uwzględniająca wyniki losowania
drużyn na UEFA EURO 2012™.
Od dnia 9 maja 2012 r. stadiony zostaną przejęte przez UEFA w celu realizacji zadań
turniejowych. Stadiony pozostaną w gestii UEFA do dnia 16 lipca 2012 r.
3.1.2

Lotniska – brak istotnych zagrożeń.

Inwestycja infrastrukturalna lub połączenie

Wrocław

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Przepustowość części lotniczej
Przekazanie terminala do użytkowania
Tabela 4 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla infrastruktury
lotnisk – grudzień 2011 r.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie – gotowy do Turnieju.
Zakończenie prac przy nowym terminalu i oddanie go do użytku pasażerom nastąpiło
w dniu 8 sierpnia 2011 r. Jednocześnie od dnia 27 sierpnia 2011 r. w użytkowaniu
znajduje się remontowana od lipca 2010 r. droga startowa DS-1. Uzyskano 100%
gotowość na UEFA EURO 2012™. Port obsługiwał będzie kibiców drużyn grających
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w Warszawie oraz kibiców tranzytowych (pozostałe miasta w Polsce, ruch pomiędzy
Polską a Ukrainą).
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – w dniu 8 grudnia 2011 r. zgodnie
z planowanym terminem, uruchomiono przedterminalową płytę postojową, drogę
kołowania, stanowisko do odladzania samolotów. Trwają prace budowlane
w terminalu - stan wykonania to 95%. Wszystkie zasadnicze prace budowlane zostały
zakończone do dnia 31 grudnia 2011 r., do wykonania pozostanie wyposażanie
obiektu oraz próby instalacji. Zakończenie robót jest planowane na koniec I kwartału
2012 r. Zrealizowanie tych inwestycji zwiększy znacznie przepustowość Portu
Lotniczego (ponad 30 operacji lotniczych na godzinę). Prowadzone prace mają
szczególne znaczenie w kontekście spodziewanych znacznych grup kibiców
irlandzkich, hiszpańskich, włoskich i chorwackich, których drużyny grać będą
w Gdańsku oraz wzmożonego ruchu, związanego z ruchem kibiców podczas meczów
ćwierć i półfinałowych Turnieju.
Port Lotniczy Poznań-Ławica – roboty budowlane w obszarze nowego terminala
lotniczego są zaawansowane w 76%. Prace przy rozbudowie płaszczyzny postoju
samolotów i budowie równoległej drogi kołowania są zaawansowane w 88%.
Zakończenie całego projektu w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™
nastąpi w kwietniu 2012 r. Zagrożenie stanowi napięty harmonogram i planowane jest
zakończenie realizacji inwestycji na miesiąc przed rozpoczęciem Turnieju.
Prowadzone prace mają znaczenie w kontekście spodziewanych grup kibiców
irlandzkich, włoskich i chorwackich. Po zrealizowaniu tych inwestycji port osiągnie
gotowość do obsłużenia ponad 30 operacji lotniczych na godzinę.
Port Lotniczy Wrocław-Strachowice – Budowa nowego terminala jest
zaawansowana w ponad 97%. Trwają finalne prace wykończeniowe wewnątrz
budynku. Pozwolenie na użytkowanie planowane w I kwartale 2012 r. (styczeń-luty).
Trwa również rozbudowa płyty postojowej samolotów (Etap II). Zaawansowanie
rzeczowe na poziomie 70%. Prace potrwają do stycznia 2012 r. Podczas Turnieju
planowana jest przede wszystkim obsługa dodatkowego ruchu samolotów
przywożących kibiców rosyjskich (w tym znaczna ilość ruchu General Aviation) oraz
w znacznie mniejszym stopniu kibiców greckich.
Ryzyka dla infrastruktury lotnisk: Generalnym ryzykiem w 2012 r. są procedury odbiorowe
oraz testy sprawdzające funkcjonowanie terminali we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.
3.1.3 Transport lądowy - status
Wrocław
Rozwiązania transportowe w mieście
podczas Turnieju
Dojazd koleją z lotniska do stadionu*

Nie dotyczy

Gdańsk

Poznań

Nie dotyczy

Dojazd z centrum miasta do stadionu
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Warszawa

Gotowość
publicznej

taboru

komunikacji

*Inwestycje realizowane przez PKP PLK, ale istotne dla organizacji transportu w mieście
Tabela 5 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla infrastruktury
transportowej – grudzień 2011 r.

Inwestycje transportowe miast gospodarzy
Wrocław – zrealizowano lub oddano do ruchu zdecydowaną większość zadań, w tym
m.in.: Budowę infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego UEFA
EURO 2012™ we Wrocławiu, Przebudowę ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94
we Wrocławiu - etap II (pozwolenia na użytkowanie 14 października 2011 r.),
Przebudowę ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 - etap I (700 m)
we Wrocławiu, Budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym
– etap III, Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu we
Wrocławiu, Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKSPKP, zakup taboru tramwajowego. Pozostałe do wykonania zadania – bez zagrożeń –
w tym: dwa zadania w ramach Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I oraz Inteligentny System Transportu „ITSWrocław”.
Gdańsk – zrealizowano lub oddano do ruchu zdecydowaną większość zadań, w tym:
Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska-Otomińska), Połączenie Portu Lotniczego
z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego zad. 1, Odwodnienie terenu pod
stadion "Arena Bałtycka" w dzielnicy Gdańsk-Letnica. Trwa realizacja Połączenie
Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego zad. 2 i 3 –
pomimo istotnego postępu prac nadal istnieje ryzyko braku przejezdności przed
Turniejem.
Poznań – zrealizowano inwestycję Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307)
od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy
miasta, trwa realizacja pozostałych zadań, w tym Odnowy infrastruktury transportu
publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ w Poznaniu - Etap I
i Etap II. Niestety zarówno Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
(PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu, jak i Przebudowa węzła
komunikacyjnego Rondo Kaponiera nie zostaną ukończone do maja 2012 r.
(w przypadku Ronda Kaponiera przed UEFA EURO 2012™ zostanie zrealizowany
ograniczony zakres prac w ramach Etapu I).
Warszawa – trwają prace przy Modernizacji trasy tramwajowej Dworzec Wileński Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona – w terminie do maja 2012 r. zostanie
uzyskana przejezdność. Zakończono roboty w obrębie budowy Trasy Mostu
Północnego, oddanie do ruchu nastąpi po zakończeniu odbiorów.
Najważniejsze inwestycje kolejowe, obsługujące transport w miastach gospodarzach zostały
opisane w sekcji Inwestycje kolejowe poniżej.
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Inwestycje drogowe krajowe
Autostrada A1 – w dniu 14 października 2011 r. oddano odcinek Nowe Marzy –
Toruń oraz odcinki Sośnica – Gliwice Maciejów oraz Gliwice Maciejów – Zabrze
Północ (odpowiednio w dniu 30 września i w dniu 22 grudnia 2011 r.). Do maja
2012 r. zostaną również ukończone kolejne trzy kluczowe z punktu widzenia obsługi
transportowej Turnieju odcinki Świerklany – Gorzyczki (połączenie z czeską siecią
autostrad) oraz Zabrze Północ – Piekary – Pyrzowice. Odcinek Łódź Północ
(Stryków) – Kowal uzyska przejezdność do końca maja 2012 r., podczas gdy odcinek
Kowal – Czerniewice nie zostanie oddany do użytkowania w tym terminie.
Autostrada A2 – w dniu 30 listopada 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie odcinka
Świecko – Nowy Tomyśl, tym samym uzyskano kolejne połączenie
z niemiecką siecią autostrad. Trwają prace na odcinku Stryków – Konotopa, dzięki
sprzyjającym warunkom pogodowym i mobilizacji wykonawców, w IV kwartale
2011 r. uzyskano znaczący postęp robót - pomimo tego uzyskanie pełnej
przejezdności przed Turniejem obarczone jest wysokim ryzykiem.
Autostrada A4 – w terminie do UEFA EURO 2012™ zostaną oddane do ruchu tylko
odcinki Wierzchosławice – Krzyż i odcinek Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód,
większość ruchu w osi Szarów – granica z Ukrainą będzie odbywać się po istniejących
drogach krajowych.
Autostrada A8 – w użytkowaniu od dnia 31 sierpnia 2011 r.
Najpoważniejsze ryzyko, oprócz prac budowlanych, stanowią procedury odbiorowe.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzi działania w celu
wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych, umożliwiających udostępnienie inwestycji
do ruchu odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem Turnieju.
Inwestycje kolejowe
Linia nr 8: Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa
Służewiec – lotnisko Okęcie – najważniejsza z punktu widzenia obsługi transportowej
inwestycja w Warszawie stanowiąca bezpośrednie połączenie portu lotniczego
ze stadionem. Inwestycja opóźniona i zagrożona krytycznie. Możliwy termin
rozpoczęcia eksploatacji to 2-ga połowa maja 2012 r.
Połączenie Gdańsk Główny – Stadion PGE Arena - najważniejsza z punktu widzenia
obsługi transportowej inwestycja w Gdańsku stanowiąca bezpośrednie połączenie
dworca głównego ze stadionem. Prace budowlane trwają. Zakończenie planowane
na kwiecień 2012 r. (inwestycja wymagająca wpisania do wykazu przedsięwzięć Euro
2012).
Połączenie kolejowe Poznań – Gdańsk – kluczowe dla obsługi transportowej pary
miast gospodarzy – prace remontowe zaplanowane na 2011 r. w obrębie linii 353
i 131 zostały zakończone.
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Dworce: Warszawa Centralna – zakończono prace podstawowe w grudniu 2011 r.,
ostateczne zakończenie prac planowane w I kwartale 2012 r.; Warszawa Wschodnia,
Wrocław Główny – prace zaawansowane a ich zakończenie planowane jest w maju
2012 r. Budowa nowego dworca kolejowego w Poznaniu w części stacyjnej zostanie
zrealizowana w I kwartale 2012 r. - budowa nowego budynku dworca nie zostanie
zakończona do UEFA EURO 2012™, do obsługi kibiców podczas Turnieju użyta
zostanie istniejąca infrastruktura dworcowa.
Przystanek Warszawa Stadion – zakończenie planowane w styczniu 2012 r.

3.2 ORGANIZACJA
3.2.1 Bezpieczeństwo i opieka medyczna – jeden z najistotniejszych obszarów
organizacyjnych
Cel programu: Stworzenie lepszej infrastruktury bezpieczeństwa stadionów, udoskonalenie
procedur zarządzania bezpieczeństwem na imprezach sportowych, podniesienie kwalifikacji
organów porządku publicznego oraz służb informacyjnych i porządkowych, zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych.
Poziom ryzyka programu - Niskie ryzyko program
realizowany
zgodnie
z harmonogramem, kluczowe projekty w zaawansowanej fazie realizacji.
Najważniejsze działania zrealizowane w ramach programu 4 w 2 połowie 2011 r. oraz
kluczowe wyzwania na 1 połowę 2012 r.:
Bezpieczeństwo:
Zadania zrealizowane w II półroczu 2011 r.:
W dniu 28 lipca 2011 r. - uchwałą numer 10 Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO
2012 przyjęto jednolitą metodologię oraz harmonogram analizy ryzyka w obszarach
Programu Bezpieczeństwa. Od grudnia 2011 r. analiza ryzyka prowadzona jest
cyklicznie przez zaangażowane instytucje – przy wsparciu systemu PPM;
W dniu 7 października 2011 r. - uchwałą numer 11 Komitetu ds. Bezpieczeństwa
EURO 2012 przyjęto koncepcję zabezpieczenia pod względem zagrożeń CBRN
pn.: „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji”;
W dniu 12 października 2011 r. - opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 31
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), która wprowadza m.in. regulacje
na UEFA EURO 2012™;
Wrzesień - listopad 2011 r. – przeprowadzone Programy Obserwacyjne podczas
meczów reprezentacji narodowych w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu;
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Listopad 2011 r. – przeprowadzone po stronie polskiej praktyczne ćwiczenia z zakresu
prowadzenia wspólnej polsko-ukraińskiej kontroli granicznej i celnej;
W dniu 22 listopada 2011 r. – przedstawienie na posiedzeniu Komitetu
ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 założeń koncepcji wzmocnienia systemu Obrony
Powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
W dniu 7 grudnia 2011 r. – przeprowadzone ćwiczenia elementów przywrócenia
kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej na czas UEFA
EURO 2012™ przeprowadzone na odcinku granicy polsko-niemieckiej;
Grudzień 2011 r. – opracowane zostały założenia do projektu gotowości
operacyjnej.
Zadania planowane w I półroczu 2012 r.:
W dniu 28 lutego 2012 r. – Ewentualna decyzja o przywróceniu kontroli na granicach
wewnętrznych Schengen;
W dniu 30 kwietnia 2012 r. - Zatwierdzone plany zabezpieczenia stadionów, stref
kibica, przestrzeni miejskiej;
W dniu 30 kwietnia 2012 r. - Zatwierdzony krajowy plan operacyjny zarządzania
w czasie Turnieju;
W dniu 15 maja 2012 r. - Uruchomione centra dowodzenia procesami turniejowymi
określone w krajowym planie operacyjnym;
W dniu 1 czerwca 2012 r. - Uruchomione na czas Turnieju rozwiązania organizacyjne
w przestrzeni publicznej podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz jakość obsługi
kibiców i gości Turnieju;
Ryzyko: kluczową kwestią do realizacji w 2012 r. są procedury sprawdzenia stanu
gotowości na UEFA EURO 2012™ oraz organizacja zarządzania podczas Turnieju
(ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa).
Opieka Medyczna i ratownictwo:
W dniu 15 lipca 2011 r. - Uzgodniono koncepcję bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego pomiędzy Głównymi Inspektorami Sanitarnymi Polski i Ukrainy;
Od lutego do września 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez Komitet
Medyczny plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów Poznaniu,
Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu;
W dniu 31 października 2011 r. - Wyznaczone placówki w zakresie podstawowej
i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w miastach gospodarzach;
W dniu 31 marca 2012 r. - Zatwierdzony plan funkcjonowania podstawowej
i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej na czas Turnieju;
W dniu 31 marca 2012 r. - Zweryfikowany status wdrożenia szpitalnych planów
reagowania w sytuacji kryzysowej w szpitalach referencyjnych;
W dniu 30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez Komitet
Medyczny plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk i stref kibica;
W dniu 31 maja 2012 r. - Gotowe plany operacyjne w zakresie zabezpieczenia
medycznego przestrzeni miejskiej w trakcie Turnieju dla każdego miasta gospodarza;

19

Ryzyko: brak istotnych ryzyk wpływających na gotowość strony publicznej
do Turnieju.
3.2.2 Sprawna organizacja transportu – istotny element sukcesu Turnieju.
Procesy transportu lotniczego
Wrocław

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Port Lotniczy: operacje nocne
Port Lotniczy: koordynacja ruchu lotniczego
Tabela 6 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla organizacji
ruchu lotniczego – grudzień 2011 r.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne krajów gospodarzy Mistrzostw oraz
możliwy skład drużyn finałowych Turnieju, transport lotniczy będzie kluczowy
w całym procesie logistyki. W szczególności dotyczy to kibiców z krajów znacznie
oddalonych od Polski – Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, ale również części kibiców
rosyjskich i chorwackich;
Infrastruktura lotnicza, kluczowa dla przyjęcia zwiększonego ruchu lotniczego
do poziomu 20 – 40 operacji/godz. będzie w pełni gotowa na Mistrzostwa;
Lotniska wspomagające stanowią odpowiednie zabezpieczenie przyjęcia i obsługi
spodziewanej w kraju liczby samolotów i pasażerów (mapka na rysunku nr 3).
Ze względu na spodziewany duży ruch General Aviation do Warszawy, do obsługi
tego ruchu wyznaczono lotnisko w Modlinie. Inwestycje w tym porcie lotniczym
przebiegają bez zagrożeń;
Zrealizowano najważniejszy w 2011 r. kamień milowy w obszarze lotniczym - wybór
koordynatora rozkładów lotów dla portów lotniczych we wszystkich polskich
miastach gospodarzach przez Urząd Lotnictwa Cywilnego;
Ryzyka: Istotnym ryzykiem są istniejące ograniczenia liczby operacji nocnych
w Poznaniu i Warszawie, wynikające z obowiązujących decyzji środowiskowych
(proces realizowany przez MTBiGM). Ograniczenia środowiskowe wynikają z aktów
prawnych, za które odpowiedzialny jest Minister Środowiska tj. ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
Jeżeli chodzi o Prezesa ULC, w ustawie z dnia 3 lipca 2007 r. – Prawo lotnicze (Dz.
U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) ma jedynie kompetencje do nakładania
ograniczeń będących w jego zakresie działania, ale nie będące zadaniami z ustaw
wyżej wymienionych z ustaw (środowiskowych). Dlatego też w proces znoszenia
ograniczeń środowiskowych lotów nocnych w portach lotniczych miast gospodarzy
powinny być zaangażowane wszystkie zainteresowane podmioty, które są za ten
proces odpowiedzialne według posiadanych kompetencji między innymi: Minister
Sportu i Turystyki, Minister Środowiska, Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, właściwi marszałkowie województw i regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska.
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Rysunek 3 - Mapa lotnisk głównych i wspomagających w Polsce podczas UEFA EURO 2012™

Procesy transportu lądowego
Wrocław

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Miejska
koncepcja
obsługi
transportowej
Krajowa
koncepcja
obsługi
transportowej
Tabela 7 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 dla procesów transportu lądowego – grudzień 2011 r.

Zadania zrealizowane w II połowie 2011 r.
We współpracy z MTBiGM, GDDKiA, PKP, PKP-PLK oraz miastami gospodarzami
Euro 2012 opracowano krajową koncepcję transportową, przygotowano plany
zarządzania ruchem dla podstawowych wariantów ruchu kibiców oraz
zidentyfikowano niezbędne decyzje dotyczące oznakowania dróg podczas Turnieju;
Plan organizacji transportu krajowego zakłada osiągnięcie podczas Turnieju czasów
przejazdu środkami transportu lądowego pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012
na poziomie 4-5 godzin. Istotna różnica w tym względzie występuje jedynie na trasie
Wrocław – Warszawa, gdzie czas przejazdu wynosi ok. 5,5 godziny.

21

Rysunek 4 - Przybliżone czasy podróży pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 podczas Turnieju

Zadania na I połowę 2012 r.:
Mając na uwadze konieczność utrzymania płynności normalnego ruchu
i minimalizacji utrudnień wywołanych obciążeniem sieci transportowej w dniach
meczowych, wskazane będzie:
o Wprowadzenie systemu informacji o utrudnieniach i zalecanych objazdach
oraz preferowanych datach podróży niekolidujących z przejazdami kibiców;
o Wskazanie alternatywnych ciągów drogowych „wolnych od kibiców” oraz tras
dla ruchu ciężarowego;
o Ograniczanie do minimum wyłączania obszarów i dróg z ruchu
ogólnodostępnego;
o Podział oferty komunikacji publicznej na stałą i dodatkową dedykowaną
do przewozów kibiców.
Szczególnie istotne znaczenie dla sprawnej organizacji transportu będzie miała
realizacja powiązanych projektów organizacyjnych tj. Wolontariat (praca
wolontariuszy w kluczowych punktach komunikacyjnych w miastach), Polish Guide
(spójna informacja o dostępnych środkach i organizacji transportu w kraju
i w miastach), Polish Pass (dostępność dla kibiców atrakcyjnej oferty usług
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komunikacji publicznej) i Akademia Euro (serwis świadczony przez personel
przedsiębiorstw komunikacyjnych).
Kluczowe kamienie milowe w 2012 r.:
W dniu 31 stycznia 2012 r. - Plan organizacji transportu krajowego i miejskiego
z uwzględnieniem terminarza meczów Turnieju;
W dniu 31 marca 2012 r. - Gotowy plan rozmieszczenia specjalnego oznakowania
w miastach gospodarzach;
W dniu 23 kwietnia 2012 r. - Opracowany specjalny rozkład jazdy pociągów na czas
Turnieju;
W dniu 7 maja 2012 r. - Gotowy plan dotyczący taboru na czas
Turnieju;
W dniu 15 maja 2012 r. - Podjęte decyzje administracyjne dotyczące
czasowych zmian organizacji ruchu;
W dniu 31 maja 2012 r. - Montaż oznakowania w miastach gospodarzach;
W dniu 7 czerwca 2012 r. - Wdrożona ostateczna wersja planu obsługi transportowej
krajowej oraz miast gospodarzy i wdrożone plany tymczasowej organizacji ruchu.

3.2.3 Obsługa gości i kibiców – kluczowy element wpływający na wizerunek kraju nowa wartość.
Cel programu: działania instytucji strony publicznej, zmierzające do zapewnienia gotowości
do Turnieju procesów związanych z najwyższą jakością obsługi gości i kibiców Mistrzostw.
Poziom ryzyka Niskie ryzyko
wdrożone kluczowe projekty.

- program realizowany zgodnie z harmonogramem,

Najważniejsze działania zrealizowane w ramach programu w 2 połowie 2011 r. oraz
kluczowe wyzwania na 1 połowę 2012 r.:
Wolontariat i Program odpowiedzialności społecznej – 3000 wolontariuszy w
każdym wieku w przestrzeni publicznej miast gospodarzy podczas Turnieju. Projekt
komplementarny z działaniami UEFA, inicjowanie i wspieranie pozytywnych zmian
społecznych, aktywizacja bezrobotnych, integracja przez Turniej i sport osób
niepełnosprawnych, promocja aktywności społecznej i fizycznej. Trwa faza
realizacyjna we współpracy PL.2012 z miastami gospodarzami i UEFA.
o Lipiec - wrzesień 2011 r. – wdrożenie i rozwój strony internetowej
www.wolontariatmiejski2012.pl;
o W dniu 19 października 2011 r. - rozpoczęcie rekrutacji on-line wolontariuszy
– na dzień 31.12.2011 r. ponad 4300 zgłoszeń (62% to kobiety, 118 osób
z niepełnosprawnościami, najstarszy kandydat ma 78 lat, aplikacje z ponad
1000 miejscowości, z ponad 50 krajów);
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o Grudzień 2011 r. – uzgodnienie wzoru i ogłoszenie przetargu na produkcję
strojów dla wolontariuszy;
o W dniu 22 stycznia 2012 r. - zakończenie procesu przyjmowania zgłoszeń online wolontariuszy;
o W dniu 15 kwietnia 2012 r. – zakończenie rozmów rekrutacyjnych;
o W dniu 15 maja 2012 r. - lista imienna wolontariuszy wybranych do pracy
w czerwcu 2012 r. i przygotowane wyposażenie dodatkowe dla wolontariuszy;
o W dniu 7 czerwca 2012 r. - zakończenie szkoleń i osiągnięcie pełnej gotowości
operacyjnej 3000 wolontariuszy.
Akademia Euro - Szkolenia dla 2,5 tysiąca osób, które zawodowo mają kontakt
z turystami: pracownicy kolei oraz transportu miejskiego, obsługa lotnisk, pracownicy
gastronomii, ratownicy medyczni, pracownicy handlu oraz punktów turystycznych.
Szkolenia językowe, różnice międzykulturowe, jakość obsługi. Projekt realizowany
przez PL.2012, finansowany ze środków unijnych (85%) oraz dotacji celowych
urzędów marszałkowskich (15%). Trwa faza realizacyjna we współpracy z regionami:
dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim.
o W dniu 31 sierpnia 2011 r. - wybrani realizatorzy projektów Akademii Euro
w 4 regionach;
o Grudzień 2011 r. - planowa rekrutacja i realizacja szkoleń dla 1800
uczestników;
o W dniu 31 maja 2012 r. – podręcznik Akademii Euro (praktyczny przewodnik
przeznaczony dla obsługi organizacyjnej Turnieju po stronie publicznej)
przekazany w nakładzie 40 tys. egzemplarzy do wykorzystania przez
partnerów: wolontariusze, policja, straż miejska, przewoźnicy, ratownicy
medyczni i pozostali;
o W dniu 31 maja 2012 r. - zakończenie szkoleń 2500 osób związanych
z obsługą kibiców w miastach gospodarzach Euro 2012.
Ambasady Kibiców – sieć stacjonarnych i mobilnych punktów informacyjnych
dla kibiców, organizowanych przez kibiców, jako społeczny element bezpieczeństwa.
Realizowany we współpracy PL.2012, miast gospodarzy, Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Kibiców (FSE) i UEFA. Finansowanie: miasta gospodarze (25%)
i UEFA (75%).
o w II połowie 2011 r. dwukrotnie testowano działanie Ambasad
Kibiców: stacjonarne i mobilne ambasady zorganizowano
w dniu 6 września 2011 r. podczas meczu Polska – Niemcy na PGE Arena
Gdańsk oraz w dniu 11 października 2011 r. podczas meczu Polska - Włochy
na stadionie we Wrocławiu;
o W dniu 10 listopada 2011 r. – uzgodniona umowa pomiędzy FSE a miastami
gospodarzami i PL.2012;
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o W dniu 2 maja 2012 r. - otwarcie centralnego Biura Koordynacyjnego
Ambasad Kibiców;
o W dniu 5 czerwca 2012 r. - uruchomienie stacjonarnych i
mobilnych Ambasad Kibiców w miastach gospodarzach.
Polish Guide i Polish Pass – zintegrowane innowacyjne serwisy informacyjno usługowe, po raz pierwszy wdrożone w historii dużych imprez sportowych:
o Polish Guide – platforma informacji kibica zapewniająca dostęp poprzez
portal internetowy oraz aplikację mobilną do najważniejszych, praktycznych
informacji o Polsce i organizacji Turnieju, ułatwiająca turystom efektywne
zaplanowanie podróży do Polski oraz bezpieczny i atrakcyjny pobyt w trakcie
tych Mistrzostw. Projekt realizowany przez PL.2012 we współpracy z
miastami gospodarzami oraz Polską Organizacją Turystyczną;
o W dniu 3 grudnia 2011 r. - uruchomiono stronę www.polishguide2012.pl
w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej;
o W dniu 21 grudnia 2011 r. – dodano kolejne 4 wersje językowe: rosyjską,
hiszpańską, niemiecką i francuską;
o W dniu 29 lutego 2012 r. – dodatkowa funkcjonalność serwisu spersonalizowany przewodnik po Polsce (tzw. My Trip);
o W dniu 8 maja 2012 r. – uruchomienie aplikacji mobilnej Polish Guide.
o Polish Pass - wieloelementowy zintegrowany produkt turystyczny, w skład
którego wchodzą: zakwaterowanie na terenie kraju, transport miejski
w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście (wspólny bilet), kolejowy
transport kolejowy na terenie kraju (Intercity i Przewozy Regionalne), krajowe
i międzynarodowe połączenia lotnicze oraz ubezpieczenia zdrowotne. Projekt
koordynowany jest przez PL.2012 we współpracy z miastami gospodarzami,
przewoźnikami, krajowym ubezpieczycielem oraz serwisami rezerwacyjnymi.
o Lipiec - listopad 2011 r. - porozumienie w zakresie umowy między
dystrybutorami Polish Pass a przewoźnikami i firmą ubezpieczeniową;
o Od dnia 5 grudnia 2011 r. - uruchomiono sprzedaż produktu poprzez specjalnie
stworzone strony dystrybutorów Polish Pass; zintegrowane
wejście przez stronę www Polish Guide;
o Styczeń – maj 2012 r. – promocja i rozwój produktu Polish
Pass;
o Czerwiec 2012 r. – realizacja zakupionych usług Polish Pass i obsługa klienta
turniejowego.
Program koordynacji przygotowań sieci telekomunikacyjnych oraz zarządzanie
częstotliwościami radiowymi podczas UEFA EURO 2012™ - działania strony
publicznej, których celem jest optymalne oraz terminowe przygotowanie dostępności
usług telekomunikacyjnych; projekty realizowane wspólnie z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji (dawniej Infrastruktury), Urzędem Komunikacji
Elektronicznej, UEFA, PL.2012, miastami gospodarzami oraz operatorami usług.
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o Wrzesień 2011 r. – testy dostępności usług komórkowych na stadionach
Turnieju;
o W dniu 5 grudnia 2011 r. – proces wydawania pozwoleń oraz usługi
informacyjne zaprezentowane podczas drugiego Światowego Spotkania
Mediów (World Broadcaster Meeting I);
o Styczeń – Luty 2012 r. – testy dostarczanego przez miasta darmowego dostępu
do Internetu;
o Maj 2012 r. – gotowość zaplanowanej wydajności
transmisyjnej sieci komórkowych oraz dostępu do Internetu
w kluczowych przestrzeniach UEFA EURO 2012™.
Oficjalny Program Odpowiedzialności Społecznej – cykl projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe i koordynowany przez PL.2012, współfinansowanych
przez UEFA, których celem jest przyczynienie się do rozwoju sportu dla wszystkich
w Polsce i na Ukrainie. Lista programów obejmuje:
o „Respect your health” (promocja zdrowia poprzez sieć obiektów typu Orlik
w miastach gospodarzach);
o „Respect
inclusion”
(udostępnienie
Turnieju
dla
kibiców
z niepełnosprawnościami);
o „Respect diversity” (przeciwdziałanie rasizmowi w futbolu);
o „Respect fan culture – ambasady kibiców” (serwis informacyjny
sprofilowany do potrzeb kibiców).
„Wolontariat - Włącz się!” – projekt realizowany w ramach
Programu Odpowiedzialności Społecznej, ma na celu aktywizację
osób bezrobotnych poprzez wolontariat sportowy, staże w
organizacjach sportowych, jak również doradztwo zawodowe i szkolenia. Projekt
realizowany przez PL.2012, finansowany ze środków unijnych (85%) oraz dotacji
celowych urzędów marszałkowskich (15%); wdrażany przez PL.2012 na terenie
Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza.
o Na terenie Dolnego Śląska projekt realizowany jest od marca 2011 r.;
pod koniec 2011 r. uczestnikami projektu było 178 osób (udział
w szkoleniach oraz zaangażowanie w wolontariat i płatne staże pod opieką
mentorów w 60 organizacjach sportowych);
o Grudzień 2011 r. - pozyskanie środków i uruchomienie realizacji projektu
w woj. wielkopolskim oraz pomorskim;
o Docelowa liczba uczestników w 2012 r.: 240 osób na Dolnym Śląsku,
80 na Pomorzu i 100 w Wielkopolsce.
„Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” - niekomercyjny program otwartej akcji
społecznej, mający na celu stworzenie możliwości włączenia się w proces
przygotowań wszystkim obywatelom zainteresowanym wykorzystaniem szans
społeczno-rozwojowych niesionych przez przygotowania Polski do Turnieju, dla
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poprawy jakości życia i rozwoju swojego otoczenia. Program oparty o intensywne
wykorzystanie mediów społecznościowych.
o Grudzień 2011 r. – Czerwiec 2012 r. - uruchomione wspólnie z partnerami
projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej: rozwijanie
kompetencji młodzieży szkolnej w zakresie upowszechniania korzyści
płynących z organizacji Turnieju w Polsce, promowanie społecznego
zaangażowania - w tym idei wolontariatu, pozytywnych wzorców kibicowania
oraz upowszechniania aktywności fizycznej i sportu, m.in.:
o Akcja społeczna „Szkoła bez przemocy”, promująca przede wszystkim idee
kibicowania fair play;
o Program e-Twinning - uruchomienie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
konkursu „Rozmówki europejskie 2012” celem wzmocnienia działań
edukacyjnych i wolontariackich;
o Konkursy angażujące Polaków, np. projekt gimnazjalny dotyczący polskich
przygotowań do UEFA EURO 2012™, przygotowywany z partnerem
wydawniczym.
Przedstawione projekty organizacyjne wspierają poziom jakości obsługi w trakcie UEFA
EURO 2012™ w Polsce zarówno dla kibiców z biletami na mecze, jak i bez biletów.
Szczególnymi przestrzeniami miejskimi, gdzie codziennie w trakcie Turnieju odbywać się
będą spotkania szerokich mas kibiców polskich i zagranicznych, będą organizowane strefy
kibiców (tzw. fan zones). Przedsięwzięcia te ze względu na swoją specyfikę oraz skalę
organizacyjną wymagają dobrej koordynacji i współpracy w przygotowaniach,
z podkreśleniem kluczowych aspektów bezpieczeństwa.
Strefy kibica oraz publiczne oglądanie meczów (tzw. public viewing) – miejsca
publicznego oglądania meczów przeznaczone dla osób, które będą chciały wspólnie
przeżywać piłkarskie emocje towarzyszące Mistrzostwom UEFA EURO 2012™.
Strefy będą otwarte dla publiczności codziennie, przez cały okres Turnieju. Projekt
realizowany przez miasta gospodarze i UEFA oraz inne miasta przy wsparciu
PL.2012.
o Oficjalne strefy kibica organizowane we współpracy z UEFA zlokalizowane
będą:
 W Poznaniu na placu Wolności (pojemność 30 tys. osób);
 W Warszawie na Placu Defilad w okolicach Pałacu Kultury i Nauki
(60 do 100 tys. osób);
 We Wrocławiu na Rynku i Placu Solnym (30 tys. osób);
 W Gdańsku na Placu Zebrań Ludowych (30 tys. osób);
o W okresie od września do listopada 2011 r. poszczególne miasta gospodarze
ogłosiły przetargi na operatorów oficjalnych stref kibica. Aktualny status
postępowań przetargowych w poszczególnych miastach przedstawia się
następująco:

27

o

o

o
o
o
o

 Warszawa - przetarg rozstrzygnięty, operatorem strefy wybrana została
firma ARS Comunications;
 Poznań – przetarg ogłoszony, wybrana została krótka lista dostawców:
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz konsorcjum firm z udziałem
My Music, planowane ostateczne rozstrzygnięcie na początku 2012 r.;
 Wrocław – rozstrzygnięcie przetargu jest planowane na styczeń 2012 r.;
 Gdańsk – operatorem oficjalnej strefy kibica będzie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji;
W dniu 15 grudnia 2011 r. - wytyczne ws. bezpieczeństwa - przygotowanie
i przedstawienie podczas Komitetu Bezpieczeństwa ds. EURO 2012
dokumentu pt.: „Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
w miejscach publicznego oglądania przekazu telewizyjnego meczów UEFA
EURO 2012™ na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie
obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m (oficjalne strefy kibica/ publiczne
strefy transmisji rozgrywek)”;
Grudzień 2011 r. - opracowany Podręcznik dla organizatorów miejsc
publicznego oglądania meczów pt.: „Standardy organizacji miejsc publicznego
oglądania meczów. Podręcznik dla podmiotów i miast zainteresowanych
przygotowaniem miejsc publicznego oglądania meczów w trakcie Turnieju
UEFA EURO 2012™ w Polsce”;
Marzec 2012 r. – szczegółowe plany operacyjne funkcjonowania stref kibica
w miastach gospodarzach;
Maj 2012 r. – utworzenie stref kibica;
W dniu 7 maja 2012 r. – uzyskanie pozwoleń na organizację imprez masowych
przez poszczególne strefy;
W dniu 7 czerwca 2012 r. - strefy kibica gotowe.

Ponadto w około 50 innych polskich miastach rozważana jest organizacja
publicznych,
licencjonowanych
przez
UEFA
pokazów
meczów
na wielkoformatowych ekranach, zlokalizowanych w kluczowych rejonach miast.

Podsumowanie
Podsumowując część infrastrukturalną i organizacyjną, należy stwierdzić, że II połowa
2011 r. stanowiła fazę zakończenia (szczególnie stadiony) lub wysokiego zaawansowania
inwestycji oraz wdrożenia i realizacji kluczowych projektów organizacyjnych. Projekty
te prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy dobrej współpracy podmiotów
zaangażowanych, zaś osiągane pierwsze wymierne efekty, np. rekrutacja wolontariuszy,
uruchomione serwisy Polish Guide i Polish Pass, czy liczba uczestników szkoleń Akademii
Euro potwierdzają efektywne zmierzanie do osiągnięcia gotowości Polski w tym względzie na
czas UEFA EURO 2012™.
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3.3 WSPÓŁPRACA
Z
KLUCZOWYMI
PARTNERAMI
WSPÓŁORGANIZATORAMI UEFA EURO 2012™.

–

3.3.1 PROGRAM - koordynacji współpracy z Ukrainą
Cel programu: wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom
współpracy, spójne standardy i komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy
krajami, zapewnienie gotowości do współpracy operacyjnej w czerwcu 2012 r.
Wysokie ryzyko
Poziom ryzyka - program nie jest realizowany zgodnie
z harmonogramem, poziom zaangażowania strony ukraińskiej powinien być rozwijany.
Najważniejsze działania zrealizowane w ramach programu w II połowie 2011 r.
i kluczowe wyzwania na 1 połowę 2012 r.:
Realizacja Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej, monitoring i raportowanie postępu
działań;
Według statusu na grudzień 2011 r. realizacja kamieni milowych zaplanowanych
w ramach Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej nadal jest zagrożona pewnym
opóźnieniem. Do końca grudnia 2011 r. zrealizowano 64% wyznaczonych w planie
celów (zakładano 87%);
Organizacja cyklu 19 spotkań polsko - ukraińskich grup roboczych we wskazanych
w umowie międzyrządowej obszarach;
Luty 2012 r. – organizacja w Warszawie przez polską stronę kolejnego posiedzenia
Polsko – Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego. Przedmiotem posiedzenia będzie
przegląd stanu realizacji wspólnie uzgodnionych działań oraz aktualizacja Mapy
Drogowej.
Przed posiedzeniem Polsko – Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego przeprowadzona
zostanie szczegółowa analiza wyzwań oraz ewentualnych ryzyk związanych ze współpracą
organizacyjną Turnieju.

3.3.2 PROGRAM - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA (Union of
European Football Associations) oraz spółkami zależnymi UEFA
Cel programu: wypełnienie gwarancji złożonych na rzecz UEFA oraz uzgodnienie z UEFA
i EURO 2012 Polska jednoznacznych zasad współpracy, komunikacji w osiąganiu efektów
synergii i spójności wizerunkowo-organizacyjnej Turnieju.
Poziom ryzyka - Zgodnie z planem - program realizowany zgodnie z harmonogramem,
wdrożone kluczowe projekty, brak istotnych ryzyk.
Najważniejsze działania zrealizowane w ramach programu w II połowie 2011 r.
i kluczowe wyzwania na 1 połowę 2012 r.:
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Realizacja gwarancji złożonych na rzecz UEFA (status realizacji gwarancji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego opracowania);
Dobra partnerska współpraca z UEFA i EURO 2012 Polska oparta o podział ról
i odpowiedzialności oraz o wypracowany model komunikacji i spotkań
uzgodnieniowych;
Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA
na stadionach w miastach gospodarzach;
Realizacja wspólnych (Ambasady Kibiców) lub wykorzystujących efekt synergii
(Wolontariat) projektów organizacyjnych - w ramach Programu Odpowiedzialności
Społecznej;
Współpraca nad gotowością operacyjną Turnieju, komplementarnością ról i zadań
oraz wokół działań komunikacyjnych.

3.3.3 PROGRAM - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań
promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju
Cel programu: koordynacja planowanych działań wizerunkowych i promocyjnych kraju
w kontekście UEFA EURO 2012™.
Poziom ryzyka - Niskie ryzyko
wdrożone kluczowe projekty.

- program realizowany zgodnie z harmonogramem,

Najważniejsze działania zrealizowane w ramach programu w 2 połowie 2011 r.
i kluczowe wyzwania na 1 połowę 2012 r.:
Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dotyczących promocji
Polski na UEFA EURO 2012™;
Koordynacja planowania i realizacji Programu Obserwacyjnego 2012;
Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™.
Kluczowy projekt programu: Promocja Polski

Wysokie ryzyko

Realizacja w 2011 r. elementów przygotowanego Programu promocji Polski:
Kampania Feel Invited prowadzona przez POT - pierwsze działania rozpoczęły się
w marcu 2011 r. w trakcie targów ITB (Berlin), a właściwa kampania realizowana
jest od czerwca 2011 r. (start działań w dniu 8 czerwca 2011 r. - rok do rozpoczęcia
Turnieju, konferencja otwierająca kampanię w dniu 4 czerwca 2011 r. – Londyn Wembley) do lipca 2012 r. (okres bezpośrednio po zakończeniu Turnieju) uzupełniona
o działania statutowe POT na wybranych rynkach;
Działania promocyjne placówek dyplomatycznych (MSZ), spotkania zorganizowane
w krajach finalistach Turnieju przez Ambasadorów Polski i Ukrainy akredytowanych
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w krajach finalistach z Ambasadorami pozostałych krajów finalistów w trakcie
losowania w dniu 2 grudnia 2011 r.;
Współpraca PL.2012 z MSZ w zakresie organizacji działań promocyjnoinformacyjnych kierowanych do akredytowanego w Polsce korpusu dyplomatycznego
krajów finalistów;
Polsko-ukraiński event kulturalny pt.: Europejski Stadion Kultury (Rzeszów,
12-14 sierpnia 2011 r.) organizowany przez MKiDN i Narodowe Centrum Kultury;
Rozpoczęcie akcji społecznej budującej zaangażowanie Polaków „Wszyscy Jesteśmy
Gospodarzami”;
Realizacja planu działań promocyjnych w kontekście Turnieju w trakcie Prezydencji.
Przedstawiciele miast gospodarzy oraz PL.2012 brali udział w konferencjach
organizowanych w związku z Prezydencją: 6-7 lipca 2011 r. Wschodni Wymiar
Mobilności w Warszawie, 18-19 lipca 2011 r. - Zrównoważony Rozwój przez Sport
we Wrocławiu, 13-14 września 2011 r. - Wolontariat w Sporcie w Warszawie,
5-7 października 2011 r. - Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Turystyki
w Krakowie, 13 października 2011 r. - Informacje dotyczące polskich przygotowań
do Turnieju znalazły się w głównym informatorze wydanym przez MSZ „About
Polska” oraz na oficjalnej stronie Prezydencji www.PL2011.eu.
Działania planowane w 2012 r.:
Aktualizacja Programu promocji uwzględniająca możliwości budżetowe interesariuszy
(POT, MSZ, MKiDN, MG), w tym ostateczne ustalenie zasięgu terytorialnego
i intensywności działań promocyjnych;
Koordynacja działań zgodnie z zaktualizowanym Programem.
Pomimo realizowanych działań wizerunkowych, Program promocji Polski ze względu na brak
zdefiniowanego budżetu pozostaje wciąż na wysokim poziomie ryzyka.

4

Gotowość operacyjna – najważniejszy etap przygotowań do Turnieju

Kluczowym celem na pierwszą połowę 2012 r. jest osiągnięcie przez Polskę zintegrowanej
gotowości operacyjnej do imprezy w głównych trzech obszarach:
bezpieczeństwa;
transportu;
pozostałych elementów obsługi kibica w przestrzeni publicznej.
Punktem wyjścia do osiągnięcia gotowości operacyjnej jest opracowanie Zintegrowanego
Planu Operacyjnego Turnieju (z ang. CONOP – Concept of Operations). To kluczowy
dokument określający m.in.: pożądaną jakość Turnieju (wskaźniki efektywności wszystkich
kluczowych usług), opisujący kluczowe procesy obsługi kibiców i gości Turnieju, a także
jego operacyjną organizację poprzez wymienienie i umiejscowienie w strukturze wszystkich
podmiotów uczestniczących w fazie operacyjnej, ich zakresów odpowiedzialności
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i wzajemnych relacji. Służy on uspójnieniu i uporządkowaniu założeń organizacyjnych
Turnieju wśród wszystkich (prawie 200) interesariuszy i stanowi odniesienie do wszystkich
szczegółowych planów operacyjnych. Stanowi także podstawę do weryfikacji gotowości
w poszczególnych procesach i obszarach – punkt wyjścia do sporządzenia scenariuszy
testowych.
Faza gotowości operacyjnej to także uzgodnienie zasad współpracy operacyjnej z UEFA, jako
organizatora i gospodarza imprezy we wszystkich oficjalnych miejscach imprezy.
Bazą do zintegrowanych działań operacyjnych są także gwarancje udzielone przez Polskę dla
UEFA. Strona publiczna prowadzi z UEFA oraz z LOC, tj. EURO 2012 Polska bieżącą
i efektywną współpracę, opartą o klarowny podział ról i odpowiedzialności.
UEFA realizuje działania związane bezpośrednio z organizacją Turnieju (bilety, organizacja
meczów, obsada sędziów, promocja Turnieju etc.) natomiast strona publiczna realizuje
działania w obszarze budowy infrastruktury turniejowej, transportowej i stref kibica,
zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz działań promocji kraju.
W dniu 9 grudnia 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha zorganizowała spotkanie
Ministrów: Administracji i Cyfryzacji, Zdrowia, Wiceministra Spraw Wewnętrznych oraz
przedstawicieli KPRM, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Celem spotkania było przygotowanie strategicznych decyzji dotyczących akceptacji
organizacji procesu osiągania gotowości operacyjnej Polski do UEFA EURO 2012™, w tym
zintegrowanego zarządzania Turniejem po stronie publicznej.
Uczestnicy potwierdzili, że obecnie najważniejsze znaczenie ma zintegrowanie gotowości
operacyjnej do imprezy w głównych trzech obszarach: bezpieczeństwie, transporcie, obsłudze
kibica w przestrzeni publicznej. Na spotkaniu podjęto kierunkowe uzgodnienia o realizacji
projektu zintegrowanej gotowości operacyjnej Polski do UEFA EURO 2012™, według
zaproponowanych przez spółkę PL.2012 w imieniu Ministra Sportu i Turystyki założeń oraz
harmonogramu z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.
W szczególności uzgodniono, iż:
1. Zostanie powołany Zespół ds. Integracji i Gotowości Euro 2012 w składzie
gwarantującym proporcjonalną reprezentację wszystkich obszarów organizacji:
bezpieczeństwa, transportu i pozostałej obsługi w przestrzeni publicznej,
reprezentowanych przez przedstawicieli kluczowych resortów, organizacji i miast
gospodarzy;
2. Utworzona zostanie funkcja pełnomocnika ds. zarządzania Turniejem po stronie
publicznej. Decyzja ta zostanie podjęta z uwzględnieniem dotychczasowych prac
Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012;
3. Ustalono kolejne działania i zakres prac w celu realizacji przedstawionego poniżej
ramowego harmonogramu.
Harmonogram kluczowych działań związanych z
Zintegrowanego Planu Operacyjnego Turnieju zakłada:
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opracowaniem

i

wdrożeniem

Przygotowanie Koncepcji Krajowego Planu Operacyjnego Turnieju do dnia
31 stycznia 2012 r.;
Wypracowanie modelu działania struktur zarządzania przestrzenią publiczną
w czasie Turnieju na wszystkich poziomach – do dnia 28 lutego 2012 r.;
Sporządzenie lub identyfikacja niezbędnych planów operacyjnych kluczowych
obszarów i podmiotów biorących udział w organizacji/zarządzaniu fazą operacyjną
Turnieju – do dnia 30 marca 2012 r.;
Operacyjne testy gotowości na wszystkich poziomach – od dnia 15 marca 2012 r.
do dnia 15 kwietnia 2012 r. (poprzedzone testami indywidualnymi w zakresie
poszczególnych zdarzeń bądź miejsc);
Monitorowanie procesu osiągnięcia gotowości, w tym raportowanie procesu
osiągania gotowości operacyjnej Polski do Turnieju – zadanie ciągłe, raport
gotowości operacyjnej w dniu 30 kwietnia 2012 r.;
Formalna nominacja osób odpowiedzialnych za zarządzanie operacjami w ramach
Krajowego Sztabu Turnieju po stronie publicznej – do dnia 10 maja 2012 r.;
Rozpoczęcie działania Sztabów w pełnej gotowości – w dniu 15 maja 2012 r.
W pierwszej połowie stycznia 2012 r. konieczne są finalne decyzje dotyczące realizacji
projektu Gotowość wraz z określeniem precyzyjnych zadań, ról i odpowiedzialności.

5

5.1

Szczegółowy status realizacji projektów organizacyjnych Mapy
Drogowej w drugiej połowie 2011 r. wraz z informacją o działaniach
spółki PL.2012 w tym zakresie
PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi
na lotniskach

Począwszy od niniejszego podrozdziału opisane zostaną Programy 2-8 Mapy Drogowej, które
zawierają projekty organizacyjne.
Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 18, umowy lotniskowe, umowy
miast gospodarzy Euro 2012.
Celem programu: działania organizacyjne instytucji strony publicznej, zmierzające
do zapewnienia gotowości obszaru lotnisk do Turnieju. Przygotowanie do bezpiecznego
i efektywnego przeprowadzenia dodatkowych operacji lotniczych i zapewnienia odpowiedniej
jakości obsługi dla zwiększonej liczby kibiców podróżujących na mecze w czerwcu 2012 r.,
(loty rozkładowe, czarterowe, oraz General Aviation) – drugie po stadionach zagadnienie
warunkujące realizację Turnieju.
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Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (czasy na start lub lądowanie);
 Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i 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
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej, Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lotniska,
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dowództwo Sił Powietrznych RP, Przewoźnicy Lotniczy,
UEFA, LOC/EURO 2012 Polska i inne.
Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (czasy na start lub lądowanie)
Powołanie organu regulującego rozkład operacji lotniczych oraz koordynacji slotów (czasy na start lub
lądowanie) startów i lądowań i tym samym usprawnienie obsługi przylatujących i odlatujących statków
powietrznych

Cel

13 lipca 2011r. - Spotkanie w ULC. Omówienie rozporządzeń w związku z Euro 2012
Decyzja Prezesa ULC z dnia 19 sierpnia 2011r. o wprowadzeniu koordynacji rozkładów lotów
w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie począwszy od 25 marca 2012 roku. Prezes ULC
zadecydował również o wprowadzeniu czasowej koordynacji rozkładów lotów w okresie
rozpoczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym i upływającym trzy dni po meczu
finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, tj. od 1 lipca do 8 lipca 2012 roku, w
Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie
Lotniczym Wrocław – Strachowice.
17 października 2011 r. - zgodnie z informacją ULC (Paweł Zagrajek) pozostały 2 firmy na krótkiej
liście do wyboru podmiotu do koordynacji.
25 października 2011 r. - ogłoszenie przez ULC w Dzienniku Urzędowym kandydatów
na Koordynatora
7 listopada 2011 r. - spotkanie z kandydatami na Koordynatora Rozkładów Lotów w Porcie
Lotniczym Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań - Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk
im. Lecha Wałęsy i Porcie Lotniczym Wrocław - Strachowice.
9 listopada 2011 r. - oficjalne stanowisko dot. wyboru koordynatora przekazane przez PL.2012
do ULC.
15 listopada 2011 r. - Koordynator Slotów Portowych powołany przez ULC (ACL). Prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o powołaniu w Porcie Lotniczym Chopina
w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha
Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice na koordynatora rozkładów lotów
Airport Coordination Limited (ACL). Koordynator będzie prowadził koordynację w porcie
w Warszawie począwszy od 25 marca 2012 roku, natomiast w pozostałych portach w okresie
związanym z Turniejem Euro 2012, tj. od 1 czerwca do 8 lipca 2012 roku.
16-20 listopada 2011 r. - 129. Konferencja Slotowa. Uzgodnienie kalendarza slotowego
dotyczącego sezonu rozkładowego Lato 2012
7 grudnia 2011 - komitet koordynacyjny powołany przez ULC

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze
w 2012 r.

zagadnienia

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 31 maja 2012 r. – proces jest już realizowany;
koordynator został powołany w dniu 15 listopada 2011 r.)
30 kwietnia 2012 r. - Opublikowanie uzgodnionych przepustowości przez EUROCONTROL
30 maja 2012 r. - Wejście w życie opublikowanych przez EUROCONTROL przepustowości
1 czerwca 2012 r. - Rozpoczęcie monitoringu turniejowego (monitoring operacji lotniskowych)
Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012:
Analiza wymagań turniejowych na podstawie danych UEFA wynikających z losowania grup
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turniejowych.
Monitoring cyklu koordynacyjnego IATA.
Monitoring operacji lotniczych i lotniskowych na lotniskach głównych i wspomagających.
Udział w konferencjach dotyczących przygotowań do turnieju (IATA, EUROCONTROL)
Współpraca ze stroną ukraińską w celu wyeliminowania ograniczeń w ruchu lotniskowym.
Projekt ściśle powiązany z projektem Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i obsługi
naziemnej pasażerów.
Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i obsługi naziemnej pasażerów
Cel

Wypracowanie koncepcji obsługi ruchu w kontekście rozwiązań tymczasowych, które umożliwiają
obsługę zwiększonego ruchu w trakcie turnieju.

Status









Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

27 września 2011 r. - Ustalone wspólne zasady Service Level dla polskich i ukraińskich portów
lotniczych.
III - IV kwartał 2012 - przeprowadzenie 4 spotkań Krajowego Forum Lotniczego (NAF) 1 lipca
2011r. - Przeprowadzone konsultacji z MSWiA w kontekście zawieszenia układu z Schengen oraz
wsparcia portów dodatkową obsadą SG
15 lipca 2011 r. - Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie
ustawy - Prawo Lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015)
15 sierpnia 2011 r. - Lotniska wspomagające w obsłudze turnieju przygotowane
15 sierpnia 2011 r. - Wypracowane wspólne standardy obsługi ruchu
17 września 2011 r. - Ustalone wspólne zasady Service Level dla polskich i ukraińskich portów
lotniczych
27 września 2011 r. - Uzgodnienie QTC-MCT ze stroną ukraińską (lotnisko Borispil)

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 31 maja 2012 r.)
30 stycznia 2012 r. - Zaktualizowane wersje robocze planów operacyjnych
31 stycznia 2012 r. - Akceptacja procesu decyzyjnego odnośnie odwieszenia lotów nocnych
(rozpoczęto proces realizacji gwarancji nr 18. Gwarancja nr 18 udzielona przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego realizowana jest w ścisłej współpracy Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Sportu i Turystyki z zachowaniem koordynacji merytorycznej
przez MTBiGM)
31 marca 2012 r. - Gotowa struktura monitorowania i zarządzania operacjami lotniskowymi
i lotniskiem
30 maja 2012 r. - Gotowe plany operacyjne lotnisk głównych
31 maja 2012 r. - Krajowy system obsługi lotniczej turnieju gotowy
Specyficzne dla projektu zadania koordynacyjne na rok 2012:
Wsparcie merytoryczne wypracowania wspólnych rozwiązań przy udziale członków NAF
Współpraca w kontekście procedur
Udział agentów obsługi naziemnej w pracach Airport Forums
Śledzenie wymagań UEFA i prognoz ruchowych w celu analizy potrzeb infrastrukturalnych
poszczególnych uczestników procesu przygotowań,
Wdrożenie do wykorzystania doświadczeń dotychczasowych organizatorów światowych
i europejskich turniejów piłkarskich w obsłudze wzmożonego ruchu lotniczego,
Współpraca z przedstawicielami ukraińskich portów lotniczych,
Wypracowanie procedur usprawniających obsługę zwiększonego ruchu,
Śledzenie zmian uregulowań prawnych krajowych i unijnych,
Proponowanie rozwiązań usprawniających obsługę zwiększonego ruchu lotniczego,
Opracowanie wielowariantowej roli lotnisk wspomagających w procesie obsługi ruchu,
Podniesienie świadomości wszystkich uczestników procesu,
Wypracowanie najlepszych praktyk do sprawnej obsługi turnieju.
Koordynacja cyklu regularnych spotkań spotkania poświęcone będą poszczególnym zagadnieniom
koordynacji portów lotniczych oraz obsłudze naziemnej,
Spotkania NAF poświęcone będą identyfikacji zagrożeń i sposobów ich rozwiązywania.
Projekt ściśle związany z projektem Koordynacja i monitoring zarządzania slotami
Poziom ryzyka
Terminowość
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PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu
z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy).

5.2

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.
Cel programu: działania organizacyjne instytucji strony publicznej, zmierzające do
zapewnienia gotowości obszaru lotnisk do Turnieju. Przygotowanie do bezpiecznego
i efektywnego przeprowadzenia dodatkowych operacji lotniczych i zapewnienia odpowiedniej
jakości obsługi dla zwiększonej liczby kibiców podróżujących na mecze w czerwcu 2012 r.
(loty rozkładowe, czarterowe oraz general aviation) – trzecie po stadionach i lotniskach
zagadnienie warunkujące realizację Turnieju.
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro
2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012;
 Koordynacja opracowania 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, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej, Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lotniska,
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dowództwo Sił Powietrznych RP, Przewoźnicy Lotniczy,
UEFA, LOC/EURO 2012 Polska i inne.
Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 2012, zapewniającej
sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012
Cel

Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej turnieju UEFA EURO 2012™.

Status




Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 lipca 2011 r. - Przygotowana koncepcja transportowa dla miast z wariantami
30 lipca 2011 r. - Opracowana koncepcja jednolitego oznakowania w miastach gospodarzach Euro
2012
 8 - 9 września 2011 r. - Warsztaty transportowe z przedstawicielami UEFA i Spółki PL.2012 oraz
z miastami gospodarzami - Transport and Mobility Workshop II podczas których szczegółowo
omówiono status przygotowań w zakresie transportu miejskiego oraz zaproponowane rozwiązania
komunikacyjne
 Wrzesień 2011 r. - Transport Tracker – aktualizacja
 18 – 21 października 2011 r. - Indywidualne wizyty transportowe w czterech miastach
gospodarzach z udziałem ekspertów UEFA oraz Spółki PL.2012.
 30 listopada 2011 r. - Gotowe plany zarządzania ruchem dla opracowanych wariantów
 30 grudnia 2011 r. - Identyfikacja niezbędnych decyzji dotyczących oznakowania dróg na Turniej.
31 października 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 31 stycznia 2012 r. - Plan organizacji transportu miejskiego po losowaniu 31 marca 2012 r. Gotowy plan rozmieszczenia specjalnego oznakowania w miastach gospodarzach
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31 maj 2012 r. - Montaż oznakowania w Miastach Gospodarzach



7 czerwca 2012 r. – Gotowość transportu miejskiego

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Spotkania/warsztaty z przedstawicielami UEFA/LOC, miastami gospodarzami mające na celu
wypracowanie ostatecznych rozwiązań dla wszystkich miast gospodarzy EURO 2012



Wdrożenie koncepcji jednolitego oznakowania



Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektem Opracowanie planu obsługi
transportowej pomiędzy miastami gospodarzami EURO 2012



Powiązanie zagadnień wydajnej obsługi transportowej z aspektami bezpieczeństwa kibiców
koordynowanymi w projektach Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa oraz obsługi naziemnej
pasażerów na lotniskach.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012
Cel

Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012™.

Status





Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

30 czerwca 2011 r. - Uspójnienie krajowej koncepcji transportowej i miast gospodarzy Euro 2012
4 sierpnia 2011 r. - Opracowany wariant koncepcji dla maksymalnego ruchu kibiców - 2,5 mln
zagranicznych gości
30 września 2011 r. - Opracowanie Krajowej Koncepcji Obsługi Transportowej UEFA EURO
2012™, przekazanie koncepcji do UEFA i miast gospodarzy
Październik - listopad 2011 r. - Prezentacja i omówienie Krajowej Koncepcji Obsługi
Transportowej UEFA EURO 2012™ m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
podczas posiedzenia Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012TM..

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
31 stycznia 2012 r. - Plan organizacji transportu krajowego po losowaniu
23 kwietnia 2012 r. - Opracowany specjalny rozkład jazdy pociągów na czas Turnieju
7 maja 2012 r. - Gotowy plan dot. taboru na czas Turnieju
15 maja 2012 r. - Podjęte decyzje administracyjne dot. czasowych zmian organizacji ruchu
7 czerwca 2012 r. – Gotowość transportu krajowego
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Wskazanie ostatecznych dedykowanych ciągów komunikacyjnych w obsłudze transportowej
między Miastami Gospodarzami EURO 2012
Wskazanie alternatywnych ciągów komunikacyjnych w obsłudze transportowej między miastami
gospodarzami EURO 2012
Opracowanie ostatecznych założeń dotyczących podziału środków transportu
Wskazanie ostatecznych scenariuszy przejazdów wraz z podziałem na środki transportu
Organizacja spotkań i warsztatów z przedstawicielami GDDKiA, przewoźników kolejowych, miast
gospodarzy EURO 2012
Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektem Koordynacja stworzenia planu obsługi
transportowej w miastach gospodarzach EURO 2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową
miast gospodarzy EURO 2012
Powiązanie zagadnień wydajnej obsługi transportowej z aspektami bezpieczeństwa kibiców
koordynowanymi w projektach Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa.
Poziom ryzyka
Terminowość
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5.3

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.
Cel programu: realizacja rządowych gwarancji udzielonych w związku z przyznaniem
Polsce i Ukrainie prawa organizacji Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ dotyczącej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie UEFA EURO 2012™ na terenie Polski.
Realizacja projektów po stronie publicznej niezbędnych do osiągnięcia gotowości
i zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa gości i kibiców, opartego o najlepsze
praktyki stosowane w organizacji „mega przedsięwzięć”, uwzględniając doświadczenia
UEFA (bezpieczeństwo publiczne i prywatne, 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 realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej;
 Koordynacja zabezpieczenia medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych UEFA
EURO 2012™;
 Koordynacja ratownictwa medycznego;
 Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych;
 Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej;
 Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego;
 Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego;
 Koordynacja przygotowania strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej
i ratownictwa;
 Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego
oglądania meczów.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 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
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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, LOC/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
w 2012 r.

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.
28 lipca 2011 r. - Posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
28 lipca 2011 r. - Jednolita metodologia oraz harmonogram analizy ryzyka w obszarach Programu
Bezpieczeństwa przyjęta uchwałą numer 10 Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
31 lipca 2011 r. – Przedłożona przez Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
Prezesowi Rady Ministrów informacja o stanie realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez
organy administracji rządowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012
6 września 2011 r. – Przeprowadzony Program Obserwacyjny podczas meczu reprezentacji
narodowych Polska-Niemcy w Gdańsku
3-4 października 2011 r. – Przeprowadzone seminarium poświęcone projektowi wspólnych
punktów konsularnych podczas EURO 2012 z udziałem przedstawicieli MSZ i placówek państw
członkowskich
7 października 2011 r. - Posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
7 października 2011 r. - Koncepcja zabezpieczenia pod względem zagrożeń CBRN pn.: „Wytyczne
w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu do
zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz
dekontaminacji” przyjęta uchwałą numer 11 Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
12 października 2011 r. - Opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 217, poz. 1280), która wprowadza m.in. regulacje na UEFA EURO 2012™
11 listopada 2011 r. – Przeprowadzony Program Obserwacyjny podczas meczu reprezentacji
narodowych Polska-Włochy we Wrocławiu
15 listopada 2011 r. – Przeprowadzony Program Obserwacyjny podczas meczu reprezentacji
narodowych Polska-Węgry w Poznaniu
22 listopada 2011 r. – Przedstawienie na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
założeń koncepcji wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Listopad 2011 r. – Przeprowadzone po stronie polskiej praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia
wspólnej polsko-ukraińskiej kontroli granicznej i celnej
Listopad-grudzień 2011 r. – Przeprowadzone cztery moduły fazy przygotowawczej ćwiczenia
zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami EURO 2012
„LIBERO”
7 grudnia 2011 r. – Przeprowadzone ćwiczenia elementów przywrócenia kontroli granicznej
na granicach wewnętrznych UE na czas EURO 2012 przeprowadzone na odcinku granicy polskoniemieckiej
15 grudnia 2011 r. – Posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
Grudzień 2011 r. – rozpoczęte prace nad Krajowym Planem Organizacji i Przeprowadzenia
Finałowego Turnieju UEFA EURO w Polsce pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 1 czerwca 2012 r.)
28 lutego 2012 r. – Ewentualna decyzja o przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych
Schengen
30 kwietnia 2012 r. - Zatwierdzone plany zabezpieczenia stadionów, stref kibica, przestrzeni
miejskiej
30 kwietnia 2012 r. - Zatwierdzony krajowy plan operacyjny zarządzania w czasie turnieju
15 maja 2012 r. - Uruchomione centra dowodzenia procesami turniejowymi określone w krajowym
planie operacyjnym
1 czerwca 2012 r. - Uruchomione na czas turnieju rozwiązania organizacyjne w przestrzeni
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publicznej podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz jakość obsługi kibiców i gości turnieju
Specyficzne dla projektu zadania koordynacyjne PL.2012 na I półrocze 2012 r. to realizacja m.in. zadań
Pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 zdefiniowanych w Zarządzeniu numer 33 Prezesa Rady Ministrów:
 Monitorowanie w imieniu przewodniczącego realizacji przez członków Komitetu powierzonych
przedsięwzięć, w tym w zakresie zgodności ich wykonania z ustalonym harmonogramem i planem
wydatków;
 Monitorowanie w imieniu przewodniczącego realizacji przez członków Komitetu zobowiązań
polegających na przygotowaniu opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów;
 Informowanie przewodniczącego o wynikach działań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
w tym o zidentyfikowanych rodzajach ryzyka lub problemach występujących w związku
z realizacją powierzonych przedsięwzięć;
 Przedstawienie przewodniczącemu propozycji działań naprawczych w przypadku powzięcia
informacji o ryzyku lub problemach, o których mowa w pkt. 3.
 Wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przygotowanie i przeprowadzenie posiedzeń
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, którego
obrady odbywają się w cyklu dwumiesięcznym.
 Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekspertów członków Komitetu
ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 Wsparcie w zarządzaniu projektami Programu bezpieczeństwa, obsługa techniczna systemu,
opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania projektowego w Programie Bezpieczeństwa
 Wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przygotowanie do przedłożenia Prezesowi Rady
Ministrów informacji o stanie realizacji przedsięwzięć oraz o stanie bezpieczeństwa turnieju
zgodnie z Zarządzeniem numer 33 Prezesa Rady Ministrów
 Implementacja Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa do krajowego oraz miejskich Mobility
Concepts
 Opracowanie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa miejsc publicznego oglądania meczów dla
miast gospodarzy EURO 2012
 Wspólnie z innymi podmiotami przygotowań Polski do Turnieju realizacja procesu osiągania
gotowości operacyjnej do przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™
Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

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

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™

Status

6 września 2011 r. - Szkolenie dwudziestoosobowej grupy ekspertów stacjonarnych AMBASAD
KIBICÓW przy okazji meczu Polska-Niemcy w Gdańsku
6 września 2011 r. - Testowa AMBASADA KIBICÓW podczas meczu Polska-Niemcy
zorganizowana
1 października 2011 r. - Rekrutacja ekspertów do pracy w stacjonarnych AMBASADACH
KIBICÓW zakończona
26 października 2011 r. - Wyłoniona grupa 15 wolontariuszy we wszystkich Miastach
Gospodarzach
11 listopada 2011 r. - Testowa AMBASADA KIBICÓW podczas meczu Polska-Włochy
zorganizowana
2 grudnia 2011 r. - Publikacja wstępnej wersji Fan Guide na stronie internetowej AMBASAD
KIBICÓW
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 5 czerwca 2012 r.)
30 stycznia 2012 r. – Podpisanie porozumienia między Zarządem PL.2012 oraz Dyrektorem
Zarządzającym FSE

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

2 maja 2012 r. - otwarcie centralnego Biura Koordynacyjnego Ambasad Kibiców
5 czerwca 2012 r. - uruchomienie stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców
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Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.:
Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: Koordynacja współpracy między FSE, miastami
gospodarzami EURO 2012 oraz lokalnymi stowarzyszeniami kibiców przy wdrożeniu projektu,
Koordynacja wdrożenia projektu stacjonarnych Ambasad Kibiców w miastach gospodarzach EURO
2012 przy współpracy z lokalnym ugrupowaniem kibicowskim (m.in. przeprowadzenie szkoleń dla
personelu, zadbanie o uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz o jednakowy standard wyposażenia
stacjonarnych Ambasad Kibiców, przygotowanie Fan Guide)
Koordynacja współpracy partnerów przy produkcji i aktualizacji Przewodnika Kibica i internetowej
strony informacyjnej Ambasad Kibiców
Przygotowanie planu komunikacji pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi Ambasadami Kibiców
podczas turnieju, w tym utworzenie Centralnego Biura Koordynacyjnego projektu,

Budżet
Zakres

Zapewnienie integracji pomiędzy projektem Ambasad Kibiców a Programem Bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012 – zapewnienie komunikacji pomiędzy Ambasadami Kibiców a sztabami
dowodzenia na wszystkich szczeblach.
Poziom ryzyka
Terminowość

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

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

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
5 lipca 2011 r. - Piąte spotkanie robocze dla pracowników projektu KIBICE RAZEM
29 sierpnia 2011 r. - Rekrutacja pracowników nowych ośrodków kibiców projektu zakończona
7 października 2011 r. - Podsumowanie planów współpracy międzynarodowej między lokalnymi
ośrodkami KIBICE RAZEM a niemieckimi projektami partnerskimi
15 października 2011 r. - Oferta przyłączenia się do projektu dla kolejnych miast złożona
19 października 2011 r. - Szóste spotkanie robocze dla pracowników projektu KIBICE RAZEM
2 listopada 2011 r. - Podpisanie umowy na ewaluację projektu KIBICE RAZEM w 2011 r.
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
1 lutego 2012 r. - Wdrożony lokalny ośrodek KIBICE RAZEM w Warszawie - Proces wdrożenia
lokalnego ośrodka projektu KIBICE RAZEM obejmuje jako działania wstępne przeprowadzenie
przez koordynatora projektu konsultacji ze środowiskiem kibiców w danym mieście oraz
nawiązanie przez spółkę PL.2012 kontaktu z władzami samorządowymi celem zagwarantowania
środków finansowych na wdrożenie projektu. Wdrożenie lokalnego ośrodka Kibice razem oznacza:
zapewnienie środków finansowych, znalezienie partnerskiej organizacji poza rządowej, podpisanie
umów, zatrudnienie pracowników oraz wynajem lokalu. Ostatnim etapem wdrożenia projektu jest
otwarcie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM (miejsca spotkań dla Kibiców) po przeprowadzeniu
jego adaptacji.
Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.:
Koordynację całości projektu pod względem merytorycznym
Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym
Prowadzenie strony internetowej
Stworzenie centralnej bazy danych dla pracowników lokalnych ośrodków projektu,
Organizacja praktyk zagranicznych, warsztatów i spotkań roboczych
Koordynacja inicjatyw ponadregionalnych i międzynarodowych
Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla lokalnych ośrodków projektu
Sporządzanie corocznego raportu koordynacyjnego i ewaluacyjnego
Utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi współpracą placówkami naukowymi
Zapewnienie integracji pomiędzy projektem KIBICE RAZEM a realizowanym na jego bazie
projektem stacjonarnych Ambasad Kibiców (m.in. poprzez uwzględnienie odpowiednich
działań w planach pracy lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM w miastach
gospodarzach Euro 2012).
Poziom ryzyka
Terminowość
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Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Projekt ma na celu skuteczną koordynację działań instytucji – członków Komitetu Medycznego (KM)
UEFA EURO 2012™ w Polsce, 4 grup roboczych oraz Miejskich Komitetów Medycznych
w projektach realizowanych w obszarze opieki medycznej i ratownictwa.
 31 października 2011 r. – zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowego Komitetu
Medycznego na 2012 r.
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 31 maja 2012 r.)
 20 kwietnia 2012 r. - Gotowe miejskie koncepcje zabezpieczenia medycznego przestrzeni miejskiej
w trakcie turnieju.
 31 maja 2012 r. - Gotowe plany operacyjne w zakresie zabezpieczenia medycznego 30 września
2012 r. - Raport podsumowujący z realizacji zabezpieczenia medycznego UEFA EURO 2012 i/lub
z działań Krajowego Komitetu Medycznego.
Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.:
 6 posiedzeń Krajowego Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce – przygotowanie
merytoryczne i organizacyjne, sporządzenie dokumentacji posiedzeń,
 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012,
 2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – wsparcie
przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń,
 2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk – wsparcie
przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń,
 3 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stref kibica –
wsparcie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń,
 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne prac zespołu ds. bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego Turnieju – opiniowanie i konsultacje wewnątrzkrajowe i międzynarodowe
przedłożonych rozwiązań; współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w ramach organizacji
prac zespołu,
 Wsparcie organizacyjne prac zespołu ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA (liczba
posiedzeń zespołu jest zależna od zapotrzebowania UEFA).
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Koordynacja zabezpieczenia medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych UEFA EURO 2012™
Cel
Status

Zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego w Miejscach Oficjalnych oraz dostępności
podstawowych świadczeń medycznych i ratownictwa medycznego w miejscach zgromadzeń kibiców.
 14 lutego 2011 r. – Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego Stadionu w Poznaniu
 31 maja 2011 r. – Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego Stadionu w Gdańsku


Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Udział w 2 spotkaniach (22 lutego i 21 maja) Zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego
i ratowniczego lotnisk oraz ćwiczeniach EPIFAKTOR w porcie lotniczym w Warszawie
 Udział w 2 posiedzeniach (19 stycznia i 15 kwietnia) Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego
i ratowniczego lotnisk
 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego Komitetu Medycznego i 3 Miejskich Komitetów Medycznych
w miastach gospodarzach EURO 2012
30 kwietnia 2012 r.
 15 kwietnia 2012 r. - Zakończone test-eventy w zakresie zabezpieczenia medycznego na stadionach
- istniejące stałe, posiadające doświadczenia na stadionie zespoły medyczne (zakończone procedury
przetargowe, konkursowe).
 30 kwietnia 2012 r. - Plan zabezpieczenia medycznego, ratowniczego i sanitarno epidemiologicznego lotnisk.
 30 kwietnia 2012 r. - Plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stref kibica.
 30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego, ratowniczego i sanitarno - epidemiologicznego lotnisk.
 30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego stref kibica.
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – wsparcie
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Budżet
Zakres

przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń,
Wsparcie organizacyjne prac zespołu ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA (liczba
posiedzeń zespołu jest zależna od zapotrzebowania UEFA),
3 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stref kibica –
wsparcie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń. Spotkania robocze
z miejskimi koordynatorami medycznymi i koordynatorami medycznymi stref kibica i miejsc
publicznego oglądania meczów, w ramach procesu przygotowań stref kibica i miejsc publicznego
oglądania meczów.
2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk – wsparcie
przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń
Bieżąca koordynacja współpracy pomiędzy portami lotniczymi, Ministerstwem Zdrowia i WHO
w celu wyznaczenia portów lotniczych – punktów wejścia (points of entry) – implementacji
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.
Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012.
Doposażenie i akredytacja WADA Laboratorium Kontroli Antydopingowej w Instytucie Sportu
w Warszawie (Akredytacja jest niezbędna do pełnienia funkcji laboratorium antydopingowego
podczas turnieju)
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja ratownictwa medycznego
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Projekt ma na celu wsparcie koordynatorów miejskich i Wojewodów w zakresie dostosowania systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i ratownictwo specjalistyczne do funkcjonowania podczas
Turnieju.
 Zapewnione środki budżetowe na realizację rozszerzonych działań PRM na rok 2012 w trakcie
Turnieju w miastach gospodarzach.
30 kwietnia 2012 r.
 31 marca 2012 r. - Plan rozszerzonych działań PRM w trakcie Turnieju.


30 kwietnia 2012 r. - Gotowy do wdrożenia plan rozszerzonych działań PRM w trakcie Turnieju.

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Wsparcie merytoryczne miast gospodarzy EURO 2012 w przygotowaniu koncepcji działania
systemu PRM podczas Turnieju.



Bieżąca współpraca z Ministerstwem Zdrowia w celu akceptacji przedłożonych rozwiązań i ich
uwzględnieniu w planowaniu budżetowym 2012.



Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012.
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych
Cel

Celem projektu jest przeprowadzenie przygotowań organizacyjnych w wyznaczonych szpitalach
w zakresie m.in. szpitalnych planów zarządzania kryzysowego, wolontariatu medycznego czy systemu
informacji medycznej oraz raportowania.

Status



8 stycznia 2011 r. - 30 września 2011r. - Identyfikacja centrów pobytowych i referencyjnych SOR
(szpitalnych oddziałów ratunkowych).



10 października 2011 r. - 11 października 2011r. - Warsztaty szpitalne WHO we Wrocławiu i udział
w ćwiczeniach szpitalnego planu zarządzania kryzysowego w 4 Szpitalu Wojskowym we
Wrocławiu.



12 października 2011 r. - Zidentyfikowane szpitale referencyjne dla centrów pobytowych aktualizacja statusu.
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Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

31 grudnia 2011 r. - Aktualizacja bazy danych szpitali referencyjnych 2011 w miastach
gospodarzach.

30 kwietnia 2012 r.
 31 marca 2012 r. - Zweryfikowany status wdrożenia szpitalnych planów zarządzania kryzysowego
w szpitalach referencyjnych.


30 kwietnia 2012 r. - Zatwierdzenie listy koordynatorów (koordynatorzy medyczni w szpitalach
referencyjnych)

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012.



Współpraca z MZ dotycząca przygotowania wzorcowego szpitalnego planu zarządzania
kryzysowego.
Bieżąca współpraca merytoryczna ze szpitalami referencyjnymi dotycząca opracowania i testowania
szpitalnych planów zarządzania kryzysowego.



Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej
Celem projektu jest zapewnienie dostępności podstawowej i ambulatoryjnej opieki medycznej dla
kibiców w pobliżu miejsc ich przebywania w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz zapewnienie
sprawnego systemu raportowania epidemiologicznego z wyznaczonych placówek.

Cel

31 października 2011 r. - Wyznaczone placówki w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

31 marca 2012 r.
31 marca 2012 r. - Zatwierdzony plan funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej
specjalistycznej opieki medycznej na czas Turnieju.
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Weryfikacja koncepcji działania POZ w MG i przedstawienie rekomendacji Komitetowi
Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce.
Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego
Cel

Koordynacja opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju.

Status



14 - 16 lipca 2011 r. - (zrealizowane spotkanie statusowe planowane na październik 2011) Spotkanie na Ukrainie dot. wdrożenia Polsko-Ukraińskiej mapy drogowej. Przedstawiony zakres
i bieżący stan przygotowań do UEFA EURO 2012 w zakresie opieki medycznej i ratownictwa
w Polsce i na Ukrainie.



15 lipca 2011 r. - Uzgodniona koncepcja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pomiędzy
Głównymi Inspektorami Sanitarnymi Polski i Ukrainy.



17-18 października 2011 r. - Spotkanie władz Zdrowia Publicznego Polski i Ukrainy dot.
przygotowań do turnieju UEFA EURO 2012 i wdrożenia wytycznych do koncepcji bezpieczeństwa
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sanitarno-epidemiologicznego. Podjęcie bilateralnej wieloaspektowej dyskusji w zakresie zagrożeń
dla zdrowia publicznego oraz przygotowań do minimalizacji ich ewentualnych skutków, robocza
wymiana kontaktów.


Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

9 maja 2011 - 31 grudnia 2011 r. - Monitorowanie statusu wyznaczania portów lotniczych
na punkty wejścia zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (IHR).

31 marca 2012 r.
31 marca 2012 r. - Wyznaczone przez Ministra Zdrowia porty lotnicze - punkty wejścia
w rozumieniu IHR.
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Bieżąca koordynacja współpracy pomiędzy portami lotniczymi, Ministerstwem Zdrowia i WHO
w celu wyznaczenia portów lotniczych – punktów wejścia (points of entry) – implementacji
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.
Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach EURO
2012.
 Wymiana informacji w zakresie wdrożenia wytycznych z partnerami z Ukrainy.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego
Cel

Celem projektu jest maksymalne przygotowanie wdrażanego systemu zabezpieczenia medycznego
Turnieju do właściwego reagowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego, aby zapewnić
bezpieczny przebieg Turnieju. Przygotowania na wypadek zdarzenia masowego obejmuje każdy
element procesu przygotowań, a jednocześnie wymaga spójności na poziomie miasta i województwa.

Status



Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

7 czerwca 2012 r.
 30 kwietnia 2012 r. - Przygotowane procedury dla Miejsc Oficjalnych.

30 września 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stadionów.



30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla lotnisk.



30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stref kibica.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja przygotowania strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej i ratownictwa
Cel

Celem projektu jest opracowanie wspólnej strategii informacyjnej w zakresie dostępności opieki
medycznej i ratownictwa medycznego w kraju i miastach gospodarzach Euro 2012; dystrybucja
informacji do UEFA, Krajów Uczestników turnieju finałowego oraz w miastach gospodarzach Euro
2012.

Status





Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 października 2011 r. - Przekazane informacje z zakresu opieki medycznej i ratownictwa
do odpowiednich osób z projektów Polish Guide (platforma informacji kibica) oraz Akademii Euro
(do podręcznika Akademii Euro).
6 grudnia - 31 grudnia 2011 r. - Weryfikacja informacji z zakresu opieki medycznej i ratownictwa
na stronie Polish Guide 2012.

31 maja 2012 r.
 31 marca 2012 r. - Dostarczenie spójnej informacji nt. zabezpieczenia medycznego i umieszczenie
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w Polish Guide i podręczniku Akademii Euro.


Działania będą dostosowane do zadań zespołu projektowego Platformy Informacji Kibica.

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Weryfikacja informacji medycznych, jeśli będzie taka konieczność.



Działania będą dostosowane do zadań zespołu projektowego Platformy Informacji Kibica.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego oglądania meczów
Cel

Status

Zapewnienie podobnego standardu organizacji stref kibica w czterech polskich miastach gospodarzach
Euro 2012 oraz w miejscach public viewing w wybranych polskich miastach.
25-26 sierpnia 2011r. - III warsztaty koordynatorów ds. stref kibica we Wrocławiu
13 września 2011r. - Konferencja dla samorządów z całej Polski pod hasłem "kibicowanie2012.pl",
której tematem było publiczne oglądanie meczów
29-30 września 2011r. - IV warsztaty koordynatorów stref kibica w Warszawie
Od września 2011r. - Spotkania z władzami miast niebędących miastami gospodarzami EURO2012
ws. publicznego oglądania meczów
25 listopada 2011r. - 26 listopada 2011 r. - Warsztaty Miejskiego Zespołu ds. Strefy kibica
w Gdańsku
30 listopada 2011r. - Definitywnie określone lokalizacje i finansowanie stref kibica
Wrzesień - grudzień 2011r. - Ogłoszenie przetargów na operatorów oficjalnych stref kibica przez
miasta gospodarze:
o
Warszawa - przetarg rozstrzygnięty, operatorem strefy wybrana została firma ARS
Comunications;
o

Poznań – przetarg ogłoszony, wybrana została krótka lista Dostawców: Międzynarodowe
Targi Poznańskie oraz konsorcjum firm z udziałem My Music, planowane ostateczne
rozstrzygnięcie w grudniu 2011 r.;

o

Wrocław – przetarg ogłoszony 21 listopada 2011 r.

o

Gdańsk – operatorem oficjalnej strefy kibica będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2 grudnia 2011 r. – Przygotowanie listy miast zainteresowanych organizacją miejsc publicznego
oglądania meczów -poza miastami gospodarzami.
14 grudnia 2011 r. - Spotkanie z managerem ds. fan zone UEFA/LOC w sprawie bliższej
współpracy przy organizacji stref.
15 grudnia 2011 r. – Przedstawienie informacji na temat stref kibiców podczas posiedzenia
Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012.
30 grudnia 2011r. - Przygotowany podręcznik dla organizatorów public viewing, w oparciu
o wytyczne dla miejsc PV, w tym stref kibica.
Strefy kibica w polskich miastach gospodarzach EURO 2012 zlokalizowane będą: w Poznaniu –
na placu Wolności (pojemność 30 tys. osób), w Warszawie w okolicach Pałacu Kultury i Nauki
(60 do 100 tys. osób), we Wrocławiu w okolicach rynku i Placu Solnego (25 tys. osób), w Gdańsku
w okolicy Placu Zebrań Ludowych (30 tys. osób).
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
31 stycznia 2012 r. - Gotowe wytyczne do planu zarządzania Strefą Kibica
15 lutego 2012 r. - Wybrani operatorzy stref kibica w miastach gospodarzach
29 lutego 2012 r. - Przygotowany plan powołania dodatkowych Stref Kibica w miastach
gospodarzach
31 marca 2012 r. - Gotowe plany zarządzania Stref Kibica
5 kwietnia 2012 r. - Test I planu operacyjnego
4 maja 2012 r. - Złożone wnioski o zezwolenie na zorganizowanie imprez masowych – stref kibica
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
15 maja 2012 r. - Informacja o rozmieszczeniu public viewing
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20 maja 2012 r. - Test II planów zarządzania strefami kibica
7 czerwca 2012 r. - Gotowe strefy kibica w miastach gospodarzach (infrastruktura, harmonogram,
gotowość działania) Specyficzne zadania koordynacyjne:
Prezentacja założeń organizacji miejsc public viewing wśród interesariuszy w miastach w Polsce,
Ścisła współpraca z miejskimi zespołami projektowymi w miejsce spotkań ogólnopolskich,
Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi): bezpieczeństwo stref
kibica, zabezpieczenie medyczne stref kibica, marketing guidelines, mobility concept.
Budżet
Zakres

5.4

Poziom ryzyka
Terminowość

PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców

Program realizuje gwarancję nr 1, 8.
Celem programu: działania instytucji strony publicznej, zmierzające do zapewnienia
gotowości do Turniejów procesów związanych z najwyższą jakością obsługi gości i kibiców
Turnieju. Realizacja projektów bezpośrednio wspierających osoby świadczące usługi dla
kibiców w czerwcu 2012 r. oraz zharmonizowanie współpracy instytucji publicznych,
samorządowych, prywatnych w celu przygotowania serwisu i obsługi dla blisko 1 miliona
kibiców, co w decydującym stopniu decydować będzie o pozytywnych doświadczeniach
z pobytu a tym samym wizerunku kraju za granicą.
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja przygotowania i wdrożenia produktu Polish 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 Platforma Informacji dla Kibiców;
 Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakości obsługi klienckiej
kibiców i gości;
 Opracowanie planu warsztatów i koordynacja realizacji projektu „Kibice w swoim
mieście”;
 Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca zakwaterowania;
 Monitorowanie budowy bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach
Euro 2012;
 Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej.
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, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria
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Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 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,
LOC/EURO 2012 Polska.
Koordynacja przygotowania i wdrożenia produktu Polish Pass - zunifikowanego rozwiązania w zakresie
zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie i międzymiastowe) i ubezpieczenia
Cel

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, transportu lotniczego i ubezpieczenia na czas pobytu

Status














Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Czerwiec - wrzesień 2011 r. - Kontraktowanie bazy noclegowej (spotkania z hotelarzami
i uczelniami wyższymi w miastach gospodarzach oraz innych lokalizacjach strategicznych z punktu
widzenia mistrzostw)
Czerwiec-Wrzesień 2011 r. - Porozumienie w zakresie umowy między dystrybutorami Polish Pass
a przewoźnikami i firmami ubezpieczeniowymi
Czerwiec 2011 r. - Rozpoczęcie prac nad zapewnieniem wystarczającego taboru kolejowego na czas
turnieju w Polsce
Sierpień - październik 2011 r. - Prace nad dostosowaniem portali do sprzedaży Polish Pass
Październik 2011 r. - Finalne ustalenie cen za usługi transportowe oferowane przez przewoźników
Październik 2011 r. - Rozstrzygnięty konkurs na logotyp Polish Pass
Październik 2011 r. - Podpisanie umowy z III dystrybutorem Polish Pass - System Online Sp. z o. o.
Listopad 2011 r. - Podpisanie umów przez dystrybutorów Polish Pass z przedstawicielami
zarządzającymi transportem miejskim w miastach gospodarzach i z ubezpieczycielem PZU
Listopad 2011 r. - Testy połączeń pomiędzy dystrybutorami Polish Pass a usługodawcami
(przedsiębiorstwa transportowe oraz ubezpieczyciel)
Grudzień 2011 r. - Podpisanie umów przez dystrybutorów Polish Pass z PKP Intercity i Przewozami
Regionalnymi
5 grudnia 2011 r. - Uruchomienie komercyjne produktu Polish Pass z możliwością jego zakupienia
przez klienta przez Internet

30 września 2012 r. (5 grudnia 2011 r. – produkt gotowy, początek dystrybucji)
 31 maja 2012 r. - Oznakowanie taboru znakami Polish Pass oraz przewoźników
 3 lipca 2012 r. – Zakończenie sprzedaży Polish Pass
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 Koordynacja działań dalszej rozbudowy produktu Polish Pass
 Koordynacja działań związanych z rozpropagowania informacji dot. Polish Pass w organach
kontrolujących bilety w komunikacji miejskiej i kolejowej
 Koordynacja związana z oznaczeniem taboru kolejowego logiem przewoźnika
 Koordynacja napływających informacji ze sprzedaży wspierających rozwiązania komunikacyjne
i zakwaterowanie na terenie kraju
 Cykliczne spotkania z partnerami w projekcie
 Stałe opracowywanie dokumentów (notatek ze spotkań, zaleceń oraz zapewnienie stałego
przepływu informacji miedzy partnerami).
 Koordynacja i przygotowywania raportów sprzedażowych w zakresie statystyk dla pozostałych
obszarów koordynacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie i logistykę podczas turnieju
 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi) prowadzonymi przez
koordynatorów krajowych w obszarach lotnisk, transportu, zakwaterowania, opieki medycznej
i bezpieczeństwa
 Pięć raportów miesięcznych o planowanych przepływie kibiców (dotyczące sprzedaży Polish Pass):
o
Informacja dla obszarów koordynacyjnych i podmiotów odpowiedzialnych za organizację lub
zabezpieczenie turnieju
o

Pozyskanie danych od dystrybutorów i przygotowanie raportów dla podmiotów i obszarów
koordynacyjnych zainteresowanych danymi źródłowymi do statystyk i prognoz przepływu
kibiców
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o
Budżet
Zakres

Ostatni raport – 31 maja 2012 r.
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012
Cel

Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012™.
Zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy

Status

10 lipca 2011 r. - Wolontariat na Dzień Otwarty na Stadionie Narodowym
2 października 2011 r. - Dzień otwarty na Stadionie Narodowym
19 października 2011 r. - Rozpoczęcie rekrutacji online -od początku rekrutacji do projektu zgłosiło
sie ponad 4000 wolontariuszy
Grudzień 2011 - ogłoszenie przetargu na stroje wolontariuszy

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 31 stycznia 2012 r. - Aktualizacja liczby wolontariuszy w odpowiednich zakresach zadań


15 luty 2012 r. - Mianowani koordynatorzy wolontariatu odpowiedzialni za poszczególne zakresy
zaangażowania w miastach gospodarzach lub opisana rola dla poszczególnego zakresu
zaangażowania



28 lutego 2012 r. - Skoordynowane działania Wolontariuszy miejskich i UEFA



28 lutego 2012 r. - Podjęta decyzja o organizacji wolontariatu na lotniskach wspomagających
(Babimost, Łódź, Katowice, Bydgoszcz i General Aviation w Modlinie)



1 marca 2012 r. - Gotowa lista osób zapraszanych na rozmowy rekrutacyjne



30 kwietnia 2012 r. - Aktualizacja liczby wolontariuszy w odpowiednich zakresach zadań w ujęciu
godzinowym



15 maja 2012 r. - Przygotowane wyposażenie dodatkowe dla wolontariuszy



15 maja 2012 r. - Lista imienna wolontariuszy wybranych do pracy w czerwcu 2012



15 maja 2012 r. - Zapewnienie odpowiednich umów z podziałem ról i odpowiedzialności pomiędzy
wolontariatem a instytucją odpowiedzialną za dany obszar



7 czerwca 2012 r. - Przeszkoleni wolontariusze, przygotowani w zakresie wiedzy i umiejętności



7 czerwca 2012 r. - Przeprowadzone szkolenia przygotowujące wolontariuszy w poszczególnych
obszarach - wolontariusze są gotowi do pracy



5 lipca 2012 r. - Przeprowadzone spotkania podsumowujące pracę wolontariatu

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012:
 Prowadzenie bieżących prac zespołu projektowego składającego się z przedstawicieli wszystkich
miast gospodarzy EURO 2012

Budżet
Zakres



Dążenie do synergii w zakresie efektywności kosztowej oraz nakładów i organizacji pracy oraz
wzmacnianiu wymiaru społecznego projektu



Realizacja 5 – 10 spotkań roboczych Zespołu ds. Wolontariatu miast gospodarzy EURO 2012
i PL.2012 związanych ze wspólną realizacją zadań służących wykonaniu kamieni milowych.



Zapewnienie integracji projektu z działaniami innych obszarów przygotowawczych,
w szczególności: opieka medyczna i ratownictwo, bezpieczeństwo, współpraca z kibicami,
transport, promocja i informacja
Poziom ryzyka
Terminowość
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Koordynacja utworzenia krajowego systemu Platforma Informacji Kibica – PIK
Cel

Podniesienie jakości obsługi gości i kibiców UEFA EURO 2012™ poprzez ułatwienie im zaplanowania
podróży i pobytu w Polsce oraz pozyskania niezbędnych informacji

Status



31 październik 2011 r. - Ustalone zasady współpracy z partnerami



3 grudnia 2011 r. - Uruchomiony publicznie serwis www.polishguide2012.pl

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 29 lutego 2012 r. - Udostępnienie dalszych funkcjonalności serwisu internetowego Polish Guide


8 maja 2012 r. - Uruchomienie aplikacji mobilnej Polish Guide

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Uruchomienie wszystkich zaplanowanych funkcjonalności serwisu internetowego Polish Guide
Stworzenie wersji light serwisu internetowego, która będzie dedykowana kibicom nieposiadającym
smartfonów lub tabletów z system operacyjnym Android lub iOS
Sfinalizowanie współpracy z UEFA, jako partnerem merytorycznym
Uruchomienie aplikacji mobilnej
Koordynacja procesu tworzenia i wdrożenia PIK – koordynacja prac grupy projektowej pracującej
nad implementacją uzgodnionej koncepcji. Szczegółowy harmonogram prac został ustalony.
Koordynacja procesu aktualizacji zawartości Polish Guide – współpraca pomiędzy redaktorem
prowadzącym Polish Guide a osobami dedykowanymi do projektu z Miast Gospodarzy
Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a innymi projektami organizacyjnymi, szczególnie
dotyczącymi transportu kibiców oraz bezpieczeństwa.
Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

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

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.

Status

 7 lipca 2011 r. - posiedzenie Komitetu Sterującego AE z udziałem Członków Rady Nadzorczej
 21 lipca 2011 r. - Przygotowanie i złożenie wniosków oraz podpisanie umów o dofinansowanie
 31 sierpnia 2011 r. - Wybrani realizatorzy projektów w 4 regionach
 III-IV kwartał 2011 r. - zrekrutowano na szkolenia 1832 osób
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 31 maja 2012 r.)
 31 marca 2012 r. - Zaktualizowany podręcznik Akademii Euro gotowy
 31 maja 2012 r. - Podręcznik Akademii Euro wydrukowany i rozdystrybuowany
 31 maja 2012 r. - Zakończenie szkoleń
 31 maja 2012 r. - Zakończona faza realizacyjna projektu Akademii Euro

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012:
 Zrekrutowanie całkowitej wymaganej liczby uczestników i uczestniczek w projekcie.


Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wymaganej liczby uczestników i uczestniczek w projekcie.



Wnioskowanie i rozliczanie się z wydatkowanych środków na podstawie składanych Wniosków
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o Płatność.


Zamknięcie i rozliczenie projektu.



Integracja informacji i zapewnienie wsparcia projektowego dla członków zespołów w oparciu
o narzędzie PPM.



Monitorowanie postępów prac i decyzji oraz realizacji przyjętych zadań i podziału pracy wewnątrz
zespołów projektowych.



Prowadzenie analizy ryzyk projektowych i w oparciu o jej ocenę prowadzenie działań eskalujących
i minimalizujących skutki ryzyk oraz opracowanie alternatywnych scenariuszy reagowania
na ryzyka.



Zapewnienie spójnej komunikacji pomiędzy samorządami województw i członkami zespołu
projektowego i przekładanie wymagań EFS PO KL na poziom realizacji projektu Akademia
Gościnności itp.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Opracowanie planu warsztatów i koordynacja realizacji projektu "Kibice w swoim mieście"
Cel

Trwałe podniesienie poziomu kultury i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez przeprowadzenie
warsztatów dla członków lokalnych stowarzyszeń kibiców.

Status



Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 30 września 2012 r. - Organizacja warsztatów podsumowujących realizację projektów kibicowskich
dla przedstawicieli stowarzyszeń kibiców

18 grudnia 2011 r. - Przeprowadzone warsztaty III edycji projektu KIBICE W SWOIM MIEŚCIE

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012:
 Nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami kibiców zainteresowanymi realizacja projektu,


Koordynacja współpracy partnerskiej z Urzędami Miejskimi



Koordynacja współpracy partnerskiej z partnerami zagranicznymi (partnerzy z listy niemieckich
Fanprojekte)



Pozyskiwanie lokalnych partnerów wśród organizacji pozarządowych,



Uczestnictwo w warsztatach międzynarodowych jako eksperci przy współpracy z instytucjami
niemieckimi



Zapewnienie integracji pomiędzy projektem KIBICE W SWOIM MIEŚCIE a projektem KIBICE
RAZEM w miastach, gdzie planowane jest stworzenie lokalnych ośrodków projektu KIBICE
RAZEM (m.in. poprzez odpowiedni dobór treści omawianych na warsztatach, skład partnerstw)

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca zakwaterowania
Cel

Podniesienie jakości obsługi kibiców poprzez odpowiednie przygotowanie:
Bazy hotelowej i noclegowej w miastach i regionach
Spójnej elektronicznej platformy rezerwacyjnej jako elementu Polish Pass

Status





30 czerwca 2011 r. - Przekazanie kompletnej bazy hotelowej partnerom platformy rezerwacyjnej
Czerwiec - październik 2011 r. - seminaria warsztatowe "Zarządzanie gościnnością usługową
w hotelu i restauracji"
5 października 2011 r. - Zakończona Polska Akademia Gościnności
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Specyficzne dla projektu zadania w II półroczu 2011 r.:
 Polish Pass - ścisła współpraca z koordynatorem projektu Polish Pass w zakresie:



Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

o

Pozyskiwanie kategoryzowanej i niekategoryzowanej bazy noclegowej w miastach
gospodarzach i regionach (max 3h jazdy)

o

Współdziałania z operatorami Polish Pass (Netmedia S.A., Polish Travel Quo Vadis, System
Online)

o

Poszukiwanie rozwiązań prawnych ograniczających możliwość stosowania rozwiązań
światowych w Polsce

2. Projekty jakościowe:
o

Akademia Gościnności (projekt dla osób zatrudnionych w recepcji, restauracji hotelowej) organizacja spotkania z referatami ds. kategoryzacji hoteli w Urzędach Marszałkowskich;
organizacja spotkań z hotelarzami w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Łodzi

o

Złoty Standard - (audyt 250 hoteli sfinansowany w 100% przez UE) - ekspercka ocena
standardu wybranych hoteli w Polsce, certyfikacja wspólnie z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa
Polskiego - rozpoczęte wspólne audyty z PL.2012.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
15 marca 2012 r. - Zakończona wspierająca akcja informacyjna wzmacniająca dostępność miejsc
noclegowych w ramach Polish Pass
31 marca 2012 r. - Zdefiniowana baza hotelowa dla kibiców w miastach i wybranych centrach
pobytowych
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Bieżące aktualizowanie dostępnej bazy noclegowej w miastach gospodarzach EURO 2012
i regionie do 2 godzin jazdy od stadionu.
Monitoring działań zmierzających do zapewnienia alternatywnych miejsc zakwaterowania dla
kibiców, między innymi w domach studenckich.
Współpraca z portalami rezerwacyjnymi będącymi partnerami w projekcie Polish Pass.
Wsparcie w pozyskaniu do współpracy i obsługi hotelowej kibiców hoteli zlokalizowanych poza
miastami gospodarzami EURO 2012 (woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
małopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie): 3 spotkania w Urzędach Marszałkowskich
z hotelarzami
Wsparcie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi):
o
Polish Pass – wykorzystanie aktualizowanej bazy danych hotelowych w pracach nad
projektem Polish Pass, kontynuacja pozyskiwania bazy i przygotowania platformy rezerwacyjnej
o
Projekty jakościowe - kontynuacja współpracy z IGHP, seminaria dla hotelarzy
o
Współdziałanie z koordynatorami ds. bezpieczeństwa i opieki medycznej – w temacie
zabezpieczenia medycznego oraz kwestii bezpieczeństwa w obrębie zamieszkiwania kibiców
w pobliżu centrów pobytowych (hotele „team followers”)
o
Współorganizacja konferencji „bezpieczny hotel” – działania podejmowane we współpracy
z MG, Kom Bezp., KGP, KGSP, BOR, GIODO, GIS
o
Koordynacja przepływu informacji pomiędzy UEFA/EURO2012 Polska/Agencja ds.
Zakwaterowania TUI oraz miastami gospodarzami odnośnie zwalnianych pokoi w hotelach UEFA
Family i ich pozyskiwania dla potrzeb zakwaterowania kibiców.
Poziom ryzyka
Terminowość

Monitorowanie budowy bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach Euro 2012
Cel

Status

1. Promowanie i budowa wizerunku nowoczesnych miast – relatywnie tanie i wydajne narzędzie
promocyjne
2. Zapewnienie dostępu do informacji dla turystów i mieszkańców (mając informacje czujemy się
bezpieczniej i bardziej komfortowo)
3. Stworzenie „namiastki” Socjalnego Internetu – „zniwelowanie wykluczenia cyfrowego”
4. Udostępnienie alternatywnego kanału komunikacyjnego na wypadek przeciążenia bądź
niedostępności sieci komórkowych
30 listopada 2012 r. - Przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez
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UM we Wrocławiu
1 grudnia 2011 r. - Ustalenie strategii i sposobu informowania o usłudze
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

30 września 2012 r.
31 stycznia 2012 r. - Przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez
UM Warszawa
31 stycznia 2012 r. - Przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez
UM w Gdańsku
28 lutego 2012 r. - Przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez
UM w Poznaniu
1 marca 2012 r. - Wdrożona strategia informowania o usłudze
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
Inspirowanie, doradztwo merytoryczne rozwiązań Miastom Gospodarzom EURO 2012 w zakresie
projektu
Wdrożenie strategii informowania o usłudze;
Wymiana doświadczeń (m.in. statystyk „ruchowych”) pomiędzy miastami;
Monitorowanie projektów budowy sieci Wi-Fi
Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a wszystkimi produktami Platformy Informacyjnej
Kibica (strona WWW i aplikacja mobilna PolishGuide);
Spotkania statusowe
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej
Cel

Optymalna dostępność publicznych usług telekomunikacyjnych w kluczowych miejscach przebywania
oraz przemieszczania się uczestników imprezy.

Status

6 września 2011 r. - Testy dostępności usług komórkowych na stadionie w Gdańsku
8 września 2011 r. - Warsztaty Koordynatorów ICT Miast-Gospodarzy
28 września 2011 r. - Posiedzenie wspólnej Polsko-Ukraińskiej grupy roboczej ds. telekomunikacji
30 września 2011 r. – uruchomienie systemu antenowego na Stadionie w Gdańsku
23 listopada 2011 r. – Spotkanie w sprawie wypracowania Metodologii weryfikacji i jakości sieci
komórkowych podczas Euro2012, przedstawienie założeń i ustalenie harmonogramu (UKE, MAiC,
operatorzy, PL.2012)
30 listopada 2011 r. – podpisana umowa dzierżawy powierzchni na potrzeby instalacji sieci
antenowej na Stadionie Lecha w Poznaniu (pomiędzy liderem projektu);
25 listopada – 10 grudnia 2011 r. - uzgodnienia mapy Drogowej projektu na 2012 rok;
Stadiony:
Warszawa – Stadion Narodowy: Trwają uzgodnienia technologii realizacji sieci antenowej dla sieci
komórkowych (rozbieżność pomiędzy NCS oraz operatorami co do technologii realizacji projektu).
Wobec dotychczasowego braku konsensusu termin oddania sieci do użytkowania (31 października
2011) jest zagrożony.
Wrocław – Stadion Miejski; Projekt sieci uzgodniony ze Stadionem. Trwają uzgodnienia umowy
najmu. Przewidywana termin zakończenia budowy sieci (wrzesień 2011)
Gdańsk – PGE Arena: Gdańsk - gotowa instalacja sieci antenowej (współdzielonej przez wszystkich
operatorów komórkowych) i zainstalowane urządzenia trzech operatorów. Trwa podłączenie
instalacji do sieci elektrycznej. Usługi telefonii komórkowej będą dostępne od pierwszej imprezy na
obiekcie.
Poznań – Stadion Lecha: Koncepcja projektu uzgodniona pomiędzy operatorami oraz POSiR. Trwa
praca nad projektem wykonawczym. Przewidywane rozpoczęcie negocjacji umów najmu
z operatorem Stadionu. Przewidywana realizacja projektu budowy - do końca 2011 roku.

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
16 stycznia 2012 r. - Wypracowana metodologia weryfikacji jakości i wydajności sieci
w kluczowych miejscach w czasie Euro2012
16 marzec 2012 r. - Testy metodologii pomiaru jakości i wydajności sieci (UKE)
30 marzec 2012 r. - Zaktualizowana informacja na temat statusu przygotowania infrastruktury sieci
komórkowych w miejscach związanych z organizacją Euro2012 (stadiony, strefy kibica, lotniska,
dworce kolejowe, pozostała przestrzeń publiczna)
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Budżet
Zakres

6 kwietnia 2012 r. - Zweryfikowana metodologia weryfikacji jakości i wydajności sieci
w kluczowych miejscach w czasie Euro2012 (stadiony, strefy kibica, lotniska, dworce kolejowe)
30 kwietnia 2012 r. - Określone sposób i zakres komunikacji pomiędzy operatorami sieci oraz
interesariuszami ze strony publicznej w trakcie Turnieju
8 maj 2012 r. - Zakończona instalacja sieci komórkowych na Stadionach na potrzeby Euro2012
8 czerwca 2012 r. - Rozpoczęcie pomiarów jakości i wydajności sieci i przekazanie ich wyników
Specyficzne dla projektu zadania na I połowę 2012 r.:
Wypracowanie metodologii weryfikacji jakości i wydajności sieci podczas Euro2012;
Koordynacja procesu uzgadniania oraz konsultacji w/w metodologii pomiędzy interesariuszami
projektu;
Monitorowanie procesu budowy infrastruktury komórkowej na Stadionach poprzez bezpośrednią
komunikację z inwestorami oraz spółkami stadionowymi (lub operatorami stadionów);
Aktualizacja informacji dotyczących organizacji Turnieju (kluczowe procesy transportowe,
lokalizacja miejsc i ich pojemności, inne istotne z punktu widzenia osiągnięcia celu, informacje);
Koordynacja przepływu informacji w projekcie pomiędzy wszystkimi podmiotami
(w tym: organizacja spotkań, telekonferencji)
Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a wszystkimi projektami związanymi
z powstawaniem infrastruktury lub organizacyjnymi, których celem jest umożliwienie przebywania
lub przemieszczania się uczestników imprezy w liczbach przekraczających normalny/regularny ruch
w tych miejscach.
Poziom ryzyka
Terminowość

PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą

5.5

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13.
Cel programu: Wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom
współpracy, spójne standardy i komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy
krajami, zapewnienie gotowości do współpracy operacyjnej w czerwcu 2012 r.
Uwzględnienie aspektu „jeden turniej dwa kraje”.
Działania realizowane w ramach programu:
 Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie
przygotowania obydwu krajów do UEFA EURO 2012™.

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Rządy, instytucje rządowe Polski i Ukrainy, miasta gospodarze Euro 2012 Polski i Ukrainy,
UEFA, LOC/EURO 2012 Polska, EURO 2012 Ukraina.
Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie przygotowania obydwu
krajów do UEFA EURO 2012™
Cel

Status

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”.
3 lipca 2011 r. – IV Kongres FSE w Kopenhadze
5 lipca 2011 r. – Spotkanie grupy roboczej ds. koordynacji obsługi medycznej podczas Euro 2012
18-19 sierpnia 2011 r. – Spotkanie podgrupy roboczej ds. lotnisk w Kijowie
6-7 września 2011 r. – Spotkanie PKP-UZ (Koleje Ukraińskie)
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Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Budżet
Zakres

5.6

8-10 września 2011 r. – National Airport Forum z przedstawicielami strony ukraińskiej
12 września 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej
26-27 września 2011 r. - Spotkanie podgrupy roboczej ds. lotnisk w Kijowie
10-11 października 2011 r. – Spotkanie Międzynarodowej grupy roboczej ds. Odpowiedzialności
Społecznej w Kijowie
17-18 października 2011 r. – Spotkanie grupy roboczej ds. obsługi medycznej
4 – 5 grudnia 2011 r. - Światowa Konferencja Mediów Akredytowanych na EURO 2012
5-6 grudnia 2011 r. – posiedzenie międzyrządowej polsko-ukraińskiej Grupy roboczej
ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012 w Warszawie
14-15 grudnia 2011 r. - Spotkanie PKP-UZ (Koleje Ukraińskie) w Charkowie
31 grudnia 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej
31 sierpnia 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
Do 29 lutego 2012 r. - Organizacja Komitetu Polsko-Ukraińskiego
Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.:
Raportowanie na potrzeby wewnętrzne oraz interesariuszy;
Przygotowanie materiałów na posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania
i Przeprowadzenia EURO 2012
Wsparcie spotkań ze stroną ukraińską w celu podsumowań statusowych współpracy oraz
rozwiązywania zgłoszonych problemów;
Pełnienie roli sekretarzy polsko – ukraińskich grup roboczych w każdym obszarze merytorycznym
przygotowań (poza obszarem bezpieczeństwa) – przez Koordynatorów i Kierowników
odpowiednich projektów ze strony PL.2012
Monitoring realizacji kamieni milowych zdefiniowanych w ramach projektów polsko – ukraińskiej
Mapy Drogowej
Bieżące raportowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które z kolei przekazuje kluczowe
informacje do Komitetu Organizacyjnego EURO 2012
Podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do zapewnienia terminowości uzyskania
zaplanowanych efektów oraz wypracowania i wdrożenia w obu krajach podobnych standardów
w procesach obsługi gości
Poziom ryzyka
Terminowość

PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA (Union of
European Football Associations) 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.
Cel programu: 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 wizerunkowoorganizacyjnej.
Działania realizowane w ramach programu:
 Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach
Grupy G5;
 Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w zakresie
ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych;
 Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze
kadrowo-pobytowym, podatkowym oraz innych kwestii prawnych wpływających na
organizację UEFA EURO 2012™ ze strony państwa gospodarza;
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 Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA na
stadionach w miastach gospodarzach Euro 2012;
 Koordynacja opracowania koncepcji i realizacji projektów Programu
Odpowiedzialności Społecznej - oficjalnego i komplementarnego;
 Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu
Odpowiedzialności Społecznej.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
UEFA, LOC/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, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 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
w 2012 r.

Podniesienie efektywności działań związanych ze współpracą miast gospodarzy Euro 2012 z UEFA i
realizacją gwarancji oraz zapewnienie efektu synergii w ramach grupy G5 1.
 8 lipca 2011 r. - spotkanie koordynacyjne zarządu PL.2012 z zespołem koordynatorów lokalnych
we Wrocławiu
 19 lipca 2011 r. - 20 posiedzenie grupy G5 w Gdańsku
 29 lipca 2011 r. - spotkanie koordynacyjne zarządu PL.2012 z zespołem koordynatorów lokalnych
w Warszawie
 6 sierpnia 2011 r.- spotkanie koordynacyjne zarządu PL.2012 z zespołem koordynatorów lokalnych
w Poznaniu.
 6 września 2011 r. - Przeprowadzenie testów rozwiązań obszarowych podczas wydarzeń
związanych z otwarciem stadionu w Gdańsku
 10 września 2011 r. - Przeprowadzenie testów rozwiązań obszarowych podczas wydarzeń
związanych z otwarciem stadionu we Wrocławiu
 27 września 2011 r. - 21 posiedzenie grupy G5 w Poznaniu
 19 października 2011 r. - 22 posiedzenie grupy G5 we Wrocławiu
 10 listopada 2011 r. - 23 posiedzenie grupy G5 we Wrocławiu
 11 listopada 2011 r. - przeprowadzenie programu obserwacyjnego we Wrocławiu podczas meczu
Polska - Włochy
30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 8 maja 2012 r. - Koncepcja funkcjonowania przestrzeni miejskiej (operacyjny podział zadań
i odpowiedzialności – transport, wolontariat, bezpieczeństwo, informacja, oczyszczanie miasta,
oznakowanie, Ambasady Kibica)
 10 maja 2012 r. - Organizacja VIII posiedzenia Komitetu Decyzyjnego
 31 maja 2012 r. - Zakończone testy w przestrzeni miejskiej (Sprawdzenie znajomości procedur
postępowania, planów operacyjnych, zasad komunikacji i podejmowania decyzji w zakresie
funkcjonowania przestrzeni miejskiej)
 15 lipca 2012 r. - Podsumowujące posiedzenie G5 i raport podsumowujący
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Decyzyjnego w tym logistyka, materiały merytoryczne,
sporządzanie sprawozdania i monitorowanie wdrożenia uzgodnień z posiedzenia.
 Organizacja kolejnych posiedzeń grupy G5 w tym logistyka, materiały merytoryczne, sporządzanie
sprawozdania i monitorowanie wdrożenia uzgodnień z posiedzenia.
 Prowadzenie analizy ryzyk projektowych i w oparciu o jej ocenę prowadzenie działań eskalujących
i minimalizujących skutki ryzyk
 Wprowadzenie specjalistycznej i merytorycznej roli doradczej dla uczestników projektu

1

Grupa G5 – przedstawiciele czterech miast gospodarzy Euro 2012 oraz Spółki PL.2012
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Budżet
Zakres

Zapewnienie spójnej komunikacji pomiędzy UEFA i zaangażowanymi uczestnikami projektu
i przekładanie wymagań UEFA na poziom realizacji przez uczestników projektu
Monitorowanie i wspieranie realizacji wspólnych projektów G5
Monitorowanie i wspieranie realizacji kamieni milowych w zakresie przygotowania operacyjnego
przestrzeni miejskiej
Wizyty koordynacyjne w miastach gospodarzach: omówienie ryzyk i bieżącego statusu projektów
organizacyjnych
Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej i zagadnień powiązanych
Cel

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.

Status



Październik 2011 r. - Przygotowany i przeprowadzony cykl głównych szkoleń dla funkcjonariuszy
Służby Celnej, podczas którego z zagadnień ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO
2012™ przeszkolono ok. 100 osób.



Wrzesień / listopad - Współpraca z odpowiednimi służbami (Policja, Służba Celna, Straż Miejska)
w programach testowych dotyczących meczów reprezentacji Polski w Gdańsku, Wrocławiu
i Poznaniu. Dedykowane działania w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień
powiązanych.



Wrzesień / grudzień 2011 r. - Przygotowane i odbyte posiedzenia XIV (wrzesień) i XV (grudzień)
Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki



12 grudnia 2011 r. - Przygotowany i przyjęty uchwałą Komitetu Ochrony Praw dokument
"Działania i procedury" określający kilkanaście najbardziej prawdopodobnych scenariuszy
wydarzeń, które w koordynowanym obszarze mogą wystąpić w trakcie Turnieju oraz metody ich
prewencji i reakcji na nie.

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 7 czerwca 2012 r. - Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z UEFA szkoleń dla
wybranych funkcjonariuszy i innych osób operacyjnie zaangażowanych ze strony publicznej
w Program Ochrony Praw UEFA EURO 2012™ - gotowość operacyjna w obszarze

Specyficzne zadania na I półrocze 2012 r.:

Budżet
Zakres



Bieżąca koordynacja działań podmiotów publicznych zaangażowanych w ochronę praw własności
intelektualnej UEFA EURO 2012™



Współpraca z UEFA, pełnomocnikami UEFA oraz Euro 2012 Polska w zakresie naruszeń



Działalność informacyjno - edukacyjno - prewencyjna



Wsparcie obszarów promocyjno - informacyjnych PL.2012 oraz podmiotów publicznych w zakresie
kwestii własności intelektualnej i zagadnień powiązanych



8 czerwca - 1 lipca 2012 - Operacyjny udział w Programie Ochrony Praw UEFA EURO 2012™
Poziom ryzyka
Terminowość
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Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym,
podatkowym oraz innych kwestii prawnych wpływających na organizację UEFA EURO 2012™ ze strony państwa
gospodarza
Cel

Realizacja gwarancji wobec UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym, podatkowym oraz
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 do przygotowania i przeprowadzenia Turnieju.

Status



Lipiec - grudzień 2012 r. - organizacja / udział w spotkaniach UEFA / Euro 2012 Polska - PL.2012 Służba Celna poświęconych współpracy w operacyjnych kwestiach celnych dotyczących Turnieju
oraz okresu przed Turniejowego



Lipiec - grudzień 2012 r. - organizacja i współorganizacja z Euro 2012 Polska spotkań
z odpowiednimi podmiotami publicznymi ( m.in. GIF, GIS etc.) w celu doprecyzowania informacji
koniecznych do opracowania materiałów dla drużyn, nadawców oraz innych



Lipiec - grudzień 2012 r. - koordynacja współpracy i wymiany informacji na linii UEFA / EURO
2012 - PL.2012 - odpowiednie instytucje publiczne w kwestiach kadrowo - pobytowych oraz
podatkowych



30 grudnia 2011 r. - Współpraca z UEFA w przeprowadzeniu warsztatów dla przedstawicieli
drużyn, mediów i innych podmiotów akredytowanych na UEFA EURO 2012 na temat wymogów
proceduralnych i otoczenia prawnego w Polsce



30 grudnia 2011 r. - Wypracowana i zatwierdzona procedura przewozu leków i materiałów
medycznych

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 30 kwietnia 2012 r.)
 30 kwietnia 2012 r. - Finalna weryfikacja z UEFA wszystkich ustaleń proceduralno - prawnych
w przedmiotowym obszarze
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Kontynuowanie efektywnej współpracy z odpowiednimi instytucjami i UEFA.



Udział PL.2012 i przedstawicieli odpowiednich instytucji w warsztatach dla poszczególnych
kategorii organizatorów i uczestników Turnieju – sponsorów, przedstawicieli mediów,
przedstawicieli drużyn etc.



Przygotowanie wkładu do broszur UEFA dla sponsorów i przedstawicieli mediów w zakresie
kwestii formalno prawnych (podatkowych, celnych, kadrowo pobytowych)



Zapewnienie w zakresie przedmiotowym gwarancji kadrowo pobytowych, podatkowych i innych,
bieżącego merytorycznego i operacyjnego wsparcia UEFA i innych kategorii organizatorów
i uczestników Turnieju, w szczególności tuż przed i w trakcie Turnieju



Aktualizacja dokumentu informacyjnego dla UEFA oraz listy ekspatów UEFA przekazywanej
odpowiednim instytucjom
PL.2012 będzie organizatorem lub współorganizatorem wszystkich spotkań z udziałem UEFA
i odpowiednich instytucji publicznych
PL.2012 będzie kontynuować regularne, (co kilka tygodni) bieżące przekazywanie odpowiednim
instytucjom publicznym, informacji o ekspertach UEFA przyjeżdżających do Polski w związku
z UEFA EURO 2012™
PL.2012 będzie brało udział w co najmniej 6 spotkaniach koordynacyjnych z EURO 2012 Polska
Sp. z o. o.
PL.2012 będzie brało udział w co najmniej 12 spotkaniach z przedstawicielami odpowiednich
polskich instytucji publicznych
PL.2012 będzie brało udział w przygotowywaniu ewentualnych opinii, opracowań, projektów aktów
prawnych czy innych dokumentów niezbędnych dla przygotowania odpowiedniego otoczenia
prawnego związanego z UEFA EURO 2012™ dotyczącego stosownych gwarancji
PL.2012 weźmie udział w II warsztatach dla broadcaster'ow oraz warsztatach dla drużyn
planowanych na grudzień 2011/ styczeń 2012 w Warszawie / Kijowie oraz będzie koordynowało
przygotowanie ewentualnych materiałów na tą okazję dotyczących otoczenia prawnego
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Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja opracowania koncepcji i realizacji projektów Programu Odpowiedzialności Społecznej - oficjalnego i
komplementarnego
Cel

Wykorzystanie przygotowań i organizacji w Polsce UEFA EURO 2012™ na rzecz aktywnego
zaangażowania mieszkańców całego kraju w działania promujące pozytywne postawy i relacje
społeczne.

Status

Respect Your Health:


Wrzesień 2011 r. - Publikacja podręcznika szkoleniowego na temat angażowania społeczności
lokalnych w działania sportowe i zdrowotne prowadzone na obiektach typu "Orlik"



Październik 2011 r. - Przeprowadzenie szkoleń dla animatorów i trenerów obiektów typu Orlik
w miastach gospodarzach na temat angażowania społeczności lokalnych w działania sportowe
i zdrowotne prowadzone na obiektach typu "Orlik"

Respect Inclusion (CAFE):


Organizacja 2 spotkań (1 na kwartał grupy doradczej ds. udostępnienia turnieju dla osób
niepełnosprawnych



Grudzień 2011 r. - Rekrutacja wolontariuszy do przeprowadzenia audytu dostępności w miastach
gospodarzach

Wolontariat Sportowy 2012+


Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

31 grudnia 2011 r. - Zakończenie projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli
organizacji sportowych realizowanych ze środków MSiT przez organizacje LZS oraz V4sport

31 października 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 31 maja 2012 r.)
 1 maja 2012 r. - Publikacja wyników audytu dostępności turnieju dla kibiców niepełnosprawnych
w ramach projektu „Respect inclusion”
 31 maja 2012 r. - Zrealizowane trzy spotkania szkoleniowe podsumowujące działania lokalne
z animatorami i trenerami boisk typu Orlik z Miast Gospodarzy w ramach projektu „Respect your
Health”
 31 maja 2012 r. - Przygotowany system komentarza audiowizualnego na stadionach w ramach
projektu „Respect Inclusion”
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 Monitorowanie i raportowanie procesu wdrożenia Programu Odpowiedzialności Społecznej
na terenie Polski

Budżet
Zakres



Wsparcie partnerstw wdrażających projekty



Uczestnictwo w pracy międzynarodowej grupy sterującej, prezentowanie i negocjowanie polskiego
stanowiska w ramach tej grupy,



W ramach realizacji procesu odbędą się: (i) przynajmniej 2 spotkania grupy międzynarodowej
ds. Oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej, (ii) 10 spotkań monitorujących wdrożenie
poszczególnych projektów wchodzących w skład Programu, (iii) powstaną raporty kwartalne,
półroczne oraz roczne.
Poziom ryzyka
Terminowość
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Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej
Cel

Status

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Projekt jest częścią oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012™.
Jego założenia wynikają z rekomendacji „Wolontariat w sporcie. Sport dla wolontariatu.”
opracowanych w procesie konsultacji z partnerami z sektorów rządowego, samorządowego oraz
pozarządowego, przeprowadzonego w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. w ramach projektu
„Wolontariat Sportowy 2012+”. Celem projektu jest wykorzystanie UEFA EURO 2012™ do
spopularyzowania wolontariatu sportowego w województwach pomorskim, mazowieckim,
wielkopolskim i dolnośląskim.
2 lipca 2011 r. - Województwo Wielkopolskie - ogłoszenie konkursu na partnera
2 lipca 2011 r. - Województwo Pomorskie - ogłoszenie konkursu na partnerów
9 sierpnia 2011 r. - Województwo Pomorskie - rozstrzygnięcie konkursu na partnera
30 sierpnia 2011 r. - Województwo Wielkopolskie - rozstrzygnięcie konkursu na partnera
31 grudnia 2011 r. - Województwo Mazowieckie - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
"Włącz się"
31 grudnia 2011 r. - Województwo Pomorskie - podpisanie umowy na realizację projektu "Włącz
się"
31 grudnia 2011 r. - Województwo Wielkopolskie - podpisanie umowy na realizację projektu
"Włącz się"
15 listopada 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 31 marca 2012 r. - Zakończona rekrutacja uczestników/uczestniczek (zgodnie z umowami
o dofinansowanie) do projektu „Wolontariat-włącz się!".

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:


Rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu



Przeprowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń, wolontariatu i staży



Raportowanie i rozliczenie projektu
Promowanie metodologii projektu jako skutecznego narzędzia aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych
Poziom ryzyka
Terminowość

Budżet
Zakres

Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA na stadionach w miastach
gospodarzach Euro 2012
Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

Realizacja projektu wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Proces polega na uzyskaniu od UEFA
wymogów i "know-how" dotyczących zarządzania imprezą na stadionach oraz aneksowaniu umów
stadionowych.
Lipiec 2011 r. – Warsztaty VMWG
Grudzień 2011 r. – Warsztaty VMWG
16 lipca 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 11 maja 2012 r.)
28 lutego 2012 r. - Przeprowadzenie meczu testowego na Stadionie Narodowym wraz z testami
obszarowymi
30 kwietnia 2011 r. - Podpisanie aneksów do umów stadionowych pomiędzy właścicielami,
operatorami a UEFA precyzujących formalne kwestie przekazania stadionów na czas Turnieju
11 maja 2012 r. - Zatwierdzenie planów operacyjnych na stadionie oraz rozpoczęcie okresu
"dostępności - availability period" - przekazanie stadionów do dyspozycji UEFA na okres UEFA
EURO 2012
Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012:
 Koordynacja prac zespołu negocjacyjnego („Venue Management Team”), który,


W przypadku decyzji Grupy G5, będzie zajmował się negocjowaniem kwestii związanych
z przygotowaniem stadionów i zarządzaniem nimi w czasie UEFA EURO 2012™, w oparciu
o umowy stadionowe.
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Udział w warsztatach Venue Management Working group w miastach gospodarzach EURO 2012;
opracowane oficjalne notatki po warsztatach;



Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi):
o

Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach EURO 2012,
zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy EURO 2012

o

Koordynacja realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa w obszarach ustalonych
z UEFA

o

Zabezpieczenie medyczne i ratownicze miejsc oficjalnych UEFA EURO 2012™

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań
promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju

5.7

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 10, 12, 13.
Celem programu jest koordynacja planowanych działań wizerunkowych i promocyjnych
kraju w kontekście UEFA EURO 2012™ przez powołane do tego instytucje i podmioty,
w oparciu 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 dot. promocji Polski
na UEFA EURO 2012™;
 Koordynacja planowania i realizacji Programu Obserwacyjnego 2012;
 Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™.
Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 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,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, urzędy miast gospodarzy Euro 2012,
Urzędy Marszałkowskie.
Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dot. promocji Polski na UEFA EURO 2012™
Cel
Status

Budowa wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, w którym żyją otwarci, przyjaźni i kreatywni
ludzie.
 30 marca 2011 r. – Promocja Polski – Podjęte decyzje o działaniach promocyjnych Polski
w kontekście Turnieju w trakcie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

61



1 czerwca 2011 r. – Promocja Polski – rozpoczęte działania promocyjne

Prezydencja:
 W okresie 1 lipca – 31 grudnia zrealizowano przyjęty plan działań promocyjnych w kontekście
Turnieju w trakcie Prezydencji. Przedstawiciele Miast Gospodarzy oraz PL.2012 brali udział
w konferencjach organizowanych w związku z Prezydencją: 6-7.07 Wschodni Wymiar Mobilności
w Warszawie, 18-19.07 Zrównoważony Rozwój przez Sport we Wrocławiu, 13-14.09 Wolontariat
w Sporcie w Warszawie, 5-7.10 Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Turystyki w Krakowie,
13.10 Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Sportu w Krakowie.
 Informacje dotyczące polskich przygotowań do Turnieju znalazły się w głównym informatorze
wydanym przez MSZ About Polska oraz na oficjalnej stronie Prezydencji www.PL2011.eu
Promocja:
 W styczniu 2011 r., Polska Organizacja Turystyczna oraz PL.2012 przygotowały Program Promocji
Polski w kontekście UEFA EURO 2012™. Program zawiera przede wszystkim działania POT
obejmujące strategiczne rynki - Niemcy, Francja, Wielka Brytania.
 Jest finansowany z środków unijnych - programu 6.3, i został uzupełniony o planowane działania
innych podmiotów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Gospodarki oraz podległych tym resortom instytucji.
 Program został zatwierdzony przez stroną polską wchodzącą w skład Polsko- Ukraińskiej Grupy
Roboczej do spraw współpracy w sferze wizerunku, reklamy, turystyki i rekreacji.
 Pierwsze działania rozpoczęły się w marcu 2011 w trakcie targów ITB (Berlin) a kampania
realizowana jest od czerwca 2011 r. (start działań 8 czerwca 2011 r. - rok do rozpoczęcia turnieju,
konferencja otwierająca kampanię 4 czerwca 2011 r. – Londyn -Wembley) do lipca 2012 r. (okres
bezpośrednio po za kończeniu turnieju).
Program nie jest dokumentem zamkniętym - zapisane w Programie działania będą sukcesywnie
uzupełniane dodatkowe inicjatywy zależnie od możliwości budżetowych. Aktualnie PL.2012
przygotowuje aktualizację Programu w oparciu o plany i dostępne na 2012 rok budżety
interesariuszy.
W związku z wynikami losowania grup finałowych analizowane są możliwości poszerzenia działań
promocyjnych o kraje, których reprezentacje będą rozgrywały mecze fazy grupowej w Polsce.
Podpisano umowy o współpracy w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych z POT, PARP,
PAIiZ, Operon.
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
15 stycznia 2012 r. - Wypracowane z Polską Organizacją Turystyczną działania promocyjne po
losowaniu grup finałowych Euro 2012
29 lutego 2012 r. - Ostateczne ustalenie zakresu działań i dostępności środków na działania
komunikacyjno-promocyjne opisane w programie
10 maj 2012 r. - Promocja Polski – Rozpoczęte poszerzone terytorialnie poza kraje objęte kampanią
POT działania promocyjne
Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.:
 Podpisanie umów o współpracę z podmiotami zaangażowanymi w realizację zaplanowanych
w Programie działań
 Kontynuacja współpracy z interesariuszami w zakresie zawartych w Programie zadań.
 Kontynuacja działań na rzecz zabezpieczenia brakującego budżetu na realizację zadań zawartych
w Programie
 Dokończenie rozmów oraz ustalenie zaangażowania Sponsorów w planowane projekty społeczne

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Koordynacja planowania i realizacji Programu Obserwacyjnego 2012
Cel





Umożliwienie organizatorom przyszłych dużych imprez sportowych zdobycia doświadczenia
i dobrych praktyk z organizacji UEFA EURO 2012™ w sposób skoordynowany i dobrze
zaplanowany tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać intensywny proces przygotowań
do Mistrzostw tuż przed i w trakcie Turnieju.
Pokazanie struktury i organizacji UEFA EURO 2012™ w Polsce jako efektywnego modelu
do naśladowania. Budowanie dobrego wizerunku Polski jako sprawnego i skutecznego organizatora
dużych imprez.
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Organizacja odpłatnego Programu Obserwacyjnego (PO) przed rozpoczęciem Turnieju, w czasie
trwania Mistrzostw w czerwcu 2012 r. na przełomie fazy grupowej i pucharowej oraz po Turnieju
w październiku/listopadzie 2012 r. w formie dwudniowej sesji dla ok. 100 osób podsumowującej
przygotowania i organizacje Mistrzostw (błędy, dobre praktyki, wnioski).
Organizacja PO w czterech miastach gospodarzach Euro 2012.
Organizacja PO w oparciu o zajęcia warsztatowe, panele informacyjne i formułę "cień menadżera".
Organizacja PO we współpracy ze spółką EURO 2012 Polska i UEFA

Status







31 sierpnia 2011 r. - 10 września 2011 r. - opracowanie propozycji newslettera
21 września 2011 r. - Doprecyzowanie uzgodnień z UEFA
30 listopada 2011 r. - Przyjęty system zarządzania płatnościami i budżetem
5 grudnia 2011 r. - Opracowany ostateczny budżet dla etap I, II
15 grudnia 2011 r. - Rozesłanie zaproszeń do potencjalnych uczestników (etap I i II)

Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.

30 listopada 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 7 czerwca 2012 r.)
 15 lutego 2012 r. - Potwierdzone zgłoszeń i wpłat od uczestników (etap I i II)
 30 kwietnia 2012 r. - Zakończenie I etapu Programu Obserwacyjnego
 21 czerwca 2012 r. - Zakończenie II etapu Programu Obserwacyjnego
Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 Planowanie i monitorowanie prac zespołu projektowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele
miast gospodarzy EURO 2012
 Kontynuacja rozmów z: UEFA, EURO 2012 Polska Sp. z o. o. w celu uzgodnienia zakresu
współpracy
 Organizacja i prowadzenie spotkań statusowych zespołu
 Uzyskanie akceptacji grupy G5 dla koncepcji i harmonogramu projektu
 Koordynacja realizacji poszczególnych etapów Programu Obserwacyjnego
 Opracowanie szczegółowego planu operacyjnego na czas realizacji agendy w tym przygotowanie
materiałów, rezerwacja logistyki, dobór prelegentów.
 Obsługa informacyjna i administracyjna potencjalnych uczestników.
 Opracowanie szczegółowego planu operacyjnego na czas realizacji agendy w tym przygotowanie
materiałów, rezerwacja logistyki, dobór prelegentów.

Budżet
Zakres

Poziom ryzyka
Terminowość

Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012

Cel

Status
Planowana data realizacji
Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.



Budowa pozytywnego wizerunku procesu przygotowań Polski do Turnieju poprzez realizację
polityki informacyjnej
 Wsparcie komunikacyjne dla realizacji celów strategicznych i operacyjnych spółki PL.2012
 Budowa i utrwalanie relacji spółki PL.2012 z mediami, interesariuszami procesu przygotowań,
środowiskami opinio- i wpływotwórczymi
 Zarządzanie informacją w celu uzyskania prawidłowej percepcji zakresu i statusu procesu
przygotowań do Turnieju (media, interesariusze, otoczenie, społeczeństwo) oraz prawidłowej /
pozytywnej percepcji działalności i roli spółki PL.2012 (media, interesariusze, otoczenie
 Budowanie eksperckiego wizerunku spółki w dziedzinach powiązanych z procesem przygotowań
do EURO 2012 (biznes, zarządzanie, project management, prawo, bezpieczeństwo, doradztwo,
zarządzanie ryzykiem, etc.)
 Inspiracja i stymulacja zaangażowania społecznego w kontekście procesu przygotowań do EURO
2012
 Moderacja dyskursu społecznego w kontekście przygotowań do EURO 2012 oraz wpływu
na nastroje społeczne w kontekście procesu przygotowań do EURO 2012
 19 października 2011 r. - Komunikacja rekrutacji Wolontariatu Miast Gospodarzy
 5 grudnia 2011 r. - Komunikacja premiery Polish Guide i Polish Pass
30 listopada 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta do 2 czerwca 2012 r.)
 28 lutego 2012 r. - Przygotowanie koncepcji procesu komunikacji na okres 2 czerwiec - 6 lipiec
 15 marca 2012 r. - Opracowanie koncepcji i zakresu organizacyjnego „Centrum informacji
dla dziennikarzy nieakredytowanych” na czas Euro 2012
 31 marca 2012 r. - Zatwierdzenie koncepcji procesu komunikacji na okres 2 czerwiec – 6 lipiec
przez MSiT
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31 marca 2012 r. - Zatwierdzenie koncepcji i zakresu organizacyjnego „Centrum informacji
dla dziennikarzy nieakredytowanych” na czas Euro 2012
30 kwietnia 2012 r. – Wsparcie realizacji polityki informacyjnej w ostatniej fazie przygotowań oraz
w trakcie trwania Turnieju, a także w zakresie realizacji projektu „Centrum informacyjnego
dla dziennikarzy nieakredytowanych)
2 czerwca 2012 r. - Uruchomienie „Centrum informacji dla dziennikarzy nieakredytowanych”
w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję
2 czerwca 2012 r. - Uruchomienie procesu komunikacji 2 czerwca – 6 lipca w oparciu o wcześniej
opracowaną koncepcję

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.:
 Przygotowanie i wdrożenie koncepcji komunikacji na czas trwania Turnieju z uwzględnieniem roli
PL.2012 i najważniejszych partnerów (Miasta Gospodarze i Komitet ds. Bezpieczeństwa)
 Komunikacja projektu Gotowość 2012 jako planu operacyjnego dla organizacji Euro 2012
po stronie publicznej
Budżet
Zakres

6

Poziom ryzyka
Terminowość

Porównanie statystyczne oceny ryzyka dla przedsięwzięć w 2011 r.

Spółka PL.2012, w ramach powierzonych jej zadań, odpowiedzialna jest za koordynację,
monitoring i kontrolę 219 projektów infrastrukturalnych (w tym 83 kluczowych i ważnych)
bezpośrednio związanych z Turniejem.
W ramach przyjętej kategoryzacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na: kluczowe
(przedsięwzięcia niezbędne do realizacji Turnieju - zaliczają się do nich inwestycje
stadionowe i lotniskowe, a także działania związane z rozbudową wybranych elementów
lokalnych połączeń komunikacyjnych w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz połączeń
krajowych pomiędzy nimi), ważne (przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia jakości
w organizacji Mistrzostw) i pozostałe. Według statusu na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano
następujące wskaźniki zakończenia projektów:




Kluczowe – całkowita liczba 46, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 19;
Ważne - całkowita liczba 37, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 2;
Pozostałe - całkowita liczba 136, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 53.

Poniżej zaprezentowane zostały statystyki realizacji projektów infrastrukturalnych w podziale
na przedsięwzięcia kluczowe, ważne i pozostałe związane z realizacją UEFA EURO 2012™,
aktualne na dzień 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawieniem porównania wyników
za I połowę 2011 r.
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Przedsięwzięcia kluczowe

Rysunek 5 Program nr 1 - Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć
kluczowych

Udział przedsięwzięć kluczowych realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie
ryzyka lub o statusie zakończonych wzrósł w II połowie 2011 r. z poziomu 67% do 70%.
Liczba zakończonych przedsięwzięć kluczowych zwiększyła się z 9 do 19. W II półroczu
2011 r. zakończone zostały inwestycje:
Budowa stadionu "Arena Bałtycka" (1);
Autostrada A1 Nowe Marzy – Toruń – 62,4 km;
Autostrada A2 Świecko – Nowy Tomyśl – 105,9 km;
Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307) w Poznaniu od planowanego skrzyżowania
z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta;
Autostrada A8 obwodnica Wrocławia - 35,5 km;
Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012
we Wrocławiu (70);
Budowa infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu
(54);
Odwodnienie terenu pod stadion „Arena Bałtycka” w dzielnicy Gdańsk-Letnica;
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II;
Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska) (12).
Ponadto przed 1 lipca 2011 r. zrealizowane zostały następujące inwestycje z kategorii
kluczowych:
Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu (2);
Autostrada A4 Zgorzelec – Krzyżowa – 51,4 km;
Droga ekspresowa S8, Konotopa - Powązkowska – 10,4 km;
Autostrada A4 Wielicka – Szarów wraz z drogą ekspresową S7 Bieżanów – Christo
Botewa;
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Nowy Port wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (19);
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Budowa linii kablowej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion - Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia (66);
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu etap I (71);
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu etap II;
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu.
Następujące przedsięwzięcia z kategorii kluczowe nie będą zrealizowane do Turnieju:
Autostrada A1 Toruń – Stryków – 144,1 km;
Autostrada A4 Rzeszów – Korczowa – 88,2 km;
Autostrada A4 Kraków – Tarnów, Szarów – Krzyż – 56,8 km – dotyczy odcinka
Brzesko – Wierzchosławice – 20,8 km;
Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, Krzyż – Rzeszów Wsch. – 78,4 km;
Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim we
Wrocławiu;
Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu stworzenia możliwości diagnostyki
czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych - rezygnacja WSSE
z realizacji z powodu braku finansowania;
Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle;
Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki
Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka”
w Gdańsku-Letnicy (17a).
Plany alternatywnych połączeń dla inwestycji transportu miejskiego w miastach gospodarzach
Euro 2012 są gotowe i cyklicznie uzgadniane z UEFA w ramach aktualizacji informacji
w arkuszach Transport Tracker. Aktualne koncepcje transportowe opracowane w miastach
gospodarzach Euro 2012 zakładają sprawną komunikację drogową na odcinkach kluczowych
dla kibiców podczas Turnieju.
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Przedsięwzięcia ważne

Rysunek 6 Program nr 1 - Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć ważnych

Udział przedsięwzięć ważnych realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie
ryzyka lub o statusie zakończonych nieznacznie zmniejszył się z poziomu 51% do 49%.
W II półroczu 2011 r. zakończona została jedna inwestycja z kategorii ważnych:
Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Ponadto przed 1 lipca 2011 r. zrealizowana została następująca inwestycja z kategorii
ważnych:
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej – etap I.
Następujące przedsięwzięcia z kategorii ważne nie zostaną zrealizowane przed UEFA
EURO 2012™:
Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 km;
Droga ekspresowa S2, Konotopa – Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko –
Marynarska – 20 km;
Zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo –
A2 (węzeł Głuchowo), z wyjątkiem etapu I zadania dla którego uzyskana zostanie
przejezdność (w ramach etapu I odcinek węzeł Swadzim – węzeł Dąbrówka został
oddany do ruchu w dniu 28.11.2011 r.) – 13,1 km;
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego
w Poznaniu (43);
Rozbudowa ul. Obornickiej w Poznaniu (etap I od ronda Obornickiego
do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu) (46);
Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz
z przebudową infrastruktury wokół terenu dworca (51);
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz
z budową dworca kolejowego Poznań Główny (50);
Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy (77);
Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.
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Przedsięwzięcia pozostałe

Rysunek 7 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć pozostałych.

Łącznie 54% przedsięwzięć pozostałych realizowanych jest zgodnie z planem, przy niskim
poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych.
W II połowie 2011 r. wzrosła liczba zrealizowanych do tej pory przedsięwzięć
w kategorii pozostałe (53 inwestycji obecnie). Do użytkowania oddane zostały
następujące inwestycje:
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie
ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) (29);
Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski ul. Lipska wraz z budową ul. Kuklińskiego (34);
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zespołu
hotelowego, w tym: zadanie I – etap I – budowa zespołu basenów sportowych
i rekreacyjnych, etap II – budowa całorocznego lodowiska, kortów tenisowych oraz
sal do squasha; zadanie II – budowa zespołu hotelowego (44);
Centrum Pobytowe Nałęczów / Puławy / Kazimierz Dolny (103);
Centrum Pobytowe Ostróda (108);
Centrum Pobytowe Władysławowo COS (132);
Centrum Pobytowe Legnica (97);
Rozbudowa Stadionu „WISŁA” (6);
Rozbudowa węzła komunikacyjnego im. „Ofiar Katynia” w Krakowie (27);
Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (33);
4* Hotel Elbląg (wcześniej 4* Hotel Wiwaldi Junior Elbląg);
4* Hotel Kolegiacki (wcześniej 4* Hotel Boutique).
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Przedsięwzięcia wszystkie

Rysunek 8 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla wszystkich przedsięwzięć.

Podsumowując, w drugiej połowie 2011 r. nastąpił wzrost liczby przedsięwzięć
całkowicie zrealizowanych - z 52 w II półroczu 2010 r. do 74 nowo oddanych inwestycji
na koniec grudnia 2011 r. - wymienione powyżej w ramach opisu poszczególnych kategorii.
Spośród wszystkich analizowanych przedsięwzięć zmniejszyła się nieznacznie liczba
inwestycji realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie ryzyka lub zakończonych
z 59 % na 57%.
Projekty organizacyjne
Wśród projektów organizacyjnych procent działań realizowanych zgodnie z planem, przy
niskim poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych wzrósł z 73% na 91% w porównaniu
do analiz prowadzonych w pierwszym półroczu 2011 r. Obecnie wśród projektów
organizacyjnych nie ma sytuacji związanej z ryzykiem krytycznym pomimo napiętych
harmonogramów oraz kwestii finansowych.

Rysunek 9 Liczba projektów organizacyjnych z przypisanym ryzykiem (Programy nr 2-8 oraz jeden projekt
organizacyjny z Programu nr 1).

W oparciu o omówione dane, proces przygotowań od UEFA EURO 2012™ ma stabilne
i dobre zaawansowanie w przygotowaniach infrastrukturalnych oraz odpowiednie
zaawansowanie w zakresie działań organizacyjnych. Jednocześnie zwracają uwagę
harmonogramy realizacji inwestycji oraz działań organizacyjnych, które w 2012 r. muszą być
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w pełni zintegrowane.
System identyfikacji ryzyk
System identyfikacji ryzyk używany przez spółkę PL.2012 został rozszerzony w celu
ujednolicenia z definicjami ryzyk używanymi przez UEFA. Każdemu projektowi lub
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 nierozpoczęty;
 Niebieski – projekt zakończony;
 Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™;
w następujących kategoriach ryzyk:
 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.

Daty (terminowość)

Zakres
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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.
Budżet
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.
Tabela 8 - Pytania w ramach systemu identyfikacji ryzyk
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Szczegółowy status realizacji projektów infrastrukturalnych Mapy
Drogowej w drugiej połowie 2011 r. wraz z informacją o działaniach
spółki PL.2012 w tym zakresie

7.1 PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań
infrastrukturalnych (lotniska, stadiony, koleje, 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 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;
Monitoring i kontrola inwestycji sportowych.

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
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Sportu i Turystyki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Narodowe Centrum Sportu, Biuro
Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o., EURO Poznań 2012 Sp. z o. o., Narodowe Centrum
Sportu, Wrocław 2012 Sp. z o. o., Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, wykonawcy stadionów,
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o. o.,
Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o. o., MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP S.A., PKP PLK S.A., ZTM w miastach
gospodarzach Euro 2012, PAŻP, GDOŚ, porty lotnicze w miastach gospodarzach Euro 2012
oraz porty wspomagające, właściciele infrastruktury sportowej (samorządy: gminy, miasta,
inwestorzy prywatni).
Kolejne podrozdziały przedstawiają szczegółowe informacje na temat wszystkich
przedsięwzięć w podziale na kategorie. Informacje na temat przedsięwzięć są aktualne na
dzień 30 listopada 2011 r. Dane dotyczące hoteli oraz centrów pobytowych są aktualizowane
kwartalnie i aktualne na dzień 31 grudnia 2011 r.
Poniższy schemat objaśnia rodzaj informacji wprowadzanych do poszczególnych komórek
tabeli.

Cel
Status

Nazwa przedsięwzięcia**
Cel biznesowy projektu
 Działania wykonane w II połowie 2011 r.
 Najważniejsze kamienie milowe wykonane w II połowie 2011 r.

Właściciel

Właściciel inwestycji

Budżet

Budżet inwestycji w Planowana data realizacji
mln zł
Wskazanie źródła pochodzenia finansowania
 Działania planowane do wykonania w I połowie 2012 r.

Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia w 2012 r.

% zaawansowania
inwestycji

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

 Najważniejsze kamienie milowe planowane do wykonania w I połowie 2012 r.
Budżet*
Zakres*
Tabela 9 - Objaśnienie tabel projektowych

Poziom ryzyka*
Terminowość*

* Poszczególne kolory w ramach każdej z kategorii ryzyka, podawane zgodnie z systemem
identyfikacji ryzyk. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty –
ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nierozpoczęty; Niebieski –
projekt zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO
2012™.
Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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** Kolor ryzyka ogólnego podawany zgodnie z systemem identyfikacji ryzyk. Czerwony –
ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony –
zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nierozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony;
Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
Poniższy rysunek przedstawia status przedsięwzięć kluczowych, które są realizowane przez
instytucje centralne nadzorowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej tj. GDDKiA, PAŻP, PKP S.A. oraz PKP PLK.

Rysunek 10 - Program nr 1 - Ocena ryzyk przedsięwzięć kluczowych dla UEFA EURO 2012™, realizowanych
centralnie.
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7.1.1 Status realizacji przedsięwzięć kluczowych
7.1.1.1 Gdańsk

Rysunek 11 - 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 nierozpoczęty; Niebieski – projekt
zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
Budowa stadionu "Arena Bałtycka" (1)
Cel
Status

Głównym celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego, zaprojektowanego zgodnie z normami
i wymogami UEFA.

18 lipca 2011 r. Państwowa Straż Pożarna wyraziła pozytywną opinią dot. użytkowania stadionu. Opinia ta
uzupełniła wcześniejsze dokumenty o braku sprzeciwu lub uwag Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Państwową Inspekcję Pracy.


19 lipca 2011 r. - uroczyste przekazanie pozwolenia na użytkowanie stadionu PGE ARENA Gdańsk. Pozwolenia
zostało przekazane na ręce Prezydenta Pawła Adamowicza przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego p. Władysława Wróbla. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu po tym jak w dn.



5 sierpnia 2011r. - podpisano przekazanie obiektu dzierżawcy (Spółka Lechia-Operator).



6 sierpnia 2011r.- pierwszy dzień otwarty na stadionie. Do godziny 18:00 stadion obejrzało prawie 80 tysięcy
zwiedzających.



14 sierpnia 2011 r.- pierwszy mecz na stadionie. Był to mecz ligowy ekstraklasy Lechia Gdańsk – Cracovia
Kraków.



6 września 2011 r.- mecz towarzyski reprezentacji Polski i Niemiec. (program obserwacyjny PL.2012 i MSWiA)



17 listopada 2011 r. – podpisano aneks ze spółką TRIAS. Aneks dotyczy ostatecznego rozliczenia umowy na
przygotowanie, realizację i eksploatację systemów elektronicznych PGE Arena Gdańsk.
25 listopada 2011 r. – Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez BIEG ogłosiła przetarg nieograniczony na
roboty budowlane: Przebudowa rozdzielnic głównych niskiego napięcia oraz dostosowanie układu zasilania
instalacji elektrycznych znajdujących się na zewnątrz stadionu PGE ARENA GDAŃSK do układu TN-S. Termin
wykonania: 15 lutego 2012 r.
9 grudnia 2011 r. – na stadionie oficjalnie otwarto Fun Pub.
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13 grudnia 2011 r. – Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. wybrało zwycięzcę w postępowaniu
przetargowym „Przebudowa rozdzielnic głównych niskiego napięcia oraz dostosowanie układu zasilania
instalacji elektrycznych znajdujących się na zewnątrz stadionu PGE ARENA GDAŃSK do układu TN-S”.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło 19 grudnia 2011 r.

Właściciel

Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp z o. o.

Budżet

863,35 mln zł – bez zmian
(W chwili obecnej inwestor prowadzi
rozmowy z GW na temat zakończenia
wzajemnych rozliczeń finansowych – do
zapłacenia GW pozostało ok. 8%. Do końca
stycznia 2012 r. zostanie podpisany aneks,
zatwierdzający realizację robót zaległych,
usunięcie wad i usterek, ewentualne roboty
dodatkowe oraz rozliczenie kar umownych).

Finansowanie

Budowa Stadionu „Arena Bałtycka” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa – 144 mln PLN, 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.

% zaawansowania inwestycji 100%

18 lipca 2011 r. – uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie
Data realizacji

25 marca 2011 r. – planowana data
rozpoczęcia użytkowania


Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

W styczniu zostaną ogłoszone przetargi na infrastrukturę tymczasową na potrzeby turnieju UEFA EURO 2012™
tj. Stadium Media Centre, Mixed Zone. Media Tribune.

Rozgrywki ligowe.
Wyzwania

Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. Zgodnie z rekomendacjami UEFA, kluczowe jest
odpowiednie doświadczenie Operatora w zarządzaniu obiektem wielofunkcyjnym.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk (13)

Cel

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zwiększenie przepustowości części terminalowej i lotniczej lotniska.
Budowa nowego terminalu pasażerskiego poza usprawnieniem obsługi pasażerów zwiększy komfort podróżujących,
nowa płyta przeddworcowa umożliwi niezależną obsługę dodatkowych statków powietrznych, natomiast nowa droga
kołowania umożliwi zwiększenie przepustowości części lotniczej lotniska.

Status

Budowa drogi kołowania


25 listopada 2011 r. - DK : wykonanie 100 % - roboty zostały zakończone zgodnie z kontraktem, dokonano
odbioru końcowego.



8 grudnia 2011 r. - otwarcie drogi kołowania, zakończenie inwestycji

Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2
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25 listopada 2011 r. - T2 : wykonanie 92 % . konstrukcja wraz z dachem i pokryciem 100 % , fasady zewnętrzne
99,8 % (trwają prace na podsufitce zewnętrznej – północnej i zachodniej) , fasady wewnętrzne 95 % ,
pomieszczenia dla koncesjonerów – piętro 99 % , parter 90 % , instalacje wewnętrzne 92 % , sufit podwieszony
hali odpraw 95 % , sufit podwieszony poczekalni odlotowej 99 % (pozostały tylko fragmenty elementów
wykończeniowych , montaż systemu bagażowego 85 % , posadzka granitowa – piętro 98 % , parter 89 % układ
dojazdowy od strony północnej wraz z ulicą Spadochroniarzy 92 % , sufity podwieszone w pomieszczeniach 95
%.



% zaawansowania fazy realizacji: 92%

Budowa nowych płyt postojowych


25 listopad 2011 roku - wykonanie 100 % - roboty zostały zakończone zgodnie z kontraktem, dokonano odbioru
końcowego.



8 grudnia 2011 r. - otwarcie nowych płyt postojowych, zakończenie inwestycji
% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

Właściciel

Port Lotniczy Gdańsk Sp z o. o.

Budżet

313,189 mln zł

Finansowanie

Finansowanie zapewnione ze środków własnych, unijnych oraz kredytów bankowych.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

97.48%
1 kwietnia 2012 r.

Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2

23 lutego 2012 r. - protokół odbioru/świadectwa wykonania


1 kwietnia 2012 r. - otwarcie operacyjne terminala

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

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

Cel

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.

Status

Budowa Trasy Słowackiego - zad1 odc. lotniskowy





I połowa października 2011 r. – przeniesiono ruch na prawą jezdnie po wykonaniu warstwy ścieralnej na odc. od
Matarni do skrzyżowania z ul. Radarową; listopad 2011 r. – ruch poprowadzony w układzie docelowym na obu
jezdniach.
Listopad 2011 r. - zakończono roboty
7 grudnia 2011 r. - rozpoczęto odbiór końcowy – w toku.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa Trasy Słowackiego - zad2 odc. środkowy, *ograniczony efekt komunikacyjny*





Trwają roboty budowlane na wszystkich 7 etapach inwestycji
Trwają roboty drogowe (wymiana gruntu, budowa nasypów, układanie konstrukcji nawierzchni wraz z
warstwami asfaltowymi oraz krawężników):
Trwa budowa estakady nad Al. Grunwaldzką oraz wiaduktu nad torami PKP. Zamontowano wszystkie sekcje
estakady oraz trzy sekcje wiaduktu nad torami
% zaawansowania fazy realizacji: 46%

Budowa Trasy Słowackiego - zad3 odc. Droga Zielona, *ograniczony efekt komunikacyjny*




4 sierpnia 2011 r. - podpisana została umowa na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest firma BUDIMEX SA
Na bieżąco organizowane są spotkania z Głównym Wykonawcą (Narady Koordynacyjne oraz Rady Budowy).
Roboty realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem robót. Wykonywano m.in. roboty związane ze
wzmocnieniem podłoża, wykonywano nasypy i mury oporowe na węźle harfa, budową nowego odcinka ulicy
Uczniowskiej na dojeździe do istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi
Zakończono budowę torów tramwajowych i trakcji w ciągu Al. Gen. J. Hallera i ul. Uczniowskiej, do połączenia
z ulicą Gdańską. Torowisko przekazano do eksploatacji
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% zaawansowania fazy realizacji: 25%

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania
inwestycji

96.86%

Budżet

417,784 mln zł

Planowa data realizacji

30 maja 2012 r.

Finansowanie

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. 31.07.2009 r. Podpisana została Pre-umowa.

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w
Budowa Trasy Słowackiego – zad. 1 odc. lotniskowy



Odbiór końcowy zadania i przekazanie w zarząd do ZDiZ w Gdańsku.
Przyspieszenie realizacji w stosunku do Master Plan (data realizacji wg Master Plan 30.05.2012r.).

Budowa Trasy Słowackiego – zad. 2 odc. środkowy, *ograniczony efekt komunikacyjny*

Kontynuacja prac budowlanych

Maj 2012 r. - uzyskanie efektu komunikacyjnego w postaci: budowy co najmniej jednej jezdni na odcinku od ul.
Potokowej do ul. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz wyspą centralną.
Budowa Trasy Słowackiego – zad. 3 odc. Droga Zielona, *ograniczony efekt komunikacyjny*



Kontynuacja prac budowlanych.
Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót (w zakresie tzw. efektu komunikacyjnego).

Budżet

1 Poziom ryzyka

Zakres

1 Terminowość

2

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska-Otomińska) (12)
Bezpośrednim celem projektu polegającego na budowie 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.

Cel

Realizacja robót budowlanych Trasy W-Z zaawansowana jest w 100%.
Status

30 grudnia 2011 r. inwestycja została oddana do ruchu (5 – miesięczne wyprzedzenie w stosunku do Master Plan - data
realizacji wg MP 30.05.2012 r.)

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

149,154 mln zł

Data realizacji

30 grudnia 2011 r.

Finansowanie

Środki na realizację Projektu przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska. Projekt
posiada promesę dofinansowania ze środków UE (POIiŚ 6.1-36). Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w dn.
05.12.2011r został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Inwestycja zakończona

Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

Odwodnienie terenu pod stadion "Arena Bałtycka" w dzielnicy Gdańsk-Letnica (17)

Cel

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.

Status



18 lipca 2011 r. - zakończono prace komisji rozruchowej automatyki przepompowni Wielopole, umożliwiając
zakończenie prac rozbiórkowych przy likwidacji starej części zbiornika Uczniowska



28 października 2011 r. - wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Zakończono techniczne odbiory
branżowe. Złożono dokumenty do WINB.
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29 listopada 2011 r. - zakończenie odbiorów technicznych



30 grudnia 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania
inwestycji

Budżet

45,120 mln zł

Data realizacji

Finansowanie

Budżet Miasta Gdańska oraz Środki UE

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania

Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

100%
30 grudnia 2011 r.

Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem
stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy (17a)
Cel

Zapewnienie miejsc parkingowych dla obsługi stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy wraz z urządzeniem zieleni
terenu zlokalizowanego między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu.

Status



Właściciel

Gmina Miasta Gdańska/ Gdańskie Inwestycje % zaawansowania
Komunalne Sp. z o. o.
inwestycji

Budżet

150,000 mln zł

Finansowanie

Budżet Miasta Gdańska

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w



Czynności przygotowawcze związane z przygotowaniem zadania "Budowa parkingów i zieleni urządzonej
zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena
Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy" zostały zawieszone.

Planowa data realizacji

Czynności przygotowawcze związane z przygotowaniem zadania "Budowa parkingów i zieleni urządzonej
zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena
Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy" zostały zawieszone.

Budżet

32 Poziom ryzyka

32

Zakres

32 Terminowość

33

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

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

Status



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.



3 czerwca 2011 r. - końcowy odbiór techniczny inwestycji

Właściciel

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

19 mln zł

Data realizacji

3 czerwca 2011 r.

Finansowanie

Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10
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7.1.1.2 Poznań

Rysunek 12 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

Celem projektu jest rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu – zastąpienie trybun ziemnych żelbetonowymi
konstrukcjami wraz z zapleczem, zadaszenie trybun, wykonanie murawy.

Bryła Stadionu – zakończona, pozwolenie na użytkowanie wydano dnia 17 września 2010 r.


6 sierpnia 2011 r. - na Stadionie odbyły się zawody światowej serii Red Bull X-Fighters (zawody freestyle
motocross (FMX), w których uczestniczyło prawie 40 tysięcy widzów.



8 sierpnia 2011 r. - Rada Miejska podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych środków z budżetu miasta na
niezbędne prace wykończeniowe na Stadionie. Dodatkowe 33 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na
wykończenie strefy gastronomicznej i centrum prasowego EURO 2012, a także na dodatkowe prace, takie jak
ogrodzenie całego stadionu dodatkowym płotem na wniosek UEFA i policji.



26 września 2011 r. – POSiR w imieniu Miasta Poznania podpisał umowę dzierżawy z Konsorcjum Marcelin
Management i KKS Lech Poznań. Umowa dzierżawy obejmuje okres 20 lat. W jej ramach Operator
zobowiązuje się do wnoszenia do kasy miasta czynszu stałego w wysokości 3 mln 100 tys. zł rocznie oraz
czynszu zmiennego, zależnego od wpływów z dnia meczowego i wynoszącego średnio 7,5 % wpływów.
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Dodatkowo Operator będzie płacił czynsz od sprzedaży praw do nazwy stadionu, wynoszący 30% wartości
wynegocjowanej przez niego z potencjalnym sponsorem umowy (nie mniej niż 1 mln zł rocznie).

Właściciel



15 listopada 2011 r. - na stadionie odbył się mecz towarzyski reprezentacji Polski i Węgier. Podczas meczu
przeprowadzono program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa.



14 grudnia 2011 r. - podpisanie umowy na ”Roboty uzupełniające Rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul.
Bułgarskiej 17 w Poznaniu dla potrzeb EURO 2012 – catering ”. W zakresie umowy jest wykonanie kiosków
cateringowych, restauracji i kuchni centralnej oraz infrastruktury niezbędnej do komercyjnego funkcjonowania
stadionu oraz UEFA EURO 2012™. 21 grudnia 2011 r. otrzymano pozwolenie na budowę. Prace rozpoczęto
28 grudnia 2011 r. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31 marca 2012 r.



Trwa realizacja zadania „Roboty uzupełniające Rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 17 w
Poznaniu dla EURO 2012” wynikające z aneksu nr 8 Umowy Powierzenia (zakresy wynikające z zaleceń
UEFA): przebudowa strefy mix, budowa toalet dla osób niepełnosprawnych na IV trybunie, przebudowa
rusztowania pod studio TV, budowa schodów z loży VIP na audytorium I trybuny oraz przebudowa wejść na
klatki schodowe I i III trybuny. Zakończenie prac planowane jest do 30 kwietnia 2012 r.

EURO Poznań 2012 Sp. z o.o.

% zaawansowania
inwestycji

100 % (96% z pracami
uzupełniającymi)
17 września 2010 r. - data
uzyskania pozwolenia na
użytkowanie

Budżet

Finansowanie

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

750,762 mln zł

Data realizacji

29 lipca 2010 r. - data zakończenia
prac budowlanych na bryle
stadionu

29 czerwca 2010 r. – planowana
data zakończenia prac
budowlanych na bryle stadionu
Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 110 mln PLN (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 21,5 mln
PLN z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu terytorialnego.


Realizacja zadania ”Roboty uzupełniające Rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 17 w
Poznaniu dla potrzeb EURO 2012” - zakresy które są związane z UEFA będą realizowane do 30 kwietnia 2012
r.



Spełnienie wszystkich wytycznych UEFA (głównie poziom bezpieczeństwa infrastrukturalnego i organizacji
imprez).
o

Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie.

Budżet
Zakres

10 Poziom ryzyka
10 Terminowość

10
10

Rozbudowa Portu Lotniczego "Poznań Ławica" (38)
Cel

Celem projektu jest zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego Poznań - Ławica.

Status

Rozbudowa i modernizacja budynku terminalu pasażerskiego


20 grudnia 2011 r. - Uzyskanie szczelności elewacji (bez bram wejściowych), od tego momentu prace
wykończeniowe wewnątrz obiektu mogą być prowadzone niezależnie od warunków atmosferycznych.



% zaawansowania fazy realizacji: 76%

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania


22 grudnia 2011 r. - Zakończenie robót nawierzchniowych



% zaawansowania fazy realizacji: 88%
% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

Właściciel

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o.

Budżet

208,890 mln zł

Finansowanie

Finansowanie zapewnione ze środków własnych i unijnych.

Najważniejsze

Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego

87.43%
16 kwietnia 2012 r.

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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zagadnienia w
2012 r.


27 stycznia 2012 roku - Zakończenie robót budowlanych w zakresie nowej części obejmującej halę przylotów



9 marca 2012 roku - Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie w zakresie nowej części obejmującej halę
przylotów



16 kwietnia 2012 roku - Rozpoczęcie użytkowania nowej części przylotowej obiektu terminala.

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania

3 lutego 2012 r. – Zakończenie robót budowlanych


3 kwietnia 2012 r. - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

1

Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307) od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do
granicy miasta
Budowa dwóch jezdni ulicy Bukowskiej ma na celu usprawnienie połączenia Stadionu Miejskiego z zachodnią
obwodnicą Poznania S 11 (poprzez ulicę Bułgarską), Portem Lotniczym Poznań-Ławica oraz umożliwi szybki
dojazd z kierunku zachodniego (DW 307) do planowanego węzła III ramy komunikacyjnej, autostrady A2 oraz
centrum miasta.

Cel
Status




Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
10 sierpnia 2011 r. - nastąpiło oddanie do ruchu.

Właściciel

Urząd Miasta Poznania/ZDM

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

164,490 mln zł

Data realizacji

27 października 2011 r.

Finansowanie

Środki JST, WRPO, działanie 2.2

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w


Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

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

Status

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

Zgodnie z pismem otrzymanym od dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w
dniu 19 listopada 2010 r. inwestycja nie może zostać rozpoczęta i nie zostanie ukończone przed rozpoczęciem
turnieju ze względu na brak finansowania.

Właściciel

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu

% zaawansowania
inwestycji

-

Budżet

26.27 mln zł

Planowa data
realizacji

-

Finansowanie

Brak zapewnionego finansowania

Cel

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Według przygotowanego harmonogramu realizacji inwestycji, pilne pozyskanie finansowania i rozpoczęcie
realizacji inwestycji daje możliwość jej zakończenia i uruchomienia laboratorium przed rozpoczęciem UEFA
EURO 2012™.

Budżet

33 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Budowa infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu (54)
Cel

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 meczy w trakcie UEFA EURO 2012™.

Status



Właściciel

Miasto Poznań

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

10.9 mln zł

Data realizacji

31 października 2011 r.

Finansowanie

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.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



4 października 2011 r. - testy końcowe / odbiorowe, podpisanie protokołu odbioru, rozpoczęcie użytkowania.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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7.1.1.3 Warszawa

Rysunek 13 - 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 nierozpoczęty; Niebieski – projekt
zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
Budowa Stadionu Narodowego (3)
Cel

Celem projektu jest wybudowanie stadionu, zaprojektowanego zgodnie z normami i wymogami UEFA.

Status



24 lipca 2011 r. – Pierwszy dzień otwarty na Stadionie Narodowym - stadion odwiedziło ponad 75 tys. osób.



31 lipca 2011 r. – zakończono montaż dachu głównego.



29 listopada 2011 r. – odbył się odbiór końcowy robót objętych drugim etapem budowy Stadionu Narodowego
w Warszawie.



6 grudnia 2011 r. – Straż Pożarna zakończyła odbiory stadionu i wydała pozytywną opinię nt. odebrania areny.

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Właściciel

Budżet



16 grudnia 2011 r. – Pozwolenie na użytkowanie Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z towarzyszącą
infrastrukturą zostało wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.



Nadal pozostaje do wykonania przygotowanie płyty boiska pod rozłożenie murawy, część prac
wykończeniowych, realizowanych przez pozostałych podwykonawców m.in. na powierzchniach komercyjnych
oraz przeprowadzenie imprez testowych.



Zaawansowanie prac budowlanych generalnego wykonawcy wynosi 95% - wg informacji NCS, pozostałe 5%
prac obejmuje roboty realizowane w ramach usuwania usterek.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

1,914.63 mln zł
(Stan zaawansowania finansowego kontraktu z
konsorcjum wynosi 95%. Zwolnienie do zapłaty
pozostałych 5% będzie możliwe po spełnieniu
warunków przewidzianych umową i
uprawomocnieniu się postanowienia protokołu
odbioru końcowego).

% zaawansowania
inwestycji

Planowa data
realizacji

95% - zaawansowanie projektu
16 grudnia 2011 r. - oficjalne
przekazanie przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
pozwolenia na użytkowanie
Stadionu Narodowego w
Warszawie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (zakończenie
kontraktu)
30 czerwca 2011 r. – planowana
data zakończenia prac
budowlanych (przed podpisaniem
aneksu z konsorcjum)
10 lutego 2012 r.- zakończenie
montażu murawy na boisku.

Finansowanie

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

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.


27 stycznia 2012 r.- ukończenie budowy konstrukcji płyty boiska.



10 lutego 2012 r.- zakończenie montażu murawy na boisku.



11 lutego 2012 r. – Superpuchar Polski (mecz otwarcia)



29 lutego 2012 r. - mecz towarzyski Polska – Portugalia;

Wyzwania:


Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. Zgodnie z rekomendacjami UEFA, kluczowe jest
odpowiednie doświadczenie Operatora w zarządzaniu obiektem wielofunkcyjnym.



Organizacja meczów na Stadionie Narodowym przed Mistrzostwami Europy – zgodnie z wymogami UEFA,
przed UEFA EURO 2012™, na stadionach mają się odbyć co najmniej 2 mecze piłki nożnej o najwyższym
statusie (np. mecze Reprezentacji). Obecna data zakończenia prac budowlanych powoduje, iż ryzyko
niespełnienia ww. wymogu UEFA jest istotne.



Terminowe przygotowanie płyty boiska pod rozłożenie murawy.



Rozliczenie inwestycji.

Budżet

1 Poziom ryzyka

2

Zakres

0 Terminowość

2

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Sielce - Elektrociepłownia Siekierki (65)
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.
Cel

Status

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 Powiśle-Sielce-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).

29 września 2011 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę


21 listopada 2011 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę

Właściciel

RWE STOEN OPERATOR

% realizacji

67.26% - zaawansowanie projektu
0% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

28 mln zł

Planowa data
realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Środki własne

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Grudzień 2011 r. - wyłonienie wykonawcy



Luty 2012 r. - rozpoczęcie prac budowlanych



Maj 2012 r. - zakończenie prac budowlanych – do 3 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia.



Kwiecień/maj 2012 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

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

Status

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).

31 marca 2011 r. - oddanie do użytkowania/uruchomienie linii kablowych 110kV

Właściciel

RWE STOEN OPERATOR

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

15 mln zł

Data realizacji

31 marca 2011 r.

Finansowanie

Środki własne

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Cel

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle (67)
Cel

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.

Status



Termin realizacji zadania „Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa -

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania
Powiśle (67) ze względów formalno-prawnych jest zagrożony i projekt nie zostanie zrealizowany przed UEFA
EURO 2012™.


Projekt podzielono na kilka podprojektów. Na jeden z odcinków (Towarowa-Muranów) we wrześniu złożono
wniosek o pozwolenie na budowę. Następne odcinki nadal są opóźnione (opracowywane są przez biuro
projektowe).

Właściciel

RWE STOEN OPERATOR

Budżet

37 mln zł

Finansowanie

Środki własne

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

-



Projekt pełni funkcję inwestycji rezerwowej, która jednocześnie posiada wysoki priorytet dla zasilania centrum
miasta. Jednakże przeprowadzone analizy (mniejsza niż zakładano aktywność inwestycyjna w centrum miasta)
potwierdzają i pozwalają na przesunięcie realizacji zadania o około 2-4 lata, bez szkody dla bezpieczeństwa
zasilania Warszawy w czasie UEFA EURO 2012™.



Bezpieczeństwo zasilania Stadionu Narodowego w czasie UEFA EURO 2012™ będzie zachowane dzięki
dwustronnemu zasilaniu stacji RPZ Stadion. Nowo wybudowana stacja zasilana będzie od strony północnej
nową oddaną do użytku linią kablową 110kV ze stacji RPZ Wschodnia, a od południa nową linią kablową ze
stacji RPZ Powiśle.

Budżet

30 Poziom ryzyka

30

Zakres

30 Terminowość

31

7.1.1.4 Wrocław

Rysunek 14 - Mapa Wrocławia z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć
w aspekcie UEFA EURO 2012™. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty –
Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nierozpoczęty; Niebieski – projekt
zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™.
Budowa stadionu przy ul. Drzymały (4)
Cel
Status

Celem projektu jest wybudowanie stadionu miejskiego we Wrocławiu, który będzie nowoczesnym, V kondygnacyjnym
obiektem naziemnym z trybunami przykrytymi dachem.

6 września 2011 r. - otrzymanie pozytywnej opinii Powiatowej SSE w związku z zakończeniem części robót.


7 września 2011 r. - otrzymanie pozytywnej opinii PSP w związku z zakończeniem części robót.



8 września 2011 r. - podpisanie przez PINB pozwolenia na użytkowanie obiektu. W decyzji zaznaczono, iż
pozwolenie jest z pewnymi wyłączeniami. Dotyczy ono niektórych pomieszczeń technicznych oraz obszarów,
które mają być komercjalizowane w przyszłości (m.in. powierzchnie biurowe, serwerownie).



Odbyły się m. in. następujące imprezy na stadionie:

o

10 września 2011 r. - gala bokserska / walka o pas mistrzowski Klitschko vs. Adamek.

o

17 września 2011 r. - koncert George'a Michaela z orkiestrą symfoniczną.

o

1 października 2011 r. - pokaz amerykańskich półciężarówek Monster Jam.

o

11 listopada 2011 r. - towarzyski mecz reprezentacji Polski i Włoch. Podczas meczu przeprowadzono
program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa.



Prowadzone są negocjacje z generalnym wykonawcą dotyczące aneksu do umowy (m. in. terminu zakończenia
prac budowlanych, nieobjętych pozwoleniem na użytkowanie z 8 września 2011 r.). Wszystkie prace na stadionie
powinny zakończyć się do końca marca 2012 r. Zostały do wykonania prace elektryczne i teletechniczne,
dokończenia wymagają również parkingi oraz kioski na esplanadzie.



Zaawansowanie prac budowlanych generalnego wykonawcy wynosi 94,35% - wg informacji Inwestora jest to stan
na koniec października 2011 r. W chwili obecnej GW przygotowuje finalny harmonogram realizacji ostatnich
prac, które pozostały do wykonania. Trwają ustalania/konsultacje harmonogramu i aneksu z Inwestorem, a na ich
podstawie Inwestor wyliczy aktualny % realizacji prac.

Właściciel

Wrocław 2012 Sp z o. o.

% zaawansowania
inwestycji

Budżet

857,42 mln zł
(W chwili obecnej inwestor prowadzi rozmowy z GW
na temat zakończenia wzajemnych rozliczeń
finansowych – do zapłacenia GW pozostało ok. 5%.)

Planowa data
realizacji

94.35% - zaawansowanie prac
Generalnego Wykonawcy
31 sierpnia 2011 r. – zakończenie
prac budowlanych (30 czerwca
2011 r. – planowa data
zakończenia prac budowanych)
8 września 2011 r. - otrzymanie
pozwolenia na użytkowanie (z
wyłączeniami).
20 października 2011 r. – termin
oddania pozostałej części obiektu
do użytkowania (przesunięty do 31
marca 2012 r.)

Finansowanie

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa - 110 mln zł, Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu terytorialnego


Styczeń 2012 r. - planowane podpisanie aneksu do Umowy z Generalnym Wykonawcą (ustalenie terminu
wykonania prac dodatkowych - przewidywany 31 marca 2012 r.),



I kwartał 2012 r.:
o



Dokończenie prac wykończeniowych i instalacyjnych przez generalnego wykonawcę.

Wyzwania:
o

Tereny dookoła stadionu (drogi dojścia, parkingi, plac budowy na północ od stadionu) utrudniające ruch
pieszy i transport.

o

Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. Zgodnie z rekomendacjami UEFA, kluczowe
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jest odpowiednie doświadczenie Operatora w zarządzaniu obiektem wielofunkcyjnym.
Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

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

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości operacyjnej portu w zakresie części terminalowej i lotniczej lotniska.

Status

Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II)




Trwają prace budowlane w obrębie zadania 2.1. (płyta postojowa przed nowym terminalem i droga kołowania),
ich stopień zaawansowania jest znaczny i nie zagraża ich oddaniu do użytkowania przed terminem rozpoczęcia
UEFA EURO 2012™, stopień zaawansowania fazy realizacji: 70%
30 listopada 2011 r. - Zadanie 2.2 - pozyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w obszarze Etapu II,
trwają roboty budowlane

Rozbudowa i modernizacja istniejącego terminalu pasażerskiego



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą







Zmiana warunków gruntowo-wodnych na terenie budowy. Konieczne dodatkowe prace odwadniające teren.
Trwają prace budowlane.
22 listopada 2011r. - inwestor wystąpił z wnioskiem o zamienne Pozwolenie na Budowę, jest również aneks do
umowy z Generalnym Wykonawcą obejmujący wprowadzone w trakcie robót zmiany do oryginalnego zakresu.
Po otrzymaniu zamiennego Pozwolenia na Budowę złożony zostanie wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie,
którego uzyskanie planowane do końca stycznia 2012 r. Odprawienie pierwszego pasażera w nowym obiekcie
planowane jest na luty 2012 r.
Obecnie największe zagrożenie dla udostępnienia nowego terminalu dla użytkowników w zaplanowanym na luty
terminie stanowi kwestia jego odbioru przez nadzór budowlany w styczniu 2012 r. Ewentualne opóźnienia w fazie
odbiorowej będą wprost przekładać się na datę udostępnienia obiektu.
% zaawansowania fazy realizacji: 97%

Rozbudowa infrastruktury lotniska:





2 sierpnia 2011 r. - Południowa płyta postojowa otwarta i oddana do użytku dla samolotów kodu A i B.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Zadanie (Droga Szybkiego Zejścia, Płyta Południowa dla samolotów kodu C i D) nie zostanie zrealizowana przed
Turniejem. Zadanie nie jest konieczne do zapewnienia gotowości lotniska do Turnieju.
% zaawansowania fazy realizacji 0%

Właściciel

Port Lotniczy Wrocław S.A.

% zaawansowania
inwestycji

72.25%

Budżet

448,350 mln zł

Planowa data
realizacji

30 kwietnia 2012 r.

Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także ze środków
sektora prywatnego.
Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II)

Styczeń 2012 r. - zadanie 2.1 – płyta samolotów przed terminalem oraz droga Bravo - udostępnienie do
użytkowania.
Najważniejsze
30 marca 2012 r. - Zakończenie prac budowlanych (Etap II – pozostała część płyty postojowej samolotów)
zagadnienia w 
2012 r.

30 kwietnia 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania
Finansowanie

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą

31 stycznia 2012 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

28 lutego 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania
Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

1
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Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I (68)

Cel

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.

Status

Inwestycje zrealizowane:
Budowa odcinka trasy od przecięcia z ul. Pilczycką do krańcówki przystadionowej


22 czerwca 2011 r. - zakończono roboty zasadnicze



Zostały przeprowadzone odbiory wstępne dokumentacji powykonawczej i Robót, przed zgłoszeniem przez
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia Prób Końcowych (planowanych na grudzień 2011 r.).



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki do ul. Krynickiej/
wraz ze stacją zasilania Bardzka


% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP - PKS wraz z przebudową torowiska
w ul. Glinianej i Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej


31 sierpnia 2011 r. - zakończenie robót i uzyskanie przejezdności torowiska



29 listopada 2011 r. – zakończenie budowy węzła przesiadkowego (pozwolenie na użytkowanie nie jest
wymagane)



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu


3 września 2011 r. - uruchomienie tramwaju (komunikacja tramwajowa do Leśnicy)



10 listopada 2011 r. – dopuszczony do użytkowania przystanek tramwajowy i uzyskanie częściowego
pozwolenia na użytkowanie



12 grudnia 2011 r. – uruchomienie przystanku kolejowego



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2010 roku/


% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2011 roku/


Sierpień 2011 r. - zakończenie robót



27/28 sierpnia 2011 r. - przywrócono ruch tramwajowy.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus


Wrzesień 2011 r. - uruchomiono linię 32Plus na zmodernizowanej (w maju 2011 r.) trasie.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja istniejącej infrastruktury na trasie średnicowej /zadania - realizacja w 2009 roku/


% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja istniejącej infrastruktury na trasie średnicowej /zadania - realizacja w 2011 roku/


18 lipca 2011 r. - podpisano umowę z Wykonawcą (KZN Bieżanów)



Listopad 2011 r. – zakończono roboty (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane).

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
89



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Przebudowa Pl. Bema


% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do ul. Pereca


% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Zakup taboru tramwajowego


Lipiec 2011 r. - dostarczono 8 sztuk tramwajów jednokierunkowych. Włączono je do eksploatacji na trasie
średnicowej linii 11 (Cmentarz Grabiszyński – pl. Kromera)



W grudniu 2011 r. zakończono dostawy tramwajów dwukierunkowych i włączono je do eksploatacji na liniach
32Plus i 33Plus.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Projekty w trakcie realizacji:
Budowa nowej stacji zasilania na trasie średnicowej - stacja prostownikowa „Fiołkowa”

Zakończono roboty budowlane dotyczące budowy i wyposażenia obiektu


30 listopada 2011 r. - złożono zawiadomienie o zakończeniu robót (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie
jest wymagane).



% zaawansowania fazy realizacji: 87%

Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO
2012 przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania

Trwają roboty budowlane.


Budowa mostu tramwajowego i przepustu – zakończona.



% zaawansowania fazy realizacji: 69%

System Sterowania Ruchem

29 sierpnia 2011 r. - zamawiający zatwierdził Projekty Programów Pracy Sygnalizacji dla 10 skrzyżowań
Etapu 1w ramach Zadania nr 1, zapewniających uprzywilejowanie tramwajów.






W ramach realizacji Etapu 1 zakończono budowę sieci teletechnicznych na 9 skrzyżowaniach, zamontowano
urządzenia detekcji pojazdów na 9 skrzyżowaniach, przeprowadzono testy szaf sterowniczych oraz zakończono
ich montaż na 8 skrzyżowaniach; rozpoczęto testowanie i synchronizowanie skrzyżowań zgodnie z celami
projektu.
W ramach realizacji pozostałych etapów zakończono instalację urządzeń Systemu ITS w tramwajach oraz
rozpoczęto montaż tablic DIP na przystankach tramwajowych.
% zaawansowania fazy realizacji: 38%

Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp. z
o. o.
% zaawansowania
MPK Sp. z o. o.
inwestycji
Urząd Miejski Wrocławia
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

96.03%

Budżet

748,145 mln zł

29 marca 2012 r.

Finansowanie

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.

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

Planowa data realizacji

w
Budowa nowej stacji zasilania na trasie średnicowej - stacja prostownikowa „Fiołkowa”

Styczeń 2012 r. - prace dotyczące zasilania stacji w energię elektryczną oraz planowany odbiór końcowy
(23.01.2012 r.).
Budowa odcinka trasy od przecięcia z ul. Pilczycką do krańcówki przystadionowej

Do pełnego zakończenia zadania, należy jeszcze wykonać sieć trakcyjną, która jest technicznie związana z
zakończeniem budowy torowiska i trakcji tramwajowej na realizowanym zadaniu częściowym „Budowa
połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez
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osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania”. Po zawieszeniu trakcji tramwajowej będzie możliwe
podłączenie do wykonanych stacji prostownikowych Milenijna i Dworska oraz przeprowadzenie prób
eksploatacyjnych – jazdy próbnej tramwaju.
Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO
2012 przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania

Kontynuacja robót budowlanych

Luty 2012 r. - planowane zakończenie robót zgodnie z Umową

Marzec 2012 r. - planowane uruchomienie tramwaju.
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu

Styczeń 2012 r. – planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla części kolejowej.
System Sterowania Ruchem

Dokończenie prac związanych z realizacją Etapu 1, w ramach Zadania nr 1, tj. wdrożenie sterowania ruchem,
zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na 10 skrzyżowaniach.

Zagospodarowanie Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

Wdrażanie sterowania ruchem na kolejnych skrzyżowaniach, zapewniającego uprzywilejowanie
wytypowanych 5 linii tramwajowych.

Wdrażanie obszarowego sterowania ruchem na skrzyżowaniach w Obszarze Centralnym.

Wdrażanie Dynamicznej Informacji Przystankowej na wytypowanych przystankach priorytetowych linii
tramwajowych.

Wdrażanie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu w Obszarze
Centralnym.

Wdrażanie funkcji Nadzór Transportu Publicznego.

Kontynuowanie prac projektowych z zakresu modernizacji pozostałych skrzyżowań objętych Projektem,
systemu łączności i przesyłania danych oraz Repozytoriów Danych i Systemu Raportowego.

Marzec 2012 r. – planowane jest zakończenie prac w zakresie przewidzianym do czasu Mistrzostw UEFA
EURO 2012™.
Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

1

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

Cel

Status
Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką


10 sierpnia 2011 r. - wykonawca zgłosił zakończenie robót



21 października 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu


Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I

Właściciel



Sierpień 2011 r. - zakończenie robót zasadniczych i przywrócenie drogi do ruchu



20 września 2011 r. - zakończenie robót


14 października 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z % zaawansowania
o. o.
inwestycji

100%
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Budżet

44,121 mln zł

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

Data realizacji

21 października 2011 r.

w
Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką

Rozliczanie zadania.
Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I

Rozliczanie zadania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I (71)
Cel

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.

Status



Lipiec/Sierpień 2011 r. - prace odbiorowe oraz rozliczanie inwestycji



Listopad 2011 r. - próby końcowe i poprawki w zakresie sygnalizacji świetnej oraz kanalizacji deszczowej.



21 grudnia 2011 r. – uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla obiektu mostowego.

Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z % zaawansowania
o. o.
inwestycji

100%

Budżet

56,773 mln zł

21 grudnia 2011r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w



Data realizacji

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap II

Status

Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście, głównie dojazdowi do
istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu Cargo.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Właściciel

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

65,511 mln zł

Data realizacji

25 marca 2011 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla Województwa
Dolnośląskiego

Cel

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w 

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10
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Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap III (72)
Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście, głównie dojazdowi do
istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu Cargo.

2-4 września 2011 r. - przeniesiony został ruch z jezdni płn na nowo wykonaną jezdnię płd na odcinku od ulicy
Rdestowej do przepustu w km 0+470,00. Zakończono roboty bitumiczne na jezdniach w ciągu głównym ul.
Granicznej

Cel
Status



2 listopada 2011 r. - zawarto aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin zakończenia robót z 14
października 2011 r. na 10 listopada 2011 r. m.in. w związku z opóźnieniami w przekazaniu Wykonawcy
działki należącej do Państwa Dybasiów oraz terenów pod fragment ronda przy Nowym Porcie Lotniczym, jak
również z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o budowę przystanków autobusowych przy ul. Rdestowej



10 listopada 2011 r. – inwestycja zakończona, zgodnie z nowym terminem umownym



30 listopada 2011 r. - udostępnienie inwestycji do ruchu w układzie docelowym (obie jezdnie)



Trwa procedura związana z wystawieniem świadectwa wykonania.

Właściciel

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

% realizacji

97.42% - zaawansowanie projektu
85.64% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

30,743 mln zł

Planowa data realizacji

Styczeń 2012 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.


w

Styczeń 2012 r. - planowany odbiór ostateczny inwestycji oraz finansowe rozliczenie zadania, wystąpienie z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 - etap I (700m)

Cel

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.

Status



26/27 sierpnia 2011 r. - wprowadzono Docelową Organizację Ruchu



7 października 2011 r. - Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, zgodnie z Umową.



Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z
% realizacji
o. o.

98.44% - zaawansowanie projektu
94.2% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

46,156 mln zł

Styczeń 2012 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w

Planowa data realizacji



Styczeń 2012 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie



I kwartał 2012 r. - rozliczanie zadania.

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim
Cel

Celem projektu miała być poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku.

Status



Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu rozpoczęcia Mistrzostw UEFA EURO 2012™.
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Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z %
zaawansowania
o. o.
inwestycji

Budżet

326,820 mln zł

Finansowanie

Środki na realizację były przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w 

Planowa data realizacji

-

Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu rozpoczęcia Mistrzostw UEFA EURO 2012™.

Budżet

33 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących w trakcie
UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Cel
Status
Właściciel

Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Utrzymania % zaawansowania
Miasta
inwestycji

100%

Budżet

89,156 mln zł

2 marca 2009 r.

Finansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T PO IiŚ.

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.


w

Data realizacji

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania z wyprzedzeniem (pozwolenie na użytkowanie – 2 marca
2009 r.)

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II
Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących w trakcie
ME UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu.

3 września 2011 r. - zakończenie robót. Uruchomienie przejezdności. Roboty drogowe zakończone poza
odcinkiem pod węzłem przesiadkowym (termin do końca grudnia 2011r.)

Cel
Status



14 października 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla zakresu jezdni ul. Lotniczej wraz z kładką i
ciągiem pieszym



4 grudnia 2011 r. - zakończenie robót dla zakresu ul. Drzymały między łącznicami.



30 grudnia 2011 r. - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie również dla odcinka (Drzymały
między łącznicami).

Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z % zaawansowania
o. o.
inwestycji

100%

Budżet

113,850 mln zł

30 grudnia 2011 r.

Finansowanie

Środki własne

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w

Data realizacji



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.



Rozliczanie zadania.

Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość
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7.1.1.5 Autostrady
Autostrada A1 Nowe Marzy - Toruń - 62,4 km
Cel

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami.

Status



Inwestycja została zakończona



14 października 2011 r. - odcinek oddano do ruchu.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

3 145,000 mln zł

Data realizacji

14 października 2011 r.

Finansowanie

Projekt koncesyjny

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

Inwestycja została zakończona.

Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

10

Autostrada A1 Toruń - Stryków - 144 km
Cel
Status

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w
Gorzyczkach.
Inwestycja nie zostanie zrealizowana w pełnym zakresie przed UEFA EURO 2012™.
Czerniewice – Brzezie
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uzyskania przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 39% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 46,0%)
Brzezie – Kowal
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uzyskania przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 28,8% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 34,5%)
Kowal – Sójki
Trwają roboty budowlane.
Zagrożone uzyskanie przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 47% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 54,6%)
Sójki – Kotliska
Trwają roboty budowlane.
Zagrożone uzyskanie przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 51% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 59,5%)
Kotliska – Piątek
Trwają prace budowlane.
Zagrożone uzyskanie przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 47% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 54,9%)
Piątek – Stryków I
Trwają roboty budowlane.
Zagrożone uzyskanie przejezdności.
- % zaawansowania fazy realizacji: 57% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 66,8%)
Węzeł Stryków
Trwają roboty budowlane.
- % zaawansowania fazy realizacji: 80% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 92,4%)

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

5 715,353 mln zł

Planowa data realizacji

14 września 2012 r. (data
kontraktowa)

Finansowanie

KFD/POIiŚ.
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Najważniejsze
Czerniewice – Brzezie
zagadnienia w 2012 Wrzesień 2012 r. – planowane oddanie do ruchu
r.
Brzezie – Kowal
Wrzesień 2012 r. – planowane oddanie do ruchu
Kotliska - Piątek

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu.
Kowal - Sójki

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu.
Piątek - Stryków I

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu.
Sójki - Kotliska

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu.
Węzeł Stryków

Kontrakt, na podstawie którego realizowany jest Węzeł Stryków przewiduje jego etapowe oddawanie do
użytkowania. W pierwszym etapie, w dniu 5 grudnia 2011 r., wydano pozwolenie na użytkowanie nr
662/I/2011 dla wiaduktu drogowego WD-243A. Całkowite oddanie do użytkowanie węzła zgodnie z
Kontraktem ma nastąpić do końca 2012 r.
Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

Autostrada A1 Pyrzowice-Maciejów-Sośnica - 44,1 km
Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w
Gorzyczkach.

Cel
Status

Maciejów - Sośnica

Inwestycja zrealizowana, oddanie do ruchu nastąpiło 30 września 2011 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Piekary Śląskie - Maciejów - *zapewnienie przejezdności*


Trwają prace budowlane. W dniu 22 grudnia 2011r. oddano do ruchu odcinek węzeł „Zabrze Północ
(Wieszowa)”-„Gliwice Maciejów” o długości 8 km.

% zaawansowania fazy realizacji: 75% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 80,9% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
Pyrzowice - Piekary Śląskie



Trwają roboty budowlane.
% zaawansowania fazy realizacji: 90% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 96% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
węzeł Sośnica



Inwestycja zakończona.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

95.42%

Budżet

6 222,385 mln zł

Planowa data realizacji

28 września 2012 r. (data
kontraktowa) / maj 2012 r. –
planowane uzyskanie
przejezdności

Finansowanie

KFD/POIiŚ.

Najważniejsze
zagadnienia w 2012
r.
Maciejów - Sośnica

Inwestycja zakończona.
Piekary Śląskie - Maciejów - *zapewnienie przejezdności*

Zapewniono przejezdność

28 września 2012 r. – zakończenie robót
Pyrzowice - Piekary Śląskie

Kwiecień/maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (dokładny termin zależy od rozpatrzenia roszczenia
Wykonawcy – analiza roszczenia w toku)
Budżet

0 Poziom ryzyka
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1

0 Terminowość

Zakres

2

Autostrada A2 Nowy Tomyśl-Świecko - 105,9 km
Cel

Autostrada A2 -budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Świecku z Poznaniem, Łodzią i Warszawą.

Status



Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

6 500,000 mln zł

Data realizacji

Listopad 2011 r. – oddanie do
ruchu
20 maja 2012 r. – zakończenie
wszystkich robót

Finansowanie

Projekt koncesyjny.

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

30 listopada 2011 r. - autostrada oddana do ruchu.

Dostosowanie do parametrów autostrady płatnej w terminie do 20 maja 2012 r. (uruchomienie poboru opłat).

Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

10

Autostrada A1 Sośnica - Gorzyczki - 47,8 km
Cel
Status

Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w
Gorzyczkach.
Bełk - Świerklany

Inwestycja oddana do ruchu, trwają prace wykończeniowe poza obszarem drogi głównej.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Sośnica - Bełk

Inwestycja zakończona. W II kwartale 2011 r. w. Bełk przemianowano na w. Rybnik.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Świerklany - Gorzyczki (dokończenie odcinka w ramach nowego kontraktu)



Trwają roboty budowlane koncentrujące się głównie w obrębie w. Mszana.
% zaawansowania fazy realizacji: 61% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 72%)

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

91.48%

Budżet

3 791,502 mln zł

Planowa data realizacji

31 marca 2012 r.

Finansowanie

KFD/FŚ.

Najważniejsze
Świerklany - Gorzyczki (dokończenie odcinka w ramach nowego kontraktu)
zagadnienia w 2012
r.

Kwiecień 2012 r. – planowane oddanie do ruchu
Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

Autostrada A2 Stryków-Konotopa, 91 km
Cel

Autostrada A2 – budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Świecku z Poznaniem, Łodzią i Warszawą.

Status

Odcinek A - *zapewnienie przejezdności* - nowy kontrakt



Trwają prace budowlane realizowane przez konsorcjum Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A.
% zaawansowania fazy realizacji: 50% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 61,3% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
Odcinek B - *zapewnienie przejezdności*



Trwają roboty budowlane realizowane przez konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS S.A., Polimex - Mostostal S.A.
% zaawansowania fazy realizacji: 50% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 61,3% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
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Odcinek C - *zapewnienie przejezdności* - nowy kontrakt


Trwają roboty budowlane realizowane przez konsorcjum Dolnośląskie Surowce Skalne S.A, BÖGL a KRÝSL
POLSKA Sp. z o. o., BÖGL a KRÝSL.

% zaawansowania fazy realizacji: 33% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 40,0% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
Odcinek D - *zapewnienie przejezdności*


Trwają roboty budowlane realizowane przez Strabag Sp. z o. o., MOTA-ENGIL Polska S.A. oraz Mota-Engil
Engenharia e Construcao S.A.

% zaawansowania fazy realizacji: 55% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 67,1% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)
Odcinek E - *zapewnienie przejezdności*



Właściciel

Trwają prace budowlane realizowane przez konsorcjum BUDIMEX SA i FERROVIAL AGROMAN S.A.
% zaawansowania fazy realizacji: 68% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 84,3% - stan
zaawansowania na koniec listopada 2011 r.)

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

84.89%
5 czerwca 2012 r. (data
kontraktowa
zakończenia
realizacji inwestycji; odcinek
B, D, E);

Budżet

4 828,534 mln zł

Planowa data realizacji

15 października 2012 r. (data
kontraktowa
zakończenia
realizacji inwestycji; odcinek
A i C);
31 maja 2012 r. – planowane
zapewnienie przejezdności

Finansowanie

KFD.

Najważniejsze
Wszystkie kontrakty są pod ścisłym nadzorem GDDKiA.
zagadnienia w 2012
r.
Odcinek A - *zapewnienie przejezdności* - nowy kontrakt

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności)
Odcinek B - *zapewnienie przejezdności*

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności)
Odcinek C - *zapewnienie przejezdności* - nowy kontrakt

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności) – zagrożone, kontrakt pod ścisłym
monitoringiem
Odcinek D - *zapewnienie przejezdności*

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności).
Odcinek E - *zapewnienie przejezdności*

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności).
Budżet

2 Poziom ryzyka

3

Zakres

2 Terminowość

3

Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa - 51,4 km

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

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

1 392,088 mln zł

Data realizacji

9 sierpnia 2009 r.

Finansowanie

FS/KFD.

Cel
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Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

11

Autostrada A4 Wielicka-Szarów wraz z drogą ekspresową S7 Bieżanów - Christo Botewa - 22,6 km

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

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

1 302,898 mln zł

Data realizacji

28 października 2010 r.

Finansowanie

FS/KFD.

Cel

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

11

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.

Inwestycja nie zostanie zrealizowana w pełnym zakresie przed UEFA EURO 2012™.
Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż)

Trwają roboty budowlane.


Termin kontraktowy zakończenia prac 27 stycznia 2012 r. nie zostanie dotrzymany. Możliwość uzyskania
przejezdności przed UEFA EURO 2012™ jest zagrożona.

Uzyskanie przejezdności zagrożone.


Właściciel

% zaawansowania fazy realizacji: 53% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 58%)

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

6 stycznia 2013 r.

Budżet

3 016,224 mln zł

Finansowanie

KFD/POIiŚ.

Planowa data realizacji

(Data dotyczy odcinka
Brzesko-Wierzchosławice,
mającego zakończyć się
najpóźniej z całej inwestycji)

Najważniejsze
zagadnienia w 2012
r.
Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż)

Uzyskanie przejezdności – zagrożone krytycznie.
Budżet

30 Poziom ryzyka

31

Zakres

30 Terminowość

32

Autostrada A4 Tarnów - Rzeszów, Krzyż - Rzeszów Wsch. - 78,4 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.

Inwestycja nie zostanie zrealizowana w pełnym zakresie przed UEFA EURO 2012™.
Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.

Trwają prace budowlane. Zgodnie z uznanymi roszczeniami termin zakończenia prac przypadał na 30
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listopada 2011 r. i nie został dotrzymany. Zagrożone uzyskanie przejezdności.


% zaawansowania fazy realizacji: 69,11% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 82,79%)

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny


Trwają roboty budowlane. Zgodnie z uznanymi roszczeniami termin zakończenia prac przypada na 11 lutego
2012 r. Zagrożone uzyskanie przejezdności.



% zaawansowania fazy realizacji: 45,31% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 44,2%) (uwzględnia
pobraną zaliczkę)

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

Budżet

5 244,236 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

KFD/POIiŚ.

6 sierpnia 2012 r.


Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™.
Najważniejsze
zagadnienia w 2012
r.
Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny

Zgodnie z podpisanym aneksem – termin zakończenia prac planowany jest 11 lutego 2012 r. (uznane
roszczenia)
Budżet

32 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Autostrada A4 Rzeszów-Korczowa - 88,2 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.

Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™.
Radymno – Korczowa - *zapewnienie przejezdności*
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uz6yskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.
Rzeszów (w. Wschód) – Jarosław (w. Wierzbna) - *zapewnienie przejezdności*
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.
Jarosław – Radymno - *zapewnienie przejezdności*
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

4 754,826 mln zł

Planowa data realizacji

22 lipca 2012 r.

Finansowanie

KFD/POIiŚ.

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 Rzeszów (w. Wschód) – Jarosław (w. Wierzbna) - *zapewnienie przejezdności*
22 lipca 2012 r. – planowana data zakończenia Kontraktu
r.
Budżet

31 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Autostrada A8 obwodnica Wrocławia - 35,5 km
Cel

Autostrada A8 – budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która ominie miasto od strony zachodniej i
północno-zachodniej. Autostrada odciąży miasto od ruchu tranzytowego, 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 – Strachowice.

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Status



Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

4 110,400 mln zł

Data realizacji

31 sierpnia 2011 r.

Finansowanie

KFD.

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

11

7.1.1.6

Drogi ekspresowe
Droga ekspresowa S8, Konotopa - Powązkowska - 10,4 km

Status

Budowa bezkolizyjnego połączenia projektowanej autostrady A2 z warszawskim układem drogowym, w tym z
istniejącą trasą Armii Krajowej
19 stycznia 2011 r. - inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

100%

Budżet

2 841,476 mln zł

Data realizacji

19 stycznia 2011 r.

Finansowanie

KFD/POIiŚ.

Cel

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 19 stycznia 2011 r. - inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
r.
Budżet

10 Poziom ryzyka

11

Zakres

10 Terminowość

10

7.1.1.7

Linie kolejowe
Linia E65 Warszawa - Gdynia

Cel

Poprawa jakości połączenia kolejowego pomiędzy Miastami Gospodarzami dzięki wyeliminowaniu
ograniczeń prędkości i częściowemu wprowadzeniu prędkości 160 km/h. Skrócenie czasu jazdy przed
UEFA EURO 2012™ do poziomu 3,5-4 godzin.

Status

LCS Ciechanów
Kontrakt 1a

Zakończono prace w ramach kontraktu szlakowego

28 października 2011 r. - nastąpił odbiór zadania.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Kontrakt 1b




Trwają prace budowlane
Prace zostaną zakończone już po terminie mistrzostw UEFA EURO 2012™. Na czas turnieju
prace zostaną ograniczone, tak, aby w możliwie minimalnym stopniu wpływały na przepustowość
linii (zakłada się odcinkowo ruch pociągów po jednym torze)
% zaawansowania fazy realizacji: 28%

LCS Działdowo - 53,7 km - *zakres ograniczony do szlaków i stacji*





Trwają prace budowlane
17 listopada 2011 r. - rozpoczęto roboty na odcinku Rybno – Montowo
Złożono w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o przedłużenie terminu
realizacji kontraktu z lutego 2012 r. na październik 2012 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 53%

LCS Nasielsk
Kontrakt 3a

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
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Lipiec 2010 r. - odebranie i zakończenie prac.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

LCS Nasielsk
Kontrakt 3b

31 października 2011 r. - zakończenie inwestycji

12 grudnia 2011 r. - uzyskanie świadectwa dopuszczenia do użytkowania.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
LCS Nasielsk
Kontrakt 8

Marzec 2010 r. - prace i odbiory zakończone.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
LCS Tczew - 28 km - *zakres ograniczony do szlaków i stacji*



Prace w części kolejowej zostały zakończone i odebrane.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Modernizacja stacji Gdynia



Prace zostały zakończone i odebrane.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji

94.03%

Budżet

4 260,32 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Fundusz spójności/POIiŚ/Środki krajowe.

Najważniejsze zagadnienia w
2012 r.
Kontrakt 1b



Czerwiec 2012 r. - udostępnienie przejezdności, ograniczenie prac na czas turnieju
Pełne zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2013 r.

LCS Działdowo - 53,7 km - *zakres ograniczony do szlaków i stacji*

Marzec 2012 r. - wykonanie wzmocnienia podtorza

31 maja 2012 r. - planowane zakończenie robót w obszarze toru.
Budżet

Poziom ryzyka

2

Zakres

Terminowość

2

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

Poprawa jakości połączenia kolejowego pomiędzy Miastami Gospodarzami dzięki wyeliminowaniu
ograniczeń prędkości i częściowemu wprowadzeniu prędkości 160 km/h. Skrócenie czasu jazdy przed
UEFA EURO 2012™ o ok. 20 min.

Status

Skokowa - Żmigród



Lipiec 2010 r. - prace i odbiory zakończone.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego





27 czerwca 2011 r. - rozpoczęto prace budowlane
Wystąpiło opóźnienie w realizacji robót
4 października 2011 r. - odebrano szlak Korzeńsko – gr. województwa (dł. ok. 4 km).
% zaawansowania fazy realizacji: 5%

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji

91.53%

Budżet

891,9 mln zł

Planowa data realizacji

30 maja 2012 r.

Finansowanie

POIiŚ/Środki krajowe.

Najważniejsze zagadnienia w
2012 r.
Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego

Maj 2012 r. - zakończenie części prac planowanych do wykonania przed UEFA EURO 2012 TM.
Budżet

Poziom ryzyka

3

Zakres

Terminowość

3
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Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego
Poprawa jakości połączeń kolejowych na obszarze Miasta Gospodarza dzięki wyeliminowaniu
ograniczeń prędkości i poprawie stanu stacji i przystanków (w tym przystanku Warszawa Stadion).
Linia obwodowa Józefinów - Warszawa Gdańska

Prace i odbiory zakończone w grudniu 2009 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Stacja Warszawa Gdańska

Cel
Status




Inwestycja zakończona w dniu 20 grudnia 2010 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Odnowienie przystanku kolejowego Warszawa Stadion

Wykonywane są prace nawierzchniowe, wykańczane jest zadaszenie peronów, wykańczany jest
tunel, trwa montaż wind – wystąpiło opóźnienia w realizacji robót

Zamontowano system monitoringu oparty o 27 kamer, wykonywany jest system informacji
dynamicznej połączony ze stacją Warszawa Wschodnia

% zaawansowania fazy realizacji: 98%, trwają odbiory końcowe
Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji

97.5%

Budżet

309,129 mln zł

Planowa data realizacji

28 lutego 2012
r.

Finansowanie

Środki krajowe i środki własne spółki

Najważniejsze zagadnienia w
2012 r.
Odnowienie przystanku kolejowego Warszawa Stadion



Styczeń/luty 2012 r. - końcowe odbiory
Luty 2012 r. - oddanie do użytkowania.

Budżet

2

Poziom ryzyka
1 Terminowość

Zakres

2

Linia nr 8: Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec - lotnisko Okęcie
Cel
Status

Stworzenie połączenia kolejowego z Portem lotniczym Warszawa Okęcie (zagwarantowanie sprawnego połączenia
centrum miasta z lotniskiem).
Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa łącznicy - tunelu łączącego linię nr 8 ze stacją MPL Okęcie przy Terminalu

Data zakończenia planowana na 24 października 2011 r. (data kontraktowa) nie została dotrzymana

Trwają roboty budowlane

Realizacja inwestycji jest zagrożona krytycznie - brak buforów czasowych w harmonogramie realizacji.

% zaawansowania fazy realizacji: 78%
Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji

93.49%

Budżet

524,83 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

SPOT/POIiŚ/Środki krajowe.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.
Budowa łącznicy - tunelu łączącego linię nr 8 ze stacją MPL Okęcie przy Terminalu

Sukcesywne planowane są odbiory cząstkowe wykonanych robót.

Luty 2012 r. - zakończenie prac zasadniczych na stacji i złożenie wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie

Marzec 2012 r. - zakończenie prac związanych z budową przepompowni S34 (ostatnie zadanie harmonogramu
robót)

Maj 2012 r. - uruchomienie połączenia kolejowego.
Budżet

Poziom ryzyka

3

Zakres

Terminowość

3
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7.1.1.8 Cały kraj
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (80)
Głównymi celami projektów realizowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach przygotowań do
UEFA 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 UEFA EURO 2012™, w celu
zwiększenia przepustowości lotnisk.

Cel

Status
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - OKRL Łodź


18 października 2011 r. - przetarg na wyposażenie techniczno-operacyjne wieży został ogłoszony, jednak w
zakresie VCS nie złożono żadnej oferty i wymaga on powtórzenia.

Grudzień 2011 r. - obiekt został odebrany pod względem budowlanym.

% zaawansowania fazy realizacji: 69%

Inwestycja bez wpływu na Turniej.
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system ATIS VOLMET




Projekt znajduje się w fazie realizacji. W dalszym ciągu trwają szkolenia personelu. Raportowane wcześniej
przesunięcie harmonogramowe pogłębiło się – poprzednio planowany termin grudzień 2011 r. nie zostanie
osiągnięty.
% zaawansowania fazy realizacji: 99%

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Katowice



Prace budowlane zakończone, wykonano obloty, trwa opracowywanie procedur.
% zaawansowania fazy realizacji: 46%

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Modlin

Prace budowlane zakończone, wykonano obloty, trwa opracowywanie procedur

Port Lotniczy Modlin wykonał linię zasilającą.

% zaawansowania fazy realizacji: 32%
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Wrocław



Prace budowlane zakończone, wykonano obloty, trwa opracowywanie procedur.
% zaawansowania fazy realizacji: 32%

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Zielona Góra


Prace budowlane zostały zakończone, wykonano obloty. Wykryte nieprawidłowe działanie jednego z sektorów
zostało usunięte, stwierdzono jednakże zanikanie sygnału DME w przestrzeni (odbiór końcowy SAT (pomiary
naziemne) wykazał sprawność techniczną urządzenia); wykonawca został zobowiązany do usunięcia
nieprawidłowości.

% zaawansowania fazy realizacji: 96%
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system zarządzania ruchem
lotniczym PEGASUS_21


Prace realizacyjne zostały odebrane, konieczne jest przeprowadzenie certyfikacji w Urzędzie Lotnictwa
Cywilnego.

Operacyjne wdrożenie systemu przed UEFA EURO 2012™ mogłoby spowodować niewystarczający poziom
bezpieczeństwa „Safety” w ruchu lotniczym w trakcie mistrzostw ze względu na zbyt krótki okres jego pracy
operacyjnej, przed okresem spodziewanego znacznego wzrostu operacji lotniczych w czerwcu i lipcu 2012 r.
(sezon letni generuje najwyższe poziomy ruchu).Inwestycja zostanie uruchomiona operacyjnie w grudniu 2012 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 93%
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Poznań

Podany procent zaawansowania inwestycji uwzględnia fazę przygotowania oraz fazę realizacji projektu
104






9 sierpnia 2011 r. - otrzymano decyzję realizacyjną – decyzja Wojewody Wielkopolskiego– posiada rygor
natychmiastowej wykonalności.
22 listopada 2011 r.- podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwa realizacja robót budowlanych,
wykonano już w technologii szalunku ślizgowego trzony wieży, wykonano roboty instalacyjne (zasilanie,
teletransmisja). Dostarczono wyposażenie.
% zaawansowania fazy realizacji: 13%

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Gdańsk

Prace budowlane zakończone, wykonano obloty, trwa opracowywanie procedur.

% zaawansowania fazy realizacji: 40%
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Wrocław




7 lipca 2011 r. - Otrzymano decyzję realizacyjną (prawomocna).
Trwa realizacja robót budowlanych, wykonano już w technologii szalunku ślizgowego trzony wieży, wykonano
roboty instalacyjne (zasilanie, teletransmisja). Dostarczono wyposażenie.
% zaawansowania fazy realizacji: 14%
% zaawansowania
inwestycji
Planowana data
realizacji

Właściciel

PAŻP

Budżet

191,479 mln zł

Finansowanie

Finansowanie zapewnione ze środków własnych Agencji i środków unijnych.

83.25%
31 maja 2012 r.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - OKRL Łodź


II kwartał 2012 r. - oddanie operacyjne obiektu.

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system ATIS VOLMET

I kwartał 2012 r. – uruchomienie operacyjne.
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Katowice

Marzec 2012 r. - Uruchomienie operacyjne urządzenia
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Modlin

Maj 2012 r. - Uruchomienie operacyjne urządzenia
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Wrocław

Maj 2012 r. - Uruchomienie operacyjne urządzenia
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Zielona Góra

Realizacja robót budowlanych zakończona.

I kwartał 2012 r. – uruchomienie operacyjne po usunięciu stwierdzonych usterek.
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system zarządzania ruchem
lotniczym PEGASUS_21

Inwestycja zostanie uruchomiona operacyjnie w grudniu 2012 r.

Planowane działania techniczno-operacyjnych, poprawiające funkcjonowanie obecnie stosowanego systemu
zarządzania ruchem lotniczym:
Zapewnienie technicznej sprawności obecnie używanego systemu ATM,
Oddelegowanie kontrolerów PAŻP do EUROCONTROL na czas UEFA EURO 2012™ w celu
umożliwienia optymalnego skanalizowania ruchu lotniczego.
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Poznań



Styczeń 2012 r. – rozpoczęcie montażu elewacji i okien.
Koniec prac nad realizacją projektu planowany jest w marcu 2012 r., natomiast uzyskanie ostatecznych Pozwoleń
na Użytkowanie w maju 2012 r.

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne
DVOR/DME Gdańsk

Styczeń 2012 r. - Uruchomienie operacyjne urządzenia
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Wrocław
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Styczeń 2012 r. – rozpoczęcie montażu elewacji i okien.
Marzec 2012 r. - Planowany koniec prac nad realizacją projektu.
Maj 2012 r. - Planowane uzyskanie ostatecznych Pozwoleń na Użytkowanie.
Przedmiotowa inwestycja jest komplementarna z inwestycjami na terenie Portu Lotniczego (drogi szybkiego
zejścia (RET)) i w przypadku braku jej realizacji da ograniczone efekty.

Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

7.1.2 Status realizacji przedsięwzięć ważnych
7.1.2.1 Gdańsk
Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III (GPKM III) (9)

Cel

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.
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Status

Inwestycje zrealizowane:
Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej (zad 3.4) i w Al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej (zad 3.5)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

26 lipca 2011 r. - nastąpił odbiór końcowy inwestycji.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej (zad 3.10) + Al. Grunwaldzkiej (zad 3.11)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

5 września 2011 r. - przywrócono ruch tramwajowy na przebudowywanych odcinkach

28 września 2011 r. - nastąpił odbiór końcowy inwestycji.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej (zad 3.12)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Inwestycje w trakcie realizacji:
Budowa Linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka zad.1.1

Trwają roboty budowlane

23 grudnia 2011 r. – udostępniono dla ruchu samochodowego obie jezdnie ul. Nowej Łódzkiej na całej długości.

% zaawansowania fazy realizacji: 75%
Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej (zad 3.2) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad 3.3)

17 czerwca 2011 r. - Zad. 3.2- Uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę z dnia 30.05.2011 r.

1 sierpnia 2011r. - Zad. 3.3- Uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę z dnia 06.06.2011 r.

Trwają roboty budowlane
% zaawansowania fazy realizacji: 71%
Przebudowa torowisk w Al. Hallera (zad 3.6)

16 sierpnia 2011 r. - podpisanie umowę na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją umowy o
roboty budowlane z Wykonawcą- Polski Rejestr Statków SA

12 września 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych: Przedsiębiorstwo
Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o. o.; rozpoczęcie robót

Trwają roboty budowlane.

17 grudnia 2011 r. – wznowiono ruch tramwajowy tymczasowy

% zaawansowania fazy realizacji: 54%
Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego (zad 3.7) + w ul. Rybołowców, ul. Wolności, ul. Strajku Dokerów
(zad3.9) + Budowa układów






10 lipca 2011 r. - przywrócenie ruchu tramwajowego w ul. Krasickiego i ul. Oliwskiej do Zajezdni
12 września 2011 r. - przywrócenie ruchu tramwajowego przez skrzyżowanie ul. Wolności/ ul. Marynarki
Polskiej przez ul. Wolności, Władysława IV i Strajku Dokerów do ul. Marynarki Polskiej
17 listopada 2011 r. - przegląd przedodbiorowy całości inwestycji
17 grudnia 2011 r. – wznowiono ruch tramwajowy na wszystkich modernizowanych odcinkach
% zaawansowania fazy realizacji: 85%

Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo (zad 3.8)

3 sierpnia 2011 r. - uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na Budowę

17 sierpnia 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych: POL-DRÓG Gdańsk
Sp. z o. o.

19 sierpnia 2011 r. - podpisanie umowy na zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją umowy o
roboty budowlane z Wykonawcą: Biuro Obsługi Inwestycji Inwest- Wybrzeże Sp. z o. o. Gdynia; przekazanie
Wykonawcy placu budowy

Trwają roboty budowlane

% zaawansowania fazy realizacji: 54%
Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad 4.1)

16 czerwca 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych –Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo- Usługowe Elester- PKP Sp. z o. o.

6 lipca 2011 r. - podpisanie umowy na zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski z Wykonawcą- Biuro Obsługi
Inwestycji Inwest- Wybrzeże Gdynia

Trwają roboty budowlane

% zaawansowania fazy realizacji: 39%
Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad 4.2) + Wymiana wyłączników szybkich
w stacjach prostownikowych (zad 4.3)

16 czerwca 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych –Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo- Usługowe Elester- PKP Sp. z o. o.

6 lipca 2011 r. - podpisanie umowy na zarządzanie kontrolę i nadzór inwestorski z Wykonawcą- Biuro Obsługi
Inwestycji Inwest- Wybrzeże Gdynia

Trwają roboty budowlane.

% zaawansowania fazy realizacji: 38%
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Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania
inwestycji

94.61%

Budżet

297,406 mln zł

Planowa data realizacji

30 maja 2012 r.

Finansowanie

Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z POIiŚ (poziom dofinansowania: 59% wartości
kosztów kwalifikowanych). Zabezpieczono środki na finansowanie realizacji inwestycji w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 2009-2013 (wkład własny Beneficjenta).

Najważniejsze
zagadnienia
w
2012 r.
Budowa Linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka zad.1.1

Kontynuacja robót budowlano- montażowych

Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót.
Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej (zad 3.2) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad 3.3)

Kontynuacja robót budowlano-montażowych

Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót.
Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej (zad 3.4) i w Al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej (zad 3.5)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
Przebudowa torowisk w Al. Hallera (zad 3.6)

Kontynuacja robót budowlano-montażowych

Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót.
Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego (zad 3.7) + w ul. Rybołowców, ul. Wolności, ul. Strajku Dokerów
(zad3.9) + Budowa układów

Wznowiono ruch tramwajowy na wszystkich modernizowanych odcinkach.
Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo (zad 3.8)

Kontynuacja robót budowlano-montażowych

Kwiecień 2012 r. - planowany termin zakończenia.
Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej (zad 3.10) + Al. Grunwaldzkiej (zad 3.11)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej (zad 3.12)

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad 4.1)

Kontynuacja robót budowlano-montażowych

Maj 2012 r. - termin zakończenia inwestycji (opóźnienie w stosunku do Master Planu, który zakładał
zakończenie robót w grudniu 2011 r.).
Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad 4.2) + Wymiana wyłączników szybkich
w stacjach prostownikowych (zad 4.3)

Kontynuacja robót budowlano-montażowych.

Kwiecień 2012 r. - zakończenie inwestycji (opóźnienie w stosunku do Master Planu, który zakładał
zakończenie robót w grudniu 2011 r.)
Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (10)
Cel
Status

Właściciel

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™ - do czasu mistrzostw zrealizowany zostanie
ograniczony zakres zadania, obejmujący kluczowe skrzyżowania z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej turnieju.

17 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy systemu TRISTAR

26 sierpnia 2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą zadania "Przebudowa obiektu budowlanego położonego
przy ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku- Wrzeszczu z przeznaczeniem na Centrum Zarządzania w Gdańsku"

24 października 2011 r. - otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy systemu TRISTAR

17 listopada 2011 r. - otwarcie ofert złożonych w przetargu na wybór Nadzoru Inwestorskiego

Trwają prace budowlane przy obiekcie Centrum Zarządzania Ruchem
89.37% - zaawansowanie projektu
Gmina Miasta Gdańska
6.32% - zaawansowanie fazy
% realizacji
realizacji

Budżet

97,285 mln zł

Finansowanie

Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdańska, Gdyni i
Sopotu oraz funduszy Unii Europejskiej (tryb konkursowy).


Najważniejsze
zagadnienia
w

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Grudzień 2011/ styczeń 2012 r. - podpisanie umowy i rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem systemu
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2012 r.



26 marca 2012 r. - planowany termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
Centrum Zarządzania Ruchem.

Budżet

2 Poziom ryzyka

1

Zakres

2 Terminowość

2

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście (11)
Cel
Status

Poprawa jakości połączeń kolejowych na obszarze miasta gospodarza EURO 2012 dzięki wyeliminowaniu ograniczeń
prędkości i poprawie stanu stacji i przystanków, informacji pasażerskich oraz wprowadzeniu do eksploatacji
zmodernizowanego taboru. Projekt obejmuje również wydłużenie linii SKM do ścisłego centrum miasta.


Realizacja inwestycji nastąpi po mistrzostwach UEFA EURO 2012™.

Właściciel

Urząd Miasta Gdańska

% zaawansowania
inwestycji

-

Budżet

351,000 mln zł

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 167,64 mln zł
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
(podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 30 grudnia 2011 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.

Najważniejsze
zagadnienia
w 

2012 r.

Czerwiec 2012 r. - wprowadzenie do eksploatacji części zmodernizowanego taboru
III kwartał 2012 r. - weryfikacja możliwości uruchomienia połączeń do stacji Gdańsk Śródmieście

Budżet

32 Poziom ryzyka

32

Zakres

33 Terminowość

32

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej (23)

Cel

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)
- GPZ Młode Miasto (stara nazwa: „Stocznia”) wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Młode Miasto 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)
- 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)
Z uwagi na niemożliwość zakończenia poniższych inwestycji do czerwca 2012 r., następujące inwestycje zostały
wyłączone z raportowania:
- Budowa linii 110kV relacji Żarnowiec – Sierakowice
- Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV
- Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława
- Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejącą linia Gdańsk I – Miłobądz oraz
projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe

Status

Niemniej jednak stanowią one element rozbudowy systemu zasilania aglomeracji trójmiejskiej i będą realizowane w
trybie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
Budowa linii Błonia - Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z siecią
15 kV:

Lipiec – Listopad 2011 r. - Trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

4 lipca 2011 r. – pozwolenie na przebudowę sieci 15kV

Październik 2011 r. – Końcowa weryfikacja dokumentacji
Budowa GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Październik 2011 r. – Końcowa weryfikacja dokumentacji
Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Lipiec 2011 r. – Wyłoniono wykonawcę GPZ Brętowo (ELFEKO S.A.) z terminem realizacji 21.05.2012
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Wrzesień 2011 r. – rozpoczęto prace budowlane przy budowie GPZ Brętowo

Budowa GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Lipiec 2011 r. – uzyskano pozwolenia na budowę budynku stacji 110/15 kV

Sierpień 2011 r. – rozpoczęto roboty budowlane budynku stacji 110/15 kV

Wrzesień 2011 r. – uzyskano pozwolenie na budowę linii kablowych 110 kV

Październik 2011 r. – uzyskano pozwolenie na budowę linii kablowych 15 kV

Październik 2011 r. – rozpoczęto roboty budowlane linii kablowych 110 kV

Grudzień 2011 r. – wykonano I i II etap budowy linii kablowych 110 kV

Grudzień 2011 r. – Wykonano montaż ogrodzenia GPZ i wjazdu głównego
Budowa GPZ Młode Miasto wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Młode Miasto - GPZ Motława
oraz powiązaniem z siecią 15 kV :
PB i PW. GPZ Młode Miasto (GPZ MM)

12 grudnia 2011 r. - Opracowano kompletną wielobranżową dokumentację na etapie PB dla obiektu i
przygotowano do uzgodnień wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
GPZ Gdańsk 2. Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
GPZ Motława. Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
GPZ Leśniewo. Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
LN-110 Motława – Leśniewo - Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
LK-110 kV GPZ MM – GPZ Gd2

23 listopada 2011 r. – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu LK 110
kV do GPZ Gdańsk 2.
LK-110 kV GPZ MM - GPZ Motława

21 września 2011 r. - złożono kompletny wniosek o pozwolenie na budowę dla obiektu 7 (zadanie 5).

Właściciel
Budżet
Finansowanie

Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM

16 grudnia 2011 r. – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu jest w
dalszym ciągu niemożliwe, bo Zamawiający nie zdecydował się na podpisanie umów z właścicielami działek,
przez które przebiega trasa sieci kablowej 15 kV
% zaawansowania
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
66%
inwestycji
Planowa data
179.1 mln zł
31 maja 2012 r.
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:

Kwiecień 2012 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę.

Kwiecień 2012 r. – projekt wykonawczy dla zakresu GPZ.
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową, zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Marzec 2012 r. – przekazanie placu budowy wykonawcy wyłonionemu w przetargu
Budowa GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Marzec 2012 r. – przekazanie placu budowy wykonawcy wyłonionemu w przetargu
Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:

Grudzień 2011 – Luty 2011 – prace związane z budową budynku GPZ Brętowo (fundament pod transformatory,
stropy, przyłącza wod-kan, posadzki)

Najważniejsze
Budowa GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
Kwiecień 2012 r. - Uruchamianie i wprowadzenie do systemu urządzeń nastawni i zabezpieczeń; uruchamianie
zagadnienia w 
systemów bezpieczeństwa p.poż i wentylacji
2012 r.

Kwiecień 2012 r. – Odbiór techniczny stacji GPZ; Uruchomienie i załączenie stacji GPZ
Budowa GPZ Młode Miasto wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Młode Miasto - GPZ Motława
oraz powiązaniem z siecią 15 kV:
PB i PW. GPZ Młode Miasto (GPZ MM)

31 stycznia 2012 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę

30 marca 2012 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej przy założeniu dostawy urządzeń
rozdzielczych (GIS 110 kV, GIS 15 kV) przez producenta wskazanego przez Zamawiającego.
GPZ Gdańsk 2,- Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
GPZ Motława,- Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
GPZ Leśniewo,- Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
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LN-110 Motława – Leśniewo,- Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach.
LK-110 kV GPZ MM – GPZ Gd2

30 stycznia 2012 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę

31 marca 2012 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW.
LK-110 kV GPZ Motława - GPZ MM

16 lutego 2012 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW.
Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM

15 lutego 2012 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę

31 marca 2012 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW
Budżet
Zakres

0 Poziom ryzyka
0 Terminowość

1
1

Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik – Gdańsk wraz z obiektami
towarzyszącymi (23a)
W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się realizacje następujących zadań:
I. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk,
II. Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h
III. Budowa stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h
Zadaniem planowej inwestycji jest doprowadzenie gazu do południowo – wschodniego rejonu metropolii Gdańskiej
(dywersyfikacja kierunków zasilania metropolii). Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna w celu poprawy
bezpieczeństwa dostaw gazu dla aglomeracji Trójmiejskiej.
Cel

Status

Planowane przedsięwzięcie jest kluczowym elementem Projektu nr: POIiŚ.10 .02. 00-00-011/10 ”Południowo –
wschodnie zasilanie miasta Gdańska wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej” ubiegającego się o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Realizacja Projektu
umożliwi gazyfikację oraz doprowadzenie gazu do odbiorców zlokalizowanych na terenie:
- m. Gdańsk, wschodniej dzielnicy Gdańska – Wyspy Sobieszewskiej oraz miejscowości Wiślinka (gm. Pruszcz
Gdański),
- miejscowości i gmin Żuław Wiślanych tj.: gm. Pruszcz Gdański, gm. Cedry Wielkie, gm. Suchy Dąb, gm. Pszczółki.
- odbiorców biznesowych i przemysłowych m. Gdańsk.
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk(23a)

Lipiec 2011 r. – uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę


26 września 2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą (ZRUG Poznań)



6 październik 2011 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę dla trzech działek Przejazdowo (dz. 9/2 i 9/11) oraz w
msc. Koszwały (dz. 6/2) na trasie gazociągu oraz rozpoczęcie prac budowlanych.



% zaawansowania fazy realizacji: 18%

Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h (23a)

27 październik 2011 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Wojewody
Pomorskiego.


14 grudnia 2011 r. - otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.



% zaawansowania fazy realizacji: 0%

Budowa stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h

11 sierpnia 2011 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=83 000 m3/h wraz z usługami towarzyszącymi na działce
nr 5/19 w Przejazdowie” orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia.

Właściciel
Budżet
Finansowanie



21 listopad 2011 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę do Starostwa.



14 grudnia 2011 r. - otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy.



% zaawansowania fazy realizacji: 0%

% zaawansowania
74.53%
inwestycji
Planowa data
72.94 mln zł netto
31 maja 2012 r.
realizacji
Źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz planowana dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
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Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

Budżet
Zakres

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk(23a)

30 marca 2012 r. - zakończenie realizacji prac budowlanych
Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h (23a)

Styczeń 2012 r. -planowane rozpoczęcie robót budowlanych.
Budowa stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h

Styczeń 2012 r. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Luty 2012 r. - rozpoczęcie robót budowlanych.
0 Poziom ryzyka
0 Terminowość

1
1

7.1.2.2 Poznań

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

Poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury tramwajowej. Polepszenie obsługi pasażerskiej związanej z UEFA
EURO 2012™.

Trwają roboty budowlane; usunięto wykryte kolizje, w obrębie wiaduktu Chartowo zarejestrowano ok. 1,5
miesięczne opóźnienie co spowodowane jest stwierdzeniem niezinwentaryzowanej płyty żelbetowej o objętości
900 metrów sześciennych. Opóźnienie to nie wpływa na oddanie tunelu do ruchu. Odtworzono ul. Kurlandzką
oraz Szwedzką (planowane zamknięcie części zachodniej), zrealizowano prace konstrukcyjne (ścianki
szczelinowe ok. 98% całości).

Listopad/grudzień 2011 r. - realizacja prac związanych z przykryciem konstrukcji tunelu (80% zaawansowania).

Na pętli Franowo wykonano podbudowę pod warstwę wiążącą układu drogowego, wykonano podbudowę pod
torowisko, wykonano wymagane instalacje. Trwają również prace związane z wykonywaniem torowiska poza
tunelem. Zrealizowano wykonywanie ścianki dzielącej tunel (w 95%).

Właściciel

Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012

% realizacji

90.5% - zaawansowanie projektu
37,5% - zaawansowanie fazy realizacji

Budżet

271,081 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym; projekt uzyska dofinansowanie z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego(pre-umowa z 7 listopada 2008 r.)

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

Kontynuację robót budowlanych, w tym m.in. zakończenie robót konstrukcyjnych na rozjeździe Chartowo,
wykonanie wentylacji i oddymiania tunelu, wykonanie przystanków naziemnych wraz z wiatami, montaż wind dla
osób niepełnosprawnych na klatkach schodowych wiaduktu



Styczeń 2012 r. - odtworzenie jezdni na skrzyżowaniu ul. Chartowo i Piaśnicka
Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót.

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

2

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

Poprawa sprawności systemu komunikacji publicznej w Poznaniu, skrócenie czasu dojazdu do stadionu miejskiego

Status

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ w Poznaniu etap I

17 sierpnia 2011 r. – wystąpienie (o wyrażenie zgody) do Wojewody Wielkopolskiego - zgłoszenie robót
rozbiórkowych na Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

3 września 2011 r. -rozpoczęto roboty rozbiórkowe na Rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego.

24 września 2011 r. -złożono wniosek o wydanie "Pozwolenia na Budowę" - dla przebudowy torowo-sieciowej i
drogowej na Rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego.

27 września 2011 r. - zawarto z wykonawcą robót budowlanych Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 30.06.2011r.
zmniejszający zakres rzeczowy robót. Zrezygnowano z budowy odcinka nr 5A i 5B (odcinek od hotelu Sheraton
do Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego).
W ramach anektowanej umowy wykonane zostaną:
o
projekt i wykonawstwo robót budowlanych dla węzła rozjazdowego na Rondzie Jana Nowaka
Jeziorańskiego.
o
przebudowa torowo-sieciowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do Smoluchowskiego wraz z
wymianą kabli trakcyjnych do stacji prostownikowych "Marcelińska" i " Bolkowicka".

Zachodzi konieczność wykonania robót uzupełniających - dodatkowych (na włączeniach do istniejącego układu
torowo - sieciowego) niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz
pozostałych torowisk tramwajowych nieobjętych przebudową i wyłączonych z realizacji Aneksem nr 1.
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12 października 2011 r. - uzyskanie Pozwolenia na budowę dla Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego.
5 listopada 2011 r. - rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Grunwaldzkiej (odc. od ul. Bułgarskiej do
Smoluchowskiego).
Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego - trwają roboty rozbiórkowe, wylewanie betonu na rozebranym odcinku,
roboty torowe, roboty sieciowe, prace przy instalacji wod-kan-gaz.
Odcinek Bułgarska - Smoluchowskiego - trwają prace rozbiórkowe.
% zaawansowania fazy realizacji: 20%

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ w Poznaniu etap II





18 sierpnia 2011 r. - Minister Infrastruktury podtrzymał Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji oddalając odwołania,
tym samym stała się ona ostateczna.
23 sierpnia 2011 r. - dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych - konsorcjum Pol-Dróg Piła oraz TorKrak - wartość oferty złożonej w postępowaniu wyniosła 108 mln PLN.
10 października 2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.
5 listopada 2011 r. - rozpoczęcie robót budowlanych, wykonywano wykopy pod fundamenty budynku obsługi
ruchu, wiat przystankowych oraz wiat peronowych, przystąpiono do szalowania fundamentów, w zakresie branży
trakcyjnej wykonano demontaż sieci trakcyjnej, w zakresie branży torowej rozpoczęto rozbiórki torowiska
(demontaż szyn, podkładów, platform przystankowych, przejazdów z płyt, rozjazdów na zajezdnię i pętlę
Budziszyńską), rozpoczęto roboty ziemne pod torowisko na odc. Cmentarna – Pętla Junikowo.

Zakres prac realizowany do UEFA EURO 2012tm obejmuje:

torowisko od ul. Jeleniogórskiej do pętli na Junikowie.

północną jezdnię ul. Grunwaldzkiej na odcinku Jeleniogórska – Malwowa.
Po zakończeniu mistrzostw wykonane zostaną:

torowisko od ul. Smoluchowskiego do ul. Jeleniogórskiej (w obrębie wiaduktów nad planowaną III ramą) wraz z
dworcem autobusowym na Junikowie.

południowa jezdnia ul. Grunwaldzkiej.

% zaawansowania fazy realizacji: 8%
%
zaawansowania
78.38%
inwestycji
31 maja 2012 r. (etap I, etap II)
Zakres robót budowlanych do
Euro2012:
• trasa tramwajowa w ul.
Grunwaldzkiej na odc. BułgarskaSmoluchowskiego.,
- Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
- torowisko od ul. Jeleniogórskiej do
Pętli Junikowskiej
Planowa data realizacji
• uruchomienie komunikacji
tramwajowej na ww. odcinku: 1
czerwca 2012 r.,
W okresie od sierpnia 2012 r. do
grudnia 2012 r. (po Euro2012):
• węzeł Grunwaldzka / III rama
(Jawornicka/Smoluchowskiego) 30
listopada 2012 r.

Właściciel

Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012

Budżet

200,9 mln zł

Finansowanie

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.

Najważniejsze
zagadnienia w Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ w Poznaniu 2012 r.
etap I
Rondo JNJ:

Kontynuacja robót budowlanych, w tym m.in. kontynuacja robót ziemnych, podłączenie do kanalizacji miejskiej
wraz ze studniami, ułożenie toru i rozjazdów z podlewem i profilami przyszynowymi, budowa peronów, ułożenie
kabli trakcyjnych, wykonanie krawężników i nawierzchni drogowej w torowisku, usunięcie kolizji gazowych,
energetycznych oraz wodociągowych, wykonanie nawierzchni chodników, montaż słupów trakcyjnych.
Odcinek Bułgarska - Smoluchowskiego:

Kontynuacja robót budowlanych, w tym m.in. układanie geowłókniny i warstwy niesortu i klińca, ułożenie
półwarstwy tłucznia, ułożenie maty antywibracyjnej i płyty podtorzowej, układanie toru, wykonanie spawów,
układanie toru, montaż sieci trakcyjnej, budowa peronów

30 kwietnia 2012 r. - zakończenie robót budowlanych.

30 maja 2012 r. - uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ w Poznaniu etap II

kontynuacja robót w, w tym m.in. w zakresie branży konstrukcyjnej na Pętli Junikowo, zakończenie robót
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ziemnych pod torowisko na odc. Cmentarna – Pętla Junikowo, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, prace
teletechniczne i oświetleniowe, prace fundamentowe oraz budowa ścian szczelinowych, roboty torowe i sieciowe.
30 kwietnia 2012 r. - zakończenie robót realizowanych do UEFA EURO 2012TM.
30 maja 2012 r. - uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.

Budżet

2 Poziom ryzyka

1

Zakres

2 Terminowość

2

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska (42)
Usprawnienie i uporządkowanie ruchu samochodowego wokół Stadionu Miejskiego.

Cel
Status






Trwają roboty budowlane w ramach kwartału ulic, z wyłączeniem ul. Wegorka, gdzie zostały one zakończone w
czerwcu 2011 r.
Otrzymano brakujące Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. Ptasiej, rozpoczęto realizację prac w
obrębie ul. Rumuńskiej (prace uzupełniające - APRIVIA).
Do 30 listopada 2011 r. na pozostałych ulicach zostały wykonane prace związane z ułożeniem nawierzchni
bitumicznej, warstwy wiążącej - zapewniono przejezdność.
Na wszystkich ulicach wykonano uzbrojenie podziemne.

Właściciel

Urząd Miasta Poznania/ZDM

% realizacji

88.39% - zaawansowanie projektu
46.17% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

44,499 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.


Najważniejsze

zagadnienia w

2012 r.


Zakończenie robót brukarskich, rozpoczęcie prac wykończeniowych
Marzec 2012 r. - ułożenie warstwy ścieralnej.
Kwiecień 2012 r. - roboty wykończeniowe.
30 kwietnia 2012 r. - zakończenie prac budowlanych i ostateczne dopuszczenie do ruchu.

Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

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

Usprawnienie przemieszczania się kibiców UEFA EURO 2012™ w obrębie miasta, w powiązaniu z transportem o
charakterze aglomeracyjnym, w tym poprzez stację Dworzec Główny PKP.

Trwają roboty budowlane.

19 sierpnia 2011 r. - zawarto umowę z konsorcjum wykonawczym - lider firma ZUE (wartość umowy 94,06 mln
PLN).

22 sierpnia 2011 r. - przekazanie placu budowy.

30 sierpnia 2011 r. - rozpoczęcie robót budowlanych.

Trwają roboty budowlane.
W terminie do UEFA EURO 2012 zostanie wykonany następujący zakres robót:

likwidacja utrudnień na dworcu PKP dla komunikacji pieszej.

oddanie peronów łącznie z peronem 6, peron 7 dla PST.

Właściciel

Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012

% realizacji

Budżet

130,06 mln zł

Planowa data realizacji

78.75% - zaawansowanie projektu
8,21% - zaawansowanie fazy realizacji
31 grudnia 2011 r. - Zakres robót
budowlanych
do
Euro2012,
zakończenie robót kolejowych i
zamknięć torowych na stacji Poznań
Główny: (zakres usuwania kolizji z
infrastrukturą PKP) w branżach:

układ torowy wraz z
odwodnieniem.

elektroenergetyka.

teletechnika, sieci i instalacje
wod.-kan., c.o. i gazowe.

sieć trakcyjna.

sterowanie ruchem kolejowym.
31 grudnia
zakończenia
budowlanych

Finansowanie

2012 r. pozostałych

termin
robót

Budżet Miasta Środki Unijne (WRPO) – pre-umowa z dnia 07.11.2008 r.


Najważniejsze
zagadnienia w

Konieczne jest zawarcie aneksu do umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Wielkopolskiego.
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2012 r.




30 listopada 2012 r. - planowane całkowite zakończenie robót.
30 grudnia 2012 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.

Budżet

32 Poziom ryzyka

31

Zakres

32 Terminowość

32

Zgodnie z WPF (Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Poznania nr VI/41/VI/2011 z dnia 27-01-2011 r.

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

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.

Status
Wykonanie infrastruktury sieci teletransmisyjnej








Trwają prace realizacyjne
26 sierpnia 2011 r. - zawarto dwie umowy realizacyjne z firmą Awotel
5 września 2011 r. - zawarto dwie umowy realizacyjne z firmą Atrem
Zakończono lub trwają końcowe roboty budowlane dla czterech zaplanowanych odcinków zadania oraz czynności
przygotowawcze do odbiorów końcowych
30 września 2011 r. - zakończono roboty na ul. Garbary
30 listopada 2011 r. - zakończono roboty na ul. Górecka, Drużynowa.
% zaawansowania fazy realizacji: 66%

Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem


Skrzyżowanie ul. Grochowska/Rycerska:
o
7 lipca 2011 r. - zadanie odebrane i przekazane do eksploatacji
o
30 września 2011 r. - odebrano dokumentację projektową
o
30 października 2011 r. - złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę



Optymalizacja sterowania na głównych ciągach obsługujących komunikację w ramach mistrzostw wraz z dostawą
mobilnych tablic zmiennej treści:
o
Zakończono prace nad przeglądem i weryfikacją dokumentacji przetargowej. W efekcie prac
rekomendowano wprowadzenie zmian i dalszą pracę nad opisem funkcjonalności systemu.
o
Realizacja zadania uległa opóźnieniu o ok. 5 miesięcy ze względu na przedłużające się prace nad
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Przedłużająca się procedura przetargowa może skutkować
koniecznością zastosowania rozwiązania alternatywnego (wykorzystanie centrum sterowania ruchem).
o
Przeprowadzono również postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu System ITS Poznań,
obecnie trwa ocena ofert.
% zaawansowania fazy realizacji: 30%


Właściciel

Urząd Miasta Poznania/ZDM

% zaawansowania
inwestycji

85.55%

Budżet

13,666 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Zakładane dofinansowanie z POIiŚ (ok. 70%), pozostałe środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.
Wykonanie infrastruktury sieci teletransmisyjnej




Dokończenie robót budowlanych dla jednego odcinka, na którym ze względu na infrastrukturę podziemną
konieczna była aktualizacja projektu. Sprawa dotyczy jednego przewiertu przez jezdnię. Przeprowadzenie
odbiorów końcowych.
Dla odcinka ul. Głogowska - zakończenie robót planowane jest na 21 dni od otrzymania aktualizacji projektu,
jednak nie później niż do 30 marca 2012 r.
30 marca 2012 r. – planowane zakończenie robót.

Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem




Optymalizacja sterowania na głównych ciągach obsługujących komunikację w ramach mistrzostw wraz z dostawą
mobilnych tablic zmiennej treści:
o
Grudzień 2011 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu System ITS
Poznań
o
15 maja 2012 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (optymalizacja nastąpi w ramach istniejącego
systemu sterowania ruchem)
Skrzyżowanie ulic Grunwaldzka/Rycerska:
o
15 stycznia 2012 r. - uzyskanie Pozwolenia na Budowę
o
Luty 2012 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę sygnalizacji
o
30 kwietnia 2012 r. – zakończenie robót budowlanych i dopuszczenie do ruchu.

Budżet

2 Poziom ryzyka

1

Zakres

2 Terminowość

2
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Rozbudowa ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do
wiaduktu) (46)
Cel

Wybudowanie drogi dwujezdniowej miało zwiększyć przepustowość tej ulicy (wlot do Poznania), jako trasy drogi
krajowej nr 11 z kierunku Piły i Szczecina.

Status



Właściciel

Urząd Miasta Poznania

% zaawansowania
inwestycji

-

Budżet

50,885 mln zł

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

Inwestycja nie będzie realizowana z powodu braku środków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 2014. Jej rolę przejmie zachodnia obwodnica Poznania – S11

Najważniejsze
zagadnienia w

2012 r.

Z uwagi na brak środków, inwestycja nie zostanie zrealizowania przed UEFA EURO 2012™.

Z uwagi na brak środków, inwestycja nie zostanie zrealizowania przed UEFA EURO 2012™.

Budżet

33 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz z przebudową infrastruktury wokół
terenu dworca (51)
Cel

Zakres projektu uwarunkowany planami Spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
PPKS w Poznaniu.

Status



Właściciel

Urząd Miasta Poznania

% zaawansowania
inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™.

Najważniejsze
zagadnienia w 
2012 r.

Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™.

Budowa nowego dworca autobusowego dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej ma być realizowana
w ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.

Budżet

33 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

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

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych.

Status









Maj 2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą fundamentów pod Nowy Dworzec Kolejowy
Wrzesień 2011r. - podpisano umowę z wykonawcą konstrukcji dworca
Październik 2011 r. - podpisano umowy na roboty budowlane, tj. na: kompleksowe wykonanie elementów
żelbetowych, dostawę oraz montażu konstrukcji prefabrykowanej, roboty polegające na wykonaniu fasad
wschodniej i zachodniej oraz przykrycia dachu dla części PKP, roboty polegające na kompleksowym
zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji stalowych budynków dworca PKP i PKS na Placu Budowy Inwestycji
4 sierpnia 2011 r.- uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę
Sierpień 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych w ramach własnego pozwolenia.
Trwają roboty budowlane.

Właściciel

PKP S.A. i Trigranit

Budżet

90,000 mln zł (w tym dworzec kolejowy 20 mln
zł) cała inwestycja około 620 mln zł (dworzec
Planowa data realizacji
kolejowy,
autobusowy,
galeria
handlowa
infrastruktura)

Finansowanie

Inwestycja będzie finansowana przez inwestora wybranego przez PKP S.A.


Najważniejsze
zagadnienia w 

% zaawansowania inwestycji

84.19% - zaawansowanie
projektu
26.65% - zaawansowanie fazy
realizacji
30 kwietnia 2012 r. –
zakończenie budowy Nowego
Dworca Kolejowego
IV kwartał 2013r . – całość
inwestycji

30 kwietnia 2012 r. – planowane zakończenie budowy Nowego Dworca Kolejowego
IV kwartał 2013 r. - zakończenie całości inwestycji.
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2012 r.
Budżet

31 Poziom ryzyka

32

Zakres

32 Terminowość

32

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego
Cel
Status

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego ma na celu ułatwienie korzystanie z komunikacji
publicznej i podniesienie standardu użytkowanych pojazdów.



19 września 2011 r. - odebranie pierwszego wagonu tramwajowego dostarczonego przez firmę Solaris, który
obecnie jeździ na terenie Poznania.
Do dnia 30 listopada 2011 r. dostarczonych zostało 19 tramwajów Solaris Tramino. Siedem wagonów zostało
odebranych i przyjętych na stan taborowy MPK Poznań Sp. z o.o.; pozostałe znajdują się w ostatniej fazie
odbiorów technicznych, tj. prowadzony jest 30 dniowy test sprawności w pasażerskim ruchu liniowym.

Właściciel

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
% realizacji
Poznaniu Sp z o.o.

77.77% - zaawansowanie projektu
64.86% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

384,121 mln zł

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Projekt ujęty w planach inwestycyjnych spółki MPK Poznań Sp. z o. o.
Dotacja w wysokości 185,75 mln zł z POIiŚ, działanie 7.3

Najważniejsze

zagadnienia w 
2012 r.


Planowa data realizacji

I kwartał 2012 r. - kontynuowane będą dostawy i odbiory tramwajów Solaris Tramino
31 marca 2012 r. – planowane zakończenie realizacji kontraktu - zamówienie główne (40 sztuk)
31 maja 2012 r. – planowane zakończenie realizacji kontraktu - zamówienie dodatkowe (5 sztuk).

Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - *zakres ograniczony* (Etap I - od Mostu Dworcowego do
Ronda Kaponiera)
Cel

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

Status







Trwa realizacja robót budowlanych w ramach Etapu I (do UEFA EURO 2012) obejmującego odcinek pomiędzy
Mostem Dworcowym a Rondem Kaponiera do ul. Bukowskiej.
10 sierpnia 2011 r. - uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej
24 sierpnia 2011 r. - podpisano umowę z konsorcjum wykonawczym w składzie Aprivia, Hydrobudowa Polska,
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro, Obrascon Huarte Lain o wartości 208 mln PLN brutto
8 września 2011 r. - rozpoczęto roboty budowlane.
Trwają roboty budowlane, wykonywane były m.in. prace związane z rozbiórką konstrukcji wsporczej w ul.
Roosevelta.
Budowane są ściany szczelinowe, przełożono instalacje kolidujące z budową I etapu, rozpoczęcie budowy murów
oporowych.

Właściciel

Urząd Miasta Poznania/ZDM

% realizacji

85.64% - zaawansowanie projektu
7.98% - zaawansowanie fazy realizacji

Budżet

101,000 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012r. (I etap)

Finansowanie

Projekt ujęty w WPI Miasta Poznania na lata 2010-2014.
Podpisano preumowę na dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28-01-2009 r.



Najważniejsze

zagadnienia w

2012 r.


Kontynuacja robót budowlanych
5 stycznia 2012 r. - rozpoczęcie przebudowy konstrukcji obiektów mostowych
12 marca 2012 r. - rozpoczęcie przebudowy układu drogowego i torowego
30 kwietnia 2012 r. - zakończenie Etapu I i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Listopad 201 3 r. - całkowite zakończenie robót w ramach przedmiotowej inwestycji.

Budżet

2 Poziom ryzyka

2

Zakres

3 Terminowość

3
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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

Status

Część I - Linia czterotorowa 2x400 kV + 2x200 kV Plewiska - Kromolice



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Część II - Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice-Pątnów




Zakończono prace budowlano – montażowe
30 października 2011 r. - zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Część III - Budowa stacji 400/110 kV Kromolice




Trwają prace budowlano – montażowe zgodnie z harmonogramem budowy
15 listopada 2011 r. – zakończenie prac związanych z fundamentami.
% zaawansowania fazy realizacji: 36%

Właściciel

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA

% zaawansowania
inwestycji

94.6%

Budżet

517,043 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012 r.

Finansowanie

Środki inwestycyjne PSE Operator S.A.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.
Część I - Linia czterotorowa 2x400 kV + 2x200 kV Plewiska - Kromolice

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
Część III - Budowa stacji 400/110 kV Kromolice


30 kwietnia 2012 r. – zakończenie i uruchomienie inwestycji.

Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

0

7.1.2.3 Warszawa
Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Cel

Głównym założeniem inwestycji jest zwiększenie możliwości operacyjnych Portu Lotniczego, a także poprawa
komfortu obsługi pasażerów.

Status

Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych (droga startowa DS-1(11-29))


10 września 2011 r. - Inwestycja oddana do użytkowania



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Dokończenie budowy Terminalu 2


8 sierpnia 2011 r. - Terminal oddany do użytkowania



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Układ drogowy dla Terminalu 2


Inwestycja zakończona



% zaawansowania fazy realizacji: 100%
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Właściciel

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

% zaawansowania
inwestycji

100%

Budżet

149,200 mln zł

Data realizacji

30 września 2011 r.

Finansowanie

100% pierwszego i ostatniego oraz 75% drugiego projektu zrealizowano ze środków własnych. Pozostałe 25%
zrealizowano ze środków unijnych.

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Budżet

10 Poziom ryzyka

10

Zakres

10 Terminowość

10

Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską (58)
Cel

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.

Status



Czerwiec/Lipiec 2011 r. - zakończone zostały prace przy torowisku tramwajowym na odcinku pomiędzy ul.
Marymoncką a zajezdnią



I połowa lipca 2011 r. - zakończono betonowanie płyty południowego mostu drogowego M3; trwają prace
polegające na ułożeniu warstw izolacji oraz krawężników



Wrzesień 2011 r. - układanie na obu mostach izolacji, wykonywano krawężniki i montowano deski gzymsowe;
ułożono pierwsze warstwy bitumiczne na łącznicach; wykonywana jest płyta mostu M3; prowadzone są prace
antykorozyjne na konstrukcjach mostowych



Przerwano prace na wiadukcie WD64 wzdłuż ul. Modlińskiej z tytułu kolizji z linią 220 kV



Trwa procedura pozyskania nieruchomości pod przebudowę linii 220 kV oraz uzyskania stosownych pozwoleń
na przebudowę linii 220 kV.



Trwają roboty budowlane
84.25% - zaawansowanie projektu
67.56% - zaawansowanie fazy
realizacji
21 grudnia 2011 r. – data
kontraktowa, nie została dotrzymana,
planowana data zakończenia przełom
I/II kwartał 2012 r.

Właściciel

ZMID

% realizacji

Budżet

1 274,173 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy; projektowanie, budowa,
utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy. Ponadto projekt uzyskał dofinansowanie
w ramach Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T PO IiŚ.

Najważniejsze
zagadnienia
w Kontynuacja robót budowlanych.
I/II kwartał - zakończenie robót, oddanie do użytkowania.
2012 r.
2 Poziom ryzyka

Budżet

Terminowość

Zakres

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

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.

Status



Na odcinku 350 m wykonano wzmocnienie nasypów ze względu na poziom wód gruntowych - znacznie wyższy
od założonego w dokumentacji projektowej.



Rozwiązano kolizję z linią energetyczną 110 kV.



Zrealizowano również komorę MPWiK w obrębie ul. Encyklopedycznej i Zgrupowania AK Kampinos.
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Trwała realizacja robót z zakresu robót drogowych, mostowych, torowych, sieci trakcyjnej, kanalizacji
deszczowej, przebudowy urządzeń SN i NN, przebudowy oświetlenia ulicznego



7 grudnia 2011 r. - rozpoczęto procedury odbiorowe robót branżowych

88.87% - zaawansowanie projektu
66.01% - zaawansowanie fazy
realizacji
15 lutego 2012 r. - całkowite
zakończenie inwestycji (roboty
uzupełniające)

Właściciel

ZMID

% realizacji

Budżet

69,909 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy (projektowanie, budowa,
utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy)


Kontynuacja robót budowlanych m.in. w zakresie m.in. robót drogowych (ścieżki rowerowe – kruszywo oraz
SMA; chodniki, pochylnie; wiaty przystankowe; rekultywacja terenu oraz humusowanie skarp; ustawienie
krawężników betonowych; wykonanie schodów terenowych), mostowych (montaż punktów wysokościowych;
montaż balustrad, montaż rur osłonowych na oświetlenie; schody skarpowe), torowych (roboty brukarskie;
humusowanie torów), sieci trakcyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego, oznakowania
poziomego i pionowego.



15 lutego 2012 r. - całkowite zakończenie inwestycji (roboty uzupełniające)



Marzec 2012 – planowane uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie

Najważniejsze
zagadnienia
w
2012 r.

Budżet

0 Poziom ryzyka
Terminowość

Zakres

3

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (62)
Cel

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych.

Status







Lipiec 2011 r. - oddanie do użytku dworca podmiejskiego
Trwają prace budowlane w części dalekobieżnej
Zakończono: roboty posadzkarskie (szlichty), roboty instalacyjne na piętrze, zabezpieczenie ppoż. stropu nad
piwnicą, montaż elewacji od strony peronów, roboty żelbetowe, montaż central wentylacyjnych.
Rozpoczęto: montaż grzejników, roboty drogowe, montaż siatek ze stali nierdzewnej.
Kontynuowano roboty na sieciach zewnętrznych wod-kan, roboty tynkarskie, roboty na kondygnacji
piwnicznej.

Właściciel

PKP S.A.

% realizacji

80.53% - zaawansowanie
projektu
59.73% - zaawansowanie
fazy realizacji

Budżet

49,148 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Własne środki budżetowe

Część dalekobieżna:

kontynuacja robót m.in. na przyłączach sanitarnych, instalacje hydrantowe, montaż urządzeń w węźle
cieplnym, wykonanie zabezpieczeń ppoż., montaż pomostów stalowych, montaż elewacji aluminiowej,
Najważniejsze
montaż koryt energetycznych i teletechnicznych, roboty drogowe.
zagadnienia w 2012

Kwiecień 2012 r. - zakończenie prac budowlanych
r.

Maj 2012 r. - oddanie do użytku dworca dalekobieżnego.
Budżet

0 Poziom ryzyka

Zakres

0 Terminowość
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0

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna (61)
Cel

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych.

Status





Trwają prace budowlane.
Zakończono prace na antresoli zachodniej
Zakończono prace remontowe poziomu galerii obejmujące swym zakresem wschodnią część galerii
południowej (od ul. E. Plater do galerii wschodniej)

Wykonano roboty budowlane na hali kasowej; wybudowano 3 dźwigi pasażerskie w Hali Głównej

Zakończono remont odcinka środkowego galerii południowej

Wykonanie przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przecieków.

20 grudnia 2011 r. – zakończenie prac. Trwa usuwanie usterek i odbiory techniczne.
88.82% - zaawansowanie
projektu
PKP S.A.
% realizacji
71.41% - zaawansowanie fazy
realizacji

Właściciel
Budżet

47,495 mln zł

Finansowanie

Środki finansowe własne


Najważniejsze
zagadnienia w 2012 
r.

Planowa data realizacji

I kwartał 2012 r.

I kwartał 2012 r. – planowane zakończenie wszystkich prac budowlanych
Kluczowym elementem dla funkcjonowania dworca w czasie turnieju jest wdrożenie systemu informacji
dynamicznej, którego uruchomienie planowane jest do 15 maja 2012 roku.

Budżet

0 Poziom ryzyka

Zakres

0 Terminowość

0

Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji
podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów) (57)
Wybudowanie i wyposażenie Centrum Dowodzenia Operacją w tym Centrum Wymiany Informacji w CSP w
Legionowie.
2. Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na
potrzeby zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012.
3. Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w dwóch stacjach transformatorowych na terenie CSP w Legionowie.
„Przebudowa budynku pralni nr 51 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby Centrum
Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012”:

30 listopada 2011 r. - konsorcjum firm realizujących inwestycję zgłosiło gotowość do odbioru końcowego prac.
Trwają procedury końcowego odbioru robót budowlanych.

Dokonano zakupu sprzętu kwaterunkowego, agd i rtv, modułu wyniesionego, urządzeń końcowych do Centrum
Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji. W 2011 r. opracowano wnioski o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup i dostawę sprzętu łącznościowego dla pozostałego zakresu. Podpisano umowy. Trwa
realizacja przedmiotowego zakresu. Realizowany jest montaż nagłośnienia i wykonanie podłączenia sygnału
telewizyjnego.
1.
Cel

Status

„Modernizacja budynku internatowego nr 48 na potrzeby zakwaterowania służb obsługujących Centrum
Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”:

30 listopada 2011 r. - firma realizująca inwestycję zgłosiła gotowość do odbioru końcowego prac. Trwają
procedury końcowego odbioru robót budowlanych.

Zakupiono aparaty telefoniczne i kable krosowe. Trwa realizacja zakupu urządzeń aktywnych w ramach
pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (sprzęt teletechniczny i łącznościowy).
2.2. „Modernizacja budynku internatowego nr 3 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby
zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012”:

30 września 2011 r. - firma realizująca inwestycję zgłosiła gotowość do odbioru końcowego prac.

28 października 2011 r. - dokonano końcowego odbioru robót budowlanych.
2.3. „Modernizacja budynków internatowych nr 5, 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby
zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012”

30 września 2011 r. - firma realizująca inwestycję zgłosiła gotowość do odbioru końcowego prac.

28 października 2011 r. - dokonano końcowego odbioru robót budowlanych.

Trwa realizacja zakupu urządzeń aktywnych w ramach pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (sprzęt
teletechniczny i łącznościowy).

Opracowany został program inwestycji. Zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycji CSP na 2011 r.
Podpisano umowę nr 44/11/IR na wykonanie robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia prac do dnia 31 grudnia 2011 r. Trwa realizacja prac.

Trwa realizacja zakupu pierwszego wyposażenia.
Właściciel

Komenda Główna Policji

%
zaawansowania 92,4% realizacji
inwestycji

Budżet

20,308 mln zł

Planowa
realizacji

Finansowanie

Środki MSWiA (dziś MSW)
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data

zaawansowanie

31 grudnia 2011 r.

fazy

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Grudzień 2011 r. - zakończenie inwestycji CSP w Legionowie dotyczącej przygotowania CDO w tym CWI w
CSP w Legionowie

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

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

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.

Status

Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni "Czajka" - Etap I


Wrzesień 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie



10 października 2011 r. - uzyskano świadectwo przekazania.



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni "Czajka' - Etap II
Etap II.1 (Podetap I)


15 lipca 2011 r. - podpisana została umowa z nowym Wykonawcą - POL-AQUA S.A na kontynuację robót



25 lipca 2011 r. - teren budowy został przekazany nowemu Wykonawcy



Wykonano roboty w czterech komorach.



30 listopada 2011 r. - wykonano roboty na rurociągach do przesyłu ścieków



Trwają roboty konstrukcyjne na komorze K7.

Etap II.2 (Podetap II)


14 sierpnia 2011 r. - prace przy drążeniu tunelu w związku z jego zalaniem i zalaniem maszyny drążącej TBM
zostały przerwane.



19 sierpnia 2011 r. - przedstawiciele/specjaliści producenta maszyny (firma Herrenknecht) rozpoczęli inspekcję
TBM-u mającą na celu oszacowanie stopnia uszkodzeń.



10 listopada 2011 r. - wznowiono wiercenia



22 listopada 2011 r. - zakończono wiercenia tunelu



25 listopada 2011 r. - w wyniku ugody sporządzonej w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę
roszczeniami o przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz należne z tego tytułu koszty ogólne budowy termin
rozruchu przesyłu ścieków został przesunięty na 20 kwietnia 2012 r.



% zaawansowania fazy realizacji: 48%

Właściciel

Miejskie Przedsiębiorstwo
Kanalizacji S.A.

Wodociągów i %
zaawansowania
88.69%
inwestycji

Budżet

446,243 mln zł

Finansowanie

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"

Planowa data realizacji

Najważniejsze
zagadnienia
w
2012 r.
Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni "Czajka' - Etap II
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Maj/Czerwiec 2012r.

Podetap 1:


Kontynuacja podjętych prac.



Terminy realizacji robót wg. nowego kontraktu:



1 luty 2012 r. - odcinek II – w zakresie wykonania robót pozostałych za wyjątkiem robót ziemnych



15 maja 2012 r. - Odcinek III - w zakresie robót ziemnych - Czas na Ukończenie

Podetap 2:


Styczeń 2012 r. - planowane rozpoczęcie wyposażania tunelu w przewody



20 kwietnia 2012 r. - rozpoczęcie przesyłu ścieków jedną nitką syfonu



Maj/Czerwiec 2012 r. - planowany termin zakończenia robót. Terminy zostaną doprecyzowane w aneksie do
umowy, który zostanie w najbliższym czasie zawarty.

Budżet

2 Poziom ryzyka

2

Zakres

0 Terminowość

2

7.1.2.4 Wrocław
Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" (69)
Cel

Projekt związany jest z zapewnieniem sprawnej komunikacji zbiorowej w czasie trwania Mistrzostw Europy UEFA
EURO 2012TM oraz budową systemu informacji dla uczestników ruchu.

Status



29 sierpnia 2011 r. - zamawiający zatwierdził Projekty Programów Pracy Sygnalizacji dla 10 skrzyżowań
Etapu 1. w ramach Zadania nr 1, zapewniających uprzywilejowanie tramwajów
W ramach realizacji Etapu 1.:
o
dokończono budowę sieci teletechnicznych na 8 skrzyżowaniach;
o
zamontowano urządzenia detekcji pojazdów na 5 skrzyżowaniach;
o
przeprowadzono testy szaf sterowniczych oraz zakończono ich montaż na 8 skrzyżowaniach;
o
rozpoczęto testowanie i synchronizowanie skrzyżowań zgodnie z celami projektu.
Zakończono instalację urządzeń Systemu ITS w tramwajach
Kontynuowano prace projektowe z zakresu modernizacji pozostałych skrzyżowań objętych Projektem, systemu
łączności i przesyłania danych, zagospodarowania Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym
oraz Repozytoriów Danych, Systemu Raportowego i Podsystemu Nadzoru Transportu Publicznego.






Właściciel

Urząd Miejski Wrocławia

% realizacji

Budżet

71,250 mln zł
Etap I - 14,712 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

73% - zaawansowanie projektu
32.99% - zaawansowanie fazy
realizacji
Etap 1. związany z UEFA EURO
2012TM do 31 marca 2012 r.;
całość projektu do 30 czerwca 2013
r.

Środki na inwestycję zapisano w WPI na lata 2010-2014.
6 czerwca 2011 r. - podpisano umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VIII
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów
Transportowych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.


w


24 lutego 2012 r. – zakończenie dostaw
30 marca 2012 r. - zakończenie testów i odbiorów
Marzec 2012 r. - planowane wdrożenie sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w otoczeniu
Stadionu EURO 2012 (zadanie związane z mistrzostwami UEFA EURO 2012TM).

Budżet

0 Poziom ryzyka

1

Zakres

0 Terminowość

1

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

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych.

Status



Trwają prace budowlane obejmujące m.in. prace konserwatorskie w budynku dworca, budowę parkingu
podziemnego, modernizację peronów, poszycie i konstrukcję hali peronowej.
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Wrzesień 2011 r. - zamknięcie peronu 3, a następnie objęcie go pracami modernizacyjnymi.
Grudzień 2011 r. - udostępnienie peronu nr 1 do ruchu pociągów.



Obszar A - plac przeddworcowy: wykonanie żelbetowych konstrukcji płyt fundamentowych, słupów, ścian,
płyty stropowej dalszych segmentów parkingu podziemnego, podbudowy pod zjazd z ul. Peronowej,
zdemontowano żuraw dla obsługi Obszaru A, B, peronu nr 1 i nr 2. Przeniesiono zaplecze budowy, układanie
kanalizacji dla instalacji i sieci, udostępnienie pomieszczenia dla węzła c.o.
Obszar B- budynek dworca: wykonywanie nowych żelbetowych stropów, ścianek działowych, wymiana
tynku na elewacji, renowacja wieżyczek, stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie więźby dachowej,
wymiana poszycia dachu, malowanie elewacji, wykonanie poszycia na hali kasowej, prace konserwatorskie w
pomieszczeniach dworca, wykonanie konstrukcji szybów windowych, konstrukcji klatek schodowych,
montaż kanalizacji podposadzkowych, montaż rurociągów ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wody lodowej, ciepła. Obszar F - przebudowa zjazdów, sieci i uzbrojenia podziemnego, trakcji
tramwajowych, sygnalizacji świetlnych, układu drogowego, kanalizacji telekomunikacyjnej.
Obszar C- perony i wiaty peronowe: prace na peronie 1,2,3, w tunelu centralnym, miejskim, pocztowym,
bagażowym, budowa kanału technicznego w tunelu miejskim, wykonanie nowych hal z konstrukcji stalowej.
Obszar D- pawilon południowy: instalacje sanitarne - montaż rurociągów, urządzeń wody zimnej, ciepłej,
cyrkulacji, wody hydrantowej, odwodnienia dachu, solarnej, ciepła, chłodniczej; instalacje wentylacji,
teletechniczne, elektryczne, prace wykończeniowe elewacji, ustawienie rozdzielni elektrycznej w piwnicy.






Właściciel

PKP S.A.

% realizacji

89.06% - zaawansowanie
projektu
70.23% - zaawansowanie fazy
realizacji

Budżet

293,500 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

Środki własne, POIiŚ, budżet państwa


Obszar B - budynek dworca: kontynuacja robót budowlano - montażowych z IV kwartału 2011 r.



Obszar F - układanie nawierzchni chodnikowych



Obszar A - plac przeddworcowy: dostawa urządzeń, układanie nawierzchni, prace wykończeniowe.


Najważniejsze
zagadnienia w 2012

r.



Obszar D- pawilon południowy: prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przed budynkiem.
Obszar C- prace na peronie 2 i 3: przykrycie hal blachą tytanową, wykonanie nowych hal z konstrukcji
stalowej, szklenie świetlików, ułożenie nawierzchni peronowej, wyposażenie w instalacje i urządzenia,
wykonanie prac koordynacyjnych spójnych z robotami torowymi wykonywanymi przez PLK S.A. Tunel
miejski, tunel centralny: dostawa i montaż dźwigów i schodów ruchomych, wykonanie ścian działowych,
posadzek, układanie instalacji, prace wykończeniowe.
Maj 2012 r. - zakończenie prac budowlanych.

Budżet

0 Poziom ryzyka

2

Zakres

2 Terminowość

3

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap 1

Cel

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.

Status



Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.



Projekt zrealizowany z wyprzedzeniem (29 października 2010 r. - oddanie do użytku).

Właściciel

Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z %
zaawansowania
100%
o. o.
inwestycji

Budżet

278,035 mln zł

Finansowanie

Środki własne. Merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 6.1 Rozwój sieci
drogowej TEN-T

Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.
Budżet

w 

Data realizacji

28 lipca 2011 r.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
13 Poziom ryzyka
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13

13 Terminowość

Zakres

12

Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki – Nowy Port Lotniczy (77)
Cel

Budowa połączenia kolejowego lotniska we Wrocławiu.

Status



Właściciel

Wojewoda Dolnośląski

Budżet

140.6 mln zł

Finansowanie

RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Kolejowy

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.



Prace wstrzymane.
% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

Prace wstrzymane.

Budżet

33 Poziom ryzyka

32

Zakres

33 Terminowość

33

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

24 sierpnia 2011 r. - zakończenie robót zasadniczych

Wrzesień 2011 r. - prowadzone były roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, humusowanie terenu i sianie
trawy

2 września 2011 r. - podpisano aneks terminowy zmieniający termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na
23 października 2011 r., m.in. ze względu na konieczność skoordynowania prac z budową stadionu w
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Trwają odbiory końcowe.
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z %
zaawansowania
99 %
o. o.
inwestycji
38,771 mln zł
Styczeń 2012 r.
Planowa data realizacji
Środki własne

Cel
Status

Właściciel
Budżet
Finansowanie
Najważniejsze
zagadnienia
2012 r.

w 


Budżet
Zakres

Styczeń 2012 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie
Rozliczanie zadania.
0 Poziom ryzyka
0 Terminowość

0
0

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej (78)
Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej i woj. dolnośląskiego poprzez realizację
niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
- Budowę linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław
- Budowę stacji 400/110 kV Wrocław
Cel
Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na koniec 2013 roku i niemożliwość zakończenia poniższych inwestycji
przed UEFA EURO 2012™, następujące inwestycje zostały wyłączone z raportowania:
- Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice
- Rozbudowa stacji Świebodzice o rozdzielnię, 400 k
Status



Zadanie inwestycyjne „Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław
do stacji Świebodzice” jest powiązane z zadaniem „Rozbudowa stacji Świebodzice o rozdzielnię 400 kV”, które
będzie zrealizowane w końcu 2013 roku.



Dla pozostałych zadań załączenie pod napięcie wybudowanych obiektów nastąpi nie później niż w pierwszym
tygodniu czerwca 2012 r., a więc przed rozpoczęciem finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej
UEFA EURO 2012, co daje gwarancję bezpiecznych dostaw energii elektrycznej ze strony systemu przesyłowego
podczas finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław
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14 wrzesień 2011 r. – Uchylenie Decyzji Środowiskowej na budowę linii przez WSA w Warszawie



16 październik 2011 r. - Trwałe podanie napięcia po przeprowadzonej próbie napięciowej w dniu 15.10.2011 r.



1 grudzień 2011 r. - Zgłoszenie instalacji do użytkowania



% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław


28 wrzesień 2011 r. - Wykonano i odebrano połączenia pól AT1 i AT2 po stronie 110 kV z szynami 110 kV w
celu umożliwienia wykonania prób obciążeniowych linii Pasikurowice – Wrocław



18 listopad 2011 r. - Rozpoczęto próby napięciowe oraz ruch próbny AT1.



22 listopad 2011 r. - Stacja pracuje w trybie stacji zdalnie sterowanej i nadzorowanej.



% zaawansowania fazy realizacji: 86%

Właściciel

PSE Operator S.A.

Budżet

378.98 mln zł

Finansowanie

Środki własne

Najważniejsze
zagadnienia w
2012 r.

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

94.56%
1 czerwca 2012 r.

Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław

Styczeń 2012 r. - uzyskanie wyroku NSA ws. skargi kasacyjnej.
Budowa stacji 400/110 kV Wrocław

Do 31 maja 2012 r. - Podanie napięcia, próby i testy

Budżet

0 Poziom ryzyka

0

Zakres

0 Terminowość

0

7.1.2.5 Drogi ekspresowe
Droga ekspresowa S2, Konotopa - Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko - Marynarska - 20,1 km

Cel

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 „Warszawa-Okęcie". Odcinek Lotnisko –
Marynarska(S79) – ułatwi dojazd do MPL Okęcie.

Status



Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™ (GDDKiA prowadzi rozmowy
z wykonawcami, co do możliwości wykonania zakresu robót zapewniających przejezdność na części
odcinków S2 przed mistrzostwami).

Konotopa – Opacz - *zapewnienie przejezdności*
Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Opacz – Lotnisko.
Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.

Opacz – Lotnisko - *zapewnienie przejezdności*
Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Konotopa – Opacz.
Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.

Marynarska – Lotnisko – Puławska
Trwają roboty budowlane.
Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji
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-

Budżet

4 298,316 mln zł

Finansowanie

KFD/POIiŚ

Planowa data realizacji

31 sierpnia 2012 r.

Najważniejsze
zagadnienia w 2012 Brak możliwości uzyskania przejezdności przed UEFA EURO 2012™.
r.
Budżet

32 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz - Paszków- *zapewnienie przejezdności* dla etapu I, węzeł Salomea - 2 km

Cel

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.

Status



Trwają roboty budowlane.

Właściciel

GDDKiA

% realizacji

83.59% - zaawansowanie
projektu
33.74% - zaawansowanie fazy
realizacji (w tym
zaawansowanie robót
budowlanych:40%)

Budżet

475,379 mln zł

Planowa data realizacji

31 sierpnia 2012 r./maj 2012 r.
uzyskanie przejezdności

Finansowanie

KFD/POIiŚ.


Najważniejsze
zagadnienia w 2012

r.

30 maja 2012 r. - zapewnienie przejezdności.
31 sierpnia 2012 r. - zakończenie robót.

Budżet

0 Poziom ryzyka

2

Zakres

2 Terminowość

2

Droga ekspresowa S7, Gdańsk - Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) - 17,9 km - *zapewnienie
przejezdności*
Cel
Status

Budowa bezkolizyjnej trasy, która odciąży centrum miasta oraz skieruje ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 7 i 1
na istniejącą obwodnicę Trójmiasta.

Trwają roboty budowlane.


Uwaga: Przedsięwzięcie pn. „Droga ekspresowa S7, Gdańsk – Koszwały (południowa obwodnica Gdańska)”
jest częścią zadania realizowanego pn. „Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22).

Właściciel

GDDKiA

% realizacji

83.56% - zaawansowanie
projektu
65.55% - zaawansowanie fazy
realizacji (w tym
zaawansowanie robót
budowlanych: 74,37%)

Budżet

1 582,095 mln zł

Planowa data realizacji

15 lipca 2012 r./maj 2012 r.
uzyskanie przejezdności

Finansowanie

KFD/POIiŚ.


Najważniejsze
zagadnienia w 2012

r.

Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (zapewnienie przejezdności zagrożone)
Lipiec 2012 r. - zakończenie robót.

Budżet

2 Poziom ryzyka

3

Zakres

2 Terminowość

3
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Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo - A2 (węzeł Głuchowo) - 27 km
Cel

Budowa obwodnicy miała wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz
planowaną po stronie południowej obwodnicą miasta w ciągu drogi S5, trasa miała stać się ważnym szlakiem
komunikacyjnym na Turniej. Budowa obwodnicy, w szczególności etap I, Swadzim – Głuchowo miał znacznie
usprawnić dojazd z autostrady A2 na stadion.

Status



Inwestycja nie zostanie zrealizowana w pełnym zakresie przed UEFA EURO 2012™.

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Swadzim - A2 (węzeł Głuchowo) Etap I

Trwają roboty budowlane

28 listopada 2011 r. - inwestor oddał do ruchu 8,1 km fragment Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania
(ZOP) w ciągu drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłem Swadzim a węzłem Dąbrówka.

% zaawansowania fazy realizacji: 90,49% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 97%).
Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo - Rokitnica - Etap IIa

Trwają roboty budowlane
Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Rokitnica - Swadzim - Etap IIb *zapewnienie przejezdności*

7 września 2011 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZnRID)
Odcinek ten znalazł się w załączniku 1a Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co oznacza, że
realizacja może zacząć się do 2013 r. po zapewnieniu finansowania.

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

1 054,687 mln zł

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

KFD/POIiŚ
Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Swadzim - A2 (węzeł Głuchowo) Etap I

Czerwiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu.

Najważniejsze
Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo – Rokitnica – Etap IIa
zagadnienia w 2012 
Inwestycja nie powstanie do UEFA EURO 2012™.
r.
Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Rokitnica – Swadzim – Etap IIb *zapewnienie przejezdności*

Inwestycja nie powstanie do UEFA EURO 2012™.
Budżet

Poziom ryzyka

Zakres

Terminowość

Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław
Cel

Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Wrocław i Poznań.

Status

Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™ (trwają prace tylko na odcinku Kaczkowo
- Korzeńsko – 29,3 km).

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

36,4 %

Budżet

1 305,594 mln zł

Planowa data realizacji

11 października 2012 r.

Finansowanie

KFD/POIiŚ

Najważniejsze
zagadnienia w 2012
Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™.
r.
Budżet

33 Poziom ryzyka

33

Zakres

33 Terminowość

33

Droga ekspresowa S5, Gniezno - Poznań - 35 km
Cel

Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Poznań i Gdańsk. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania.

Status

Czachurki-Poznań (Kleszczewo) - *zapewnienie przejezdności*
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Trwają roboty budowlane.



% zaawansowania fazy realizacji: 72% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 80%)

Gniezno-Czachurki - *zapewnienie przejezdności*


Trwają roboty budowlane.



% zaawansowania fazy realizacji: 69% (w tym zaawansowanie robót budowlanych: 77%)

Właściciel

GDDKiA

% zaawansowania inwestycji

88.81%

Budżet

1 425,000 mln zł

Planowa data realizacji

30 czerwca 2012 r. (maj 2012
r. uzyskanie przejezdności)

Finansowanie

KFD/POIiŚ

Najważniejsze
zagadnienia w 2012
r.
Czachurki-Poznań (Kleszczewo) - *zapewnienie przejezdności*

Maj 2012 r. - planowane uzyskanie przejezdności.
Gniezno-Czachurki - *zapewnienie przejezdności*

Maj 2012 r. - planowane uzyskanie przejezdności.
Budżet

1 Poziom ryzyka

2

Zakres

2 Terminowość

2

7.1.2.6 Linie kolejowe
Linia E30 Zgorzelec - Medyka
Cel

Poprawa jakości międzynarodowego połączenia kolejowego z miastem gospodarzem i za jego pośrednictwem
z resztą kraju, a także Ukrainą. Dzięki wyeliminowaniu ograniczeń prędkości i częściowemu wprowadzeniu
prędkości 160 km/h.

Status

Linia Malczyce-Szczedrzykowice



Prace i odbiory zakończone 27 maja 2009 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Linia Szczedrzykowice – Legnica

Lipiec 2010 r. - prace i odbiory zakończone.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Linia Środa Śląska - Małczyce



7 lipca 2011 r. - zakończenie prac budowlanych i uroczyste otwarcie.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice






Zabudowywano rozjazdy
Wykonywano prace związane z SRK,
Trwa budowa ekranów akustycznych,
Wykonywano prace w obrębie peronów i wiat
% zaawansowania fazy realizacji: 99%, trwają odbiory końcowe

Stacja Leśnica





Lipiec 2011 r. - rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane
31 sierpnia 2011 r. - zawarto umowę na wykonanie robót
Trwają prace budowlane.
% zaawansowania fazy realizacji: 9%

Stacja Miękinia

Inwestycja zakończona 31 maja 2010 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Stacja Brzeg



Zakończono prace i odbiory 31 marca 2011 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Stacja Oława


Prace i odbiory zakończone 14 stycznia 2009 r.
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% zaawansowania fazy realizacji: 100%

Most w Bolesławcu

Prace i odbiory zakończone 1 stycznia 2010 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Stacja Zgorzelec

Prace i odbiory zakończone 28 stycznia 2009 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji 96.13%

Budżet

805,21 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

Fundusz Spójności/EBI/Środki krajowe.

1 czerwca 2012 r.

Najważniejsze zagadnienia
w 2012 r.
Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice

29 grudnia 2011 r. - planowane całkowite zakończenie robót ( z miesięcznym opóźnieniem wobec
terminu kontraktowego).
Stacja Leśnica

Czerwiec 2012 r. - zakończenie modernizacji części torowej stacji Leśnica

Planowane całkowite zakończenie robót – listopad 2012 r.. W terminie do UEFA EURO 2012™
zostaną wykonane prace w części torowej skutkujące poprawą przepustowości stacji.
Budżet

1

Poziom ryzyka
1 Terminowość

Zakres

2

Linia E20
Cel
Status

Poprawa jakości międzynarodowego połączenia kolejowego z Miastami Gospodarzami i pary miast między
sobą. Wyeliminowanie ograniczeń prędkości i wprowadzenie prędkości 120 km/h na odcinku wschodnim.
Stacja Poznań Główny - część wsch.




Zakończono modernizację peronów 1 i 2
Trwają pozostałe prace budowlane.
% zaawansowania fazy realizacji: 73%

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

Prace zakończone 30 grudnia 2008 r.

% zaawansowania fazy realizacji: 100%
LOTD: Biała Podlaska - granica państwa- 25,9 km



Prace i odbiory zakończone (LOT D) 27 października 2009 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

LOTC: Międzyrzecz Podlaski-Biała Podlaska - 20,8 km



Prace i odbiory zakończone (LOT C) 29 grudnia 2008 r.
% zaawansowania fazy realizacji: 100%

LOTB: Łuków-Międzyrzecz Podlaski - 24,2 km


Prace i odbiory zakończone (LOT B) 31 sierpnia 2009 r.
- % zaawansowania fazy realizacji: 100%

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji 91.74%

Budżet

2 111,8 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

Fundusz Spójności/Środki krajowe.

31 maja 2012 r.

Najważniejsze zagadnienia Stacja Poznań Główny - część wsch.
w 2012 r.

31 maja 2012 r. - zakończenie inwestycji.
Budżet

Poziom ryzyka
2 Terminowość

Zakres
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1
1

7.1.3 Status realizacji przedsięwzięć pozostałych
7.1.3.1 Chorzów
Przebudowa Stadionu Śląskiego (5)
Cel

Przebudowa Stadionu Śląskiego

Status



15 lipca 2011 r. - miała miejsce awaria - pęknięcia dwóch odlewów (elementów staliwnych), łączących liny
promieniowe z linami pierścienia rozciąganego, do której doszło w trakcie podnoszenia linowej konstrukcji
dachu.



15 grudnia 2011 r. – Instytut Techniki Budowlanej Warszawa złożył wymaganą przez PINB ekspertyzę dotyczącą
pomiarów konstrukcji linowej. Ustalono, że bezpośrednią przyczyną awarii były błędy w wykonaniu staliwnych
łączników konstrukcji linowej dachu. Konieczne jest wykonanie 40 nowych łączników. Dodatkowo podjęto
decyzję o ich ponownym zaprojektowaniu. Wykonanie nowych łączników obciąża Wykonawcę gdyż były one
wadliwie skonstruowane, natomiast decyzja o wykonaniu nowego projektu wynika z chęci zwiększenia stopnia
bezpieczeństwa konstrukcji.



16 grudnia 2011 r. - Marszałek Województwa poinformował, że wolą Zamawiającego jest, aby roboty budowlane
zostały ukończone do końca roku 2012. Jest to realne, ale bardzo trudne. Dopiero po zakończeniu negocjacji z
Konsorcjum możliwe będzie określenie nowego terminu zakończenia inwestycji.



Jednocześnie prowadzone są prace murarskie i instalacyjne w kubaturach trybuny wschodniej i zachodniej.
Przystąpiono do kontynuowania robót na promenadzie oraz robót drogowych wokół stadionu.

Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

% zaawansowania
inwestycji

82
30 stycznia 2012 r.–
planowana data rozpoczęcia
procedur odbiorowych
obiektu

Budżet

Planowa data
realizacji

465 mln zł

24 grudnia 2011 r.–
planowana data zakończenia
prac budowlanych*
* Termin nie może być
dotrzymany. Dopiero po
zakończeniu negocjacji z
Konsorcjum będzie możliwe
określenie nowego terminu
zakończenia inwestycji.

Finansowanie

Środki finansowe na przebudowę Stadionu Śląskiego będą pochodziły z budżetu Samorządu i budżetu państwa.

*Wzrost kosztu modernizacji Stadionu Śląskiego z 415 mln zł do 465 mln zł, wg uchwały Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
dotyczącej zmian w budżecie Województwa (z lutego 2011 r.).

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

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.)

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

% zaawansowania
inwestycji

Budżet

7.5 mln zł

Data realizacji

Finansowanie

-

Projekt zakończony i oddany do użytkowania w II kwartale 2009 r.

19 czerwca 2009 r.

Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa
wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa (24)
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Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych, stworzenie zintegrowanego węzła
komunikacyjnego połączonego z nowoczesnym obiektem komercyjnym

31 maja 2011 r. - wmurowano kamień węgielny pod realizowaną inwestycję.

Trwają prace budowlane (zaawansowanie robót budowlanych 32%).

30 kwietnia 2012 r. – planowane ukończenie robót oraz przekazanie Inwestorowi przez Generalnego
Wykonawcę kompletnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie obejmujących Dworzec PKP, Część
Handlową Dworca Kolejowego.

1 czerwca 2012 r. - planowane rozpoczęcie użytkowania Dworca PKP i Części Handlowej Dworca
Kolejowego

30 czerwca 2012 r. - ukończenie robót oraz przekazanie Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę
kompletnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie obejmujących Dworzec Autobusowy, Przejazd
drogowy pod dworcem PKP wraz ze zjazdami i włączeniami do zewnętrznego układu drogowego

1 sierpnia 2012 r. - planowane rozpoczęcie użytkowania Dworca Autobusowego, Przejazdu drogowego pod
dworcem PKP wraz ze zjazdami i włączeniami do zewnętrznego układu drogowego.

Cel
Status

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

PKP S.A.

% zaawansowania inwestycji

85

Planowa data realizacji

1 czerwca 2012 r.rozpoczęcie
użytkowania Dworca
PKP i Części
Handlowej Dworca
Kolejowego
1 sierpnia 2012 r. rozpoczęcie
użytkowania Dworca
Autobusowego,
Przejazdu drogowego
pod dworcem PKP wraz
ze zjazdami i
włączeniami do
zewnętrznego układu
drogowego.

Budżet

964,230 mln zł

Finansowanie

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

Celem miało być: usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej, zapewnienie sprawnego transportu
kibiców do Stadionu Śląskiego, zwiększenie udziału transportu publicznego przyjaznego środowisku.
Zgodnie z pismem otrzymanym przez Spółkę PL.2012 w dniu 28 lutego 2011 r.:
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do dofinansowania
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko informujemy, że zadania ujęte w Masterplanie nie zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem UEFA
EURO 2012™. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie, warunkujący rozpoczęcie prac
budowlanych, to IV kwartał 2011 r. Opóźnienia w przygotowaniu do realizacji przedmiotowego Projektu wynikają
ze zmiany założeń dotyczących zabezpieczenia środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie wkładu
własnego Beneficjenta.
Modernizacja magistralnej linii tramwajowej w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej na odcinku
od Zajezdni tramwajowej do Katowickiego Rynku


Inwestycja zakończona.

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


Inwestycja zakończona.

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


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Tramwaje Śląskie S.A.

Budżet

36.75 mln zł

Finansowanie

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.

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

132

-

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

Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Katowicach do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Katowicach

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

Nie został ustalony

Planowana data realizacji

-

Finansowanie

WSSE w Katowicach nie otrzymała żadnej informacji o sposobie finansowania ww. przedsięwzięcia. Projekt nie
jest realizowany ze względu na brak finansowania.

Projekt nie jest realizowany ze względu na brak finansowania.

7.1.3.2 Gdańsk

Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego (14)

Cel

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.

Status

Budowa Trasy Sucharskiego (zad 1 i 2) - *ograniczony efekt komunikacyjny tylko na zadaniu 2*


1 czerwca 2011 r. - podpisanie umowy na wykonie robót budowlalnych dla zad. II z firmą Skanska S.A.
(kwota 184 449 672,41 zł; termin 17,5 miesiąca)

22 czerwca 2011 r. - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na zad. I z firmą Budimex S.A.
Sucharski 1:

15 listopada 2011 r. – uzyskano ZnRID

Trwają prace budowlane związane ze wzmocnieniem wgłębnym podłoża gruntowego na całej trasie oraz z
wymianą gruntu słabonośnego w rejonie Węzła Elbląska,

Trwają prace przy przebudowie kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej i rowów melioracyjnych z Trasą
Sucharskiego,

Trwają roboty mostowe
Sucharski 2:

Trwają roboty budowlane, w tym przede wszystkim roboty związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego,
roboty drogowe (budowa nasypów, układanie konstrukcji nawierzchni oraz krawężników), prace melioracyjne,
prace związane z budową kanalizacji deszczowej, roboty mostowe prace związane z finalizacją podpór
obiektów WD-7 i WD-8
Budowa Trasy Sucharskiego - zadanie 3



10 czerwca 2011 r. - wykonawca zgłosił zakończenie robót
Lipiec 2011 r. - przywrócono ruch na całym odcinku. Nastąpił odbiór zadania.

Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

Budżet

Finansowanie

% zaawansowania inwestycji

98

Zad. III – zrealizowano,
odbiory
końcowe
na
początku lipca 2011 r.
Zad. II - 31 maja 2012 r.
492,993 mln zł
Planowa data realizacji
efekt
komunikacyjny
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 preumowę. 18 listopada 2010 r. - złożono wniosek o dofinansowanie do
CUPT.
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Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście (15)
Cel

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.

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

142,000 mln zł

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

Możliwa aplikacja o środki Unii Europejskiej.

Realizacja inwestycji nastąpi po mistrzostwach UEFA EURO 2012™.

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

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 ul. Żaglowej do dwóch
dwupasmowych jezdni, rozbudowy ciągów pieszych i rowerowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Marynarki Polskiej i
ul. Załogową.

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska/ Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012
Sp. z o. o.

% zaawansowania
inwestycji

100

Budżet

12.31 mln zł

Data realizacji

7 czerwca 2011 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska.

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (20)
Cel

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych.

Status




Kontynuowanie prac restauratorskich, prac instalacyjnych branży teletechnicznej i elektrycznej, usunięcie
kolizji kabli teletechnicznych i elektrycznych
Zakończenie robót elewacyjnych, wymiany stolarki okiennej, pokryć dachowych i przebudowy przyłączy.

Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

PKP S.A.

% zaawansowania inwestycji

88

Budżet

33,338 mln zł

Planowa data realizacji

4 kwietnia 2012 r.

Finansowanie

Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

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

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

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Samorząd Województwa Pomorskiego

Budżet

854 mln zł

Finansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Trwają prace przygotowawcze

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

31 marca 2012 r.

Poprawa komunikacji na trasie Jana z Kolna

Cel

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.
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Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Jana z Kolna


29 lipca 2011 r. - zakończono roboty budowlane.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna

1 lipca 2011 r. - rozpoczęto roboty

Roboty budowlane zostały zakończone.

Trwają czynności odbiorowe.
Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania inwestycji

98

Budżet

13,030 mln zł

Planowa data realizacji

Styczeń 2012 r.

Finansowanie

Gmina Miasta Gdańska

Cel

Wybudowanie gmachu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Miasta Gdańska

% zaawansowania inwestycji

78

Budżet

292,8 mln zł

Planowa data realizacji

Październik 2013 r.

Finansowanie

Gmina Miasta Gdańska – WPI;
14 lipca 2010 r. – Zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POIiŚ dz. 11.2.

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (18)
Trwa wykonywanie robót budowlanych.

7.1.3.3 Kraków
Rozbudowa Stadionu "WISŁA" (6)
Cel

Rozbudowa Stadionu "WISŁA"
Wschodnia Trybuna


Trybuna Wschodnia jest użytkowana.



Od 11 grudnia 2011 r. do 28 lutego 2012 r. – nastąpi montowanie systemu oddymiania na Trybunie Wschodniej i
ostateczny odbiór całego stadionu



28 lutego 2012 r. - Całkowite oddanie Stadionu Wisły do użytku. Harmonogram prac został ustalony przez Miasto
z Klubem Wisła Kraków S.A., aby zapewnić możliwość bezpiecznego prowadzenia rozgrywek bez konieczności
zamykania obiektu dla kibiców.

Zachodnia trybuna


W październiku 2011 Trybuna Zachodnia została dopuszczona do użytkowania.



Trybuna Północna, Południowa, Wschodnia, Pawilon Medialny oraz boiska są użytkowane - mecze odbywają się
przy czterech trybunach

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania
inwestycji

100
15 października 2011 r. dopuszczenie do użytku
Trybuny Zachodniej.

Budżet

412.99 mln zł

Data realizacji

28 lutego 2012 r.- całkowite
oddanie Stadionu do użytku
(pozostaje tylko do montażu
instalacji oddymiania na
Trybunie Wschodniej, która
jest instalowana w przerwie
zimowej między kolejkami
(od 11 grudnia do 28 lutego
2012).
28 lutego 2011 r. – planowa
data realizacji
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Finansowanie

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa – 110 mln PLN (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 29,6 mln PLN
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice (33)
Cel
Status

Po decyzjach federacji piłkarskich Holandii, Anglii oraz Włoch lotnisko jest lotniskiem wspomagającym na czas
turnieju. 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.
Inwestor wystąpił o wykreślenie projektu z Listy Rozporządzenia RM w sprawie inwestycji EURO.
Lotnisko ze względu na wyniki losowania grup eliminacyjnych oraz ze względu na lokalizację Centrów Pobytowych
drużyn Anglii, Włoch i Holandii jest lotniskiem wspomagającym dla turnieju UEFA EURO 2012™.
Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej (Łącznik) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą


Projekt zrealizowany w 2010 r.

Budowa przystanku kolejowego w Krakowie projekt będzie realizowany po Turnieju ze względu na opóźnienie
realizacji linii kolejowej Kraków Główny - Mydlniki - MPL Balice

Projekt będzie realizowany po Turnieju ze względu na opóźnienie realizacji linii kolejowej Kraków Główny Mydlniki - MPL Balice
Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu


Projekt zakończony w 2010 r.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

% zaawansowania
inwestycji

100

Budżet

124,037 mln zł

Data realizacji

30 sierpnia 2010 r.

Finansowanie

Finansowanie pozyskane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także ze środków
sektora prywatnego.

Cel

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).

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania
inwestycji

100

Budżet

156.03 mln zł

Data realizacji

15 listopada 2011 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa.

Rozbudowa węzła komunikacyjnego "Ofiar Katynia w Krakowie" (27)

15 listopada 2011 r. - zakończenie inwestycji.

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)

Status

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.

Wybudowano skrzyżowanie ulic: Grota-Roweckiego, Kapelanka i Brozka

Wybudowano nowa jezdnię do ul. Norymberskiej.

Listopad 2012 r. - termin zakończenia robót

Do końca roku 2011 r. możliwy będzie ruch wahadłowy tramwajów na odcinku do ul. Gronostajowej, całość linii
(około 3,7 km - do listopada 2012 r.)

Roboty budowlane nie zostaną zakończone do momentu rozpoczęcia UEFA EURO 2012™. W tym terminie
możliwe jest jednak uzyskanie częściowej operacyjności linii.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

Budżet

150 mln zł

Cel

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji
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18 listopada 2012 r.

Finansowanie

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)

Status

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.

30 czerwca 2011 r. - Inwestycja zrealizowana rzeczowo

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

114,800 mln zł

Data realizacji

31 sierpnia 2011 r.

Finansowanie

Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r.

Cel

Budowa parkingu podziemnego Plac Na Groblach (30)
Cel

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™

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

60,800 mln zł

Data realizacji

8 czerwca 2009 r.

Finansowanie

-

9 grudnia 2009 r. - Projekt zrealizowany, oddany do użytku dnia

Budowa parkingu podziemnego al. Focha (31)
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™.

Brak potwierdzenia planowanej daty zakończenia inwestycji. Biorąc pod uwagę brak dokumentacji
projektowej oraz niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych nie ma możliwości zakończenia robót w
terminie do UEFA EURO 2012™.

Cel
Status

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania inwestycji

56

Budżet

14,700 mln zł

Planowa data realizacji

-.

Finansowanie

Inwestycja realizowana będzie w trybie koncesji (zaprojektuj i buduj).

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (32)
Cel

Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych

Status



Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

PKP S.A.

% zaawansowania inwestycji

71

Budżet

106,590 mln zł

Planowa data realizacji

30 marca 2012 r.

Finansowanie

Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Trwają prace budowlane:
o
roboty budowlane, zabezpieczenia przeciw pożarowe belek nośnych i stropów pod Antresolą,
o
roboty fundamentowe pod ścianę osłonową wschodnią i montaż ściany,
o
budowa izolacji stropu dworca pod torami,
o
budowa instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych,
o
budowa ścian działowych,
o
budowa instalacji oddymiania,
o
roboty montażu konstrukcji schodów ruchomych.
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Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski - ul. Lipska wraz z budową ul.
Kuklińskiego (34)
Cel

Usprawnienie komunikacji miejskiej.

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

154,717 mln zł

Data realizacji

30 czerwca 2011 r.

Finansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pod numerem POiIŚ 7.3-6.1.

Inwestycja zakończona i oddana do ruchu.

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

Budowa pasa ruchu dla komunikacji zbiorowej, usprawnienie komunikacji miejskiej.

Status



Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

Gmina Miejska Kraków

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

8 lutego 2012 r.

Finansowanie

Rozwój Zintegrowanego Transportu Metropolitalnego w ramach MRPO (Małopolski Regionalny Program
Operacyjny) działanie 5.3.

Miasto nie przekazało informacji na temat realizacji inwestycji.

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)

Status

Budowa systemu pozwoliła na zwiększenie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się kibiców i turystów w
centrum miasta podczas UEFA EURO 2012™.

IV kwartał 2008 r. - projekt zrealizowany i zakończony.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Agencja
Rozwoju
Gmina Miejska Kraków

Budżet

205,000 mln zł

Finansowanie

Budżet Gminy Kraków

Cel

Miasta

% zaawansowania inwestycji

100

Data realizacji

15 grudnia 2008 r.

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

Terminowość

Wybudowanie drogi dwujezdniowej zwiększy przepustowość tej ulicy. Droga ta może być elementem połączenia
pomiędzy Stadionem Miejskim a planowaną Zachodnią Obwodnicą Poznania i autostradą A2.
Zakres prac realizowany do UEFA EURO 2012 obejmuje północną jezdnię ul. Grunwaldzkiej na odcinku
Jeleniogórska - Malwowa (realizowany w ramach Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z
organizacją EURO - etap II).

18 sierpnia 2011 r. - Minister Infrastruktury podtrzymał Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji oddalając odwołania,
tym samym stała się ona ostateczna

10 października 2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum Pol-Dróg Piła oraz
Tor-Krak (wartość 108 mln PLN – dla całego etapu II inwestycji)

5 listopada 2011 r. - rozpoczęcie robót budowlanych

5 listopada 2011 r. - rozpoczęto rozbiórkę konstrukcji jezdni ulic: Dziewińskiej, Grotkowskiej, Malwowej,
Wieruszowskiej, nawierzchni bitumicznej parkingu Malwowa/Grunwaldzka.

5 listopada 2011 r. - w zakresie branży wod-kan rozpoczęto wykopy pod wodociąg na odc. W69-W77 –
Malwowa.

Rozpoczęto wykopy w ul. Cmentarnej dla kanalizacji deszczowej DN400, D65, D66.

Rozpoczęto wykopy w ul. Jeleniogórskiej dla kanalizacji sanitarnej (studnia S15) oraz wykopy w ul. Malwowej.
Opóźnienie krytyczne
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Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Właściciel

26,480 mln zł

Budżet

% zaawansowania inwestycji

89

Planowa data realizacji

Zakres robót budowlanych do
Euro2012: ulica Grunwaldzka
(droga), na odc. Jeleniogórska
– Malwowa – jezdnia
północna: 30 kwietnia 2012
r.,
oddanie do ruchu jezdni
północnej na ww. odcinku: 1
czerwca 2012 r., przy
zachowaniu przejezdności
istniejącej jezdni
południowej.
W okresie od sierpnia 2012 r.
do grudnia 2012 r. (po
Euro2012):
na odc. Jeleniogórska –
Malwowa – jezdnia
południowa: 30 października
2012 r., oddanie do ruchu obu
jezdni wg docelowej
organizacji ruchu na ww.
odcinku: 1 grudnia 2012 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 13 maja 2010 r. przywrócono finansowanie dla zadania.

Finansowanie

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

Status

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

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Urząd Miasta Poznania

% zaawansowania
inwestycji

100

Budżet

8.87 mln zł

Data realizacji

31 grudnia 2010 r.

Finansowanie

Budżet Miasta Poznania

Cel

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (48)
Cel
Status

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość
skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń.
W związku ze zmniejszeniem środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na realizację zadania w
latach 2010 - 2014 r., zweryfikowano zakres rzeczowy dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na
rozbudowę SMW w rejonie ulic Bukowskiej, Bułgarskiej i al. Polskiej. Status działań:








Październik 2011 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą (przetarg został ogłoszony w sierpniu 2011 r.,
rozstrzygnięty we wrześniu 2011 r.) na wykonanie monitoringu wzdłuż zmodernizowanej ulicy Bukowskiej na
odcinku od skrzyżowania z Polską/ Bułgarską w kierunku Portu Lotniczego, aż do granic miasta, gdzie ul.
Bukowska przechodzi w drogę wojewódzka Nr 307.
Grudzień 2011 r. – Zakończone zostały prace na wykonanie monitoringu wzdłuż zmodernizowanej ulicy
Bukowskiej na odcinku od skrzyżowania z Polską/ Bułgarską w kierunku Portu Lotniczego, aż do granic miasta,
gdzie ul. Bukowska przechodzi w drogę wojewódzka Nr 307, kamery wzdłuż ul. Bukowskiej zostały włączone do
systemu monitoringu miasta. Poniesiony koszt: 415 tys. przyniósł oszczędności w budżecie projektu.
Grudzień 2011 r. – W ramach zadania „uruchomienie monitoringu ulic około stadionowych” rozstrzygnięty został
przetarg na kwotę 461.688 zł i podpisana została umowa z wykonawcą monitoringu (ul. Ptasia, ul. Wałbrzyska, ul.
Marcelińska, ul. Strzegomska - łącznie 15 kamer).
Marzec 2012 r. – Zadanie „uruchomienie monitoringu ulic około stadionowych” będzie mogło być zrealizowane po
zakończeniu przebudowy dróg. Montaż kamer monitorujących ulice przylegające do stadionu wymaga uprzedniego
zakończenia zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury podziemnej przebiegającej pod drogami.
Występuje ryzyko przekroczenia marcowego terminu realizacji zadania.

Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

Urząd Miasta Poznania

Budżet

Budżet ze względu na oszczędności w rozstrzygniętych
Planowa data
przetargach zmniejszono o 625 tys. PLN do 11,037 mln
realizacji
PLN (wcześniej: 11,662 mln PLN)

% zaawansowania
95,81
inwestycji
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31 maja 2012 r.

Finansowanie

Budżet Miasta Poznania

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

Przebudowa i adaptacja obiektu przy ul. Szylinga 2 na siedzibę KMP Poznań

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Komenda Główna Policji

% zaawansowania
inwestycji

100

Budżet

60.74 mln zł

Data realizacji

1 listopada 2010 r.

Finansowanie

W ramach planu inwestycyjnego Policji zabezpieczone zostały środki w wysokości 39,466 tys. zł, ponadto KWP
pozyskało środki obce w wysokości 7,87 mln zł, 12 mln zł środki Urzędu Miasta Poznań oraz 1,4 mln zł - środki z
WFOŚiGW.

Inwestycja zakończona.

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

Status

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.

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Złożono dokumentację do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu otrzymania pozwolenie na budowę.

Etap I – rewitalizacja budynku głównego strażnicy w latach 2011/2012 r.

Etap II – rewitalizacja pozostałych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w latach 2012/2013 r.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Budżet

8.53 mln zł

Finansowanie

Budżet Skarbu Państwa – 4,394 mln zł
WFOŚiGW w Poznaniu – 0,14 mln zł
Budżet Miasta Poznania – 4 mln zł

Cel

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

31 grudnia 2013 r.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zespołu hotelowego, w tym: zadanie I – etap
I – budowa zespołu basenów sportowych i rekreacyjnych, etap II – budowa całorocznego lodowiska, kortów
tenisowych oraz sal do squasha; zadanie II – budowa zespołu hotelowego (44)
Cel

Inwestycja polega na budowie dużego ośrodka sportowo-rekreacyjnego wraz z budową zespołu basenów sportowych i
rekreacyjnych 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 realizowany będzie nowoczesny zespół hotelowy – inwestor prywatny.

Status



Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Termy Maltańskie Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

100 (dot. I etapu)

Budżet

345,750 mln zł

Data realizacji

30 września 2011 r.

Finansowanie





16 października 2011 r. - oficjalne oddanie Term Maltańskich.

Budżet Miasta;
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;
Środki Spółki Termy Maltańskie Kredyt komercyjny z EBI.

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce
(49)
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”.
Cel

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.
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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.

Status

Projekt wpisuje się w plan przygotowań miasta do organizacji mistrzostw UEFA EURO 2012™ i przyczyni się do
poprawy wizerunku Poznania oraz jego atrakcyjności turystycznej.

Trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt zostanie ukończony po UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

do 30.09.2009 - Wydział Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Poznania od 01.10.2009 - Centrum
% zaawansowania inwestycji
Turystyki Kulturowej "Trakt", od 08.2010 Urząd
Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów

10%

Budżet

98,900 mln zł

31 października 2012 r.

Finansowanie

Budżet Miasta / Środki UE – PO IG Działanie 6.4. W dniu 24 lutego 2011 r. - podpisana została umowa o
dofinansowanie projektu.

Planowa data realizacji

7.1.3.5 Warszawa
Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia (63)

Cel

Budowa nowego dworca kolejowego i siedmiu budynków biurowych od strony Al. Jerozolimskich na obszarze
prawie 17 tys. m2. Wejście na dworzec możliwe będzie zarówno z podziemnego tunelu, jak i części naziemnej,
gdzie w okolicy zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej. Budynek zajmie 1250 m2 powierzchni.
Będzie w całości przystosowany dla osób mających trudności z poruszaniem się, jak i niewidomych, zaopatrzony
w klimatyzację i monitoring.

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

PKP S.A.

Budżet

412,000 mln zł (wraz z kompleksem budynków,
Planowa data realizacji
łączących funkcje biurowe, handlowe i usługowe)

Finansowanie

Środki finansowe HB Reavis.

Prace wstrzymane.

-

% zaawansowania inwestycji

IV kwartał 2014 r.

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30
tramwajów niskopodłogowych (64)

Cel
Status

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej o długości ok. 3,2 km w ciągu ulic Targowej i Al. Zielenieckiej
od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup 30 szt. taboru tramwajowego dla linii obsługujących
Stadion Narodowy. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie
płynności ruchu w rejonie bezpośredniego otoczenia Stadionu Narodowego.
Trwa realizacja robót budowlanych

9 maja 2011 r. - rozpoczęcie robót na torowisku przez Wykonawcę zgodnie z umową z dnia 22 marca 2011 r.
na wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej od węzła Targowa/Kijowska do węzła
Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą "Zieleniecka"


7 września 2011 r. - podpisano umowę z Wykonawcą remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ul.
Targowej, na odcinku ul. Białostocka – ul. Kijowska oraz w al. Zielenieckiej, od pętli Zieleniecka do al.
Waszyngtona.



Zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy –
Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych” planowana jest na 2013 rok, gdy
będą prowadzone prace wykończeniowe oraz modernizacja torowiska w ul Targowej. Prowadzone prace
budowlane i modernizacyjne nie będą miały wpływu na utrzymanie w trakcie turnieju EURO 2012
przejezdności modernizowanej trasy tramwajowej na obecnym poziomie (tj. bez odcinka w ciągu ul. Targowej
od Al. Solidarności do Kijowskiej nieużywanego obecnie w związku z budową stacji C15 Dworzec Wileński
w ramach budowy centralnego odcinka II linii metra).

Terminowość



Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Tramwaje Warszawskie

% zaawansowania inwestycji

141

91

Budżet

366,436 mln zł

Finansowanie

Środki finansowe spółki Tramwaje Warszawskie

30 kwietnia 2012 r. –
zapewnienie przejezdności
modernizowanej trasy (bez
odcinka w ciągu ul.
Targowej
od
Al.
Solidarności do Kijowskiej)

Planowa data realizacji

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.

6 lipca 2011 r. - spisano Świadectwo Przejęcia Robót Zasadniczych

Październik 2011 r. - zakończenie robót

Planowane jest wystąpienie do WINB o pozwolenie na użytkowanie.

Cel
Status

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

ZMID

% zaawansowania inwestycji

97

Budżet

166,531 mln zł

Planowa data realizacji

I kwartał 2012 r.

Finansowanie

166,5 mln zł - środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: ul. Tysiąclecia- ul.
Zabraniecka
Cel

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.

Status



Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 2012™. Zgodnie z
informacją otrzymaną od inwestora (Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych) w związku w objęciem Młyna
Michla oraz jego otoczenia ochroną konserwatorską i trwającym procesem odwoławczym od decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymano dalsze prace związane z realizacją inwestycji.
Jednocześnie termin realizacji planowany na 18-24 miesięcy oznacza, że nawet przy korzystnych dla
inwestycji rozstrzygnięciom, projekt nie zostanie zakończony do czasu mistrzostw.



Informacja potwierdzona pismem nr EU-RGO-0717-15-1-10 z dnia 23 listopada 2010 r.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

ZMID

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

150,732 mln zł

Planowa data realizacji

-

Finansowanie

Budżet Miasta

7.1.3.6 Wrocław
Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu (75)
Cel

Budowa Galerii Handlowo-Usługowej po północnej stronie stadionu.

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

WKS Śląsk Wrocław S.A.

Budżet

600 mln zł

Finansowanie

Finansowanie ze środków WKS Śląsk Wrocław S.A.

Z powodu braku finansowania projekt Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro
2012 we Wrocławiu nie zostanie wykonany w terminie przed UEFA EURO 2012™.

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

142

-

7.1.3.7 Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław
Budowa centrów powiadamiania ratunkowego (79)
Cel

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców poprzez zapewnienie szybkiego i
skutecznego dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę
odpowiednich narzędzi informatycznych, wspomagających pracę personelu służb ratunkowych i pożarniczych oraz
rozbudowę i wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

Status





Projekt indywidualny „Budowa i wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego”, którego beneficjentem jest
Centrum Projektów Informatycznych (MSWiA), realizowany jest z udziałem środków unijnych z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt stanowi wraz z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi
ze środków UE oraz środków budżetowych integralną część zarówno Systemu Informatycznego Powiadamiania
Ratunkowego, jak i całego systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce obsługującego numer alarmowy 112.
Trwa postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.
o
I kwartał 2012 r. - Planowane zawarcie umowy
o
IV kwartał 2012 r. - Wdrożenie systemu

Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

Wojewodowie

Budżet

350,000 mln zł

Finansowanie

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w lipcu 2010 r., jednakże ze względu na wyczerpanie
alokacji projekt otrzymał jedynie częściowe dofinansowanie w wysokości 125,85 mln zł.

%
zaawansowania
inwestycji
Planowa
data
31 grudnia 2013 r.
realizacji

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

Dostosowanie lotniska wojskowego do przyjmowania ruchu General Aviation podczas UEFA EURO 2012™.

Status



Trwają prace modernizacyjne lotniska pod kątem ewentualnej obsługi General Aviation.

Budowa płaszczyzny postojowej samolotów (etap I)


Po unieważnieniu przetargu na wykonanie płaszczyzny postoju samolotów zlecono opracowanie PFU, na
podstawie, którego będzie wykony remont w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Budowa strażnicy służby ratowniczo-gaśniczej


19 grudnia 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą budynku LSP. Termin realizacji: 44 tygodnie od dnia
podpisania umowy.

Budowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych lotniska


System świateł nawigacyjnych realizowany jest w formule „projektuj i buduj” przez firmę MAWILUX Sp. z o.o,
na podstawie umowy nr 71/2011 z dnia 2 listopada 2011 r.



Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie:
- systemu świateł nawigacyjnych,
- oznakowania pionowego,
- instalacji elektroenergetycznej

Budowa terminalu pasażerskiego

16 grudnia 2011 r. - otwarcie ofert na budowę budynku terminalu pasażerskiego GA. Umowa podpisana 2
stycznia 2012,


10 października 2012r. - zakończenie budowy

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp z o. o.

Budżet

45,050 mln zł

Finansowanie

Udziałowcy i środki własne

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji
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48
31 października 2012 r.

Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie (36)
Cel

Port Lotniczy ma być wsparciem dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przewidziany jest przede
wszystkim do obsługi ruchu General Aviation.
Budowa części lotniczej

Droga startowa wraz z oświetleniem jest gotowa. Trwają prace na drogach kołowania i głównej płycie postojowej
(PPS).

Status

Budowa terminalu pasażerskiego

Termin oddania terminalu to połowa maja 2012. Spółka planuje jednak wcześniejsze udostępnienie oddzielnego,
tymczasowego „terminalu” do obsługi pasażerów General Aviation.

Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o.

Budżet

305,000 mln zł

Finansowanie

150 mln zł środki własne spółki PL Modlin, pozostałe emisja obligacji (76 mln zł środki pomocowe UE (RPO woj.
mazowieckiego),

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

78
15 maja 2012 r.

Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź
Cel

Zwiększenie przepustowości portu lotniczego Łódź tak, aby sprostać wzrostowi ruchu w nadchodzących latach.
Lotnisko Łódź jest wyznaczone do roli lotniska wspomagającego dla Warszawy.
Terminal pasażerski nr 3

Status



Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Port Lotniczy Łódź

Budżet

160,338 mln zł

Finansowanie

Część środków stanowią środki własne reszta pozyskana ma zostać z funduszy UE.

Trwają prace budowlane. Przejęcie Terminala od wykonawcy 31 marca. Udostępnienie dla pasażerów od 1
kwietnia 2012 r.

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

95
01 kwietnia 2012 r.

Rozbudowa i Modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka
Cel
Status

Istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania lotniska w Rzeszowie podczas Turnieju ze względu na mecze grupy B we
Lwowie.
Budowa nowego terminalu pasażerskiego


31 grudnia 2011 r. – realizacja rzeczowa kontraktu terminalu została zakończona



30 marca 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania terminalu

Budowa płyty postojowej i stanowiska do odladzania samolotów

Terminowość
Właściciel



11 lipca 2011 r. - Wydano Świadectwo Przejęcia.



Wydano decyzję o użytkowaniu. Projekt zrealizowany.

Zgodnie z planem
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp z o.o.

Budżet
Finansowanie

% realizacji

100% - w zakresie płyty i
stanowiska do odladzania
90% w zakresie budowy
terminala

Planowa data
realizacji

30 marca 2012 r.

Środki POIiŚ (do 50% całości), środki własne, kredyty (komercyjne oraz EBI).
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7.1.3.9 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

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

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Budżet

253.48 mln zł

Finansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Trwają prace przygotowawcze oraz procedura pozyskiwania gruntów

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji

39
31 maja 2012 r.

Linia nr 1 Warszawa – Łódź (z wył. odc. Łódź Widzew – Łódź Fabryczna)
Poprawa jakości połączenia z miastem gospodarzem EURO 2012 i lotniskiem zapasowym oraz elementów połączenia
pary miast między sobą (Warszawa-Wrocław). Wprowadzenie prędkości 140-160 km/h.
Skierniewice - Łódź Widzew, etap I

Prace i odbiory zakończone.

Cel
Status

Warszawa Zachodnia - Skierniewice, etap II, odc. A


Trwają prace budowlane – niemożliwe do wykonania przed UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji 77

Budżet

2 713,595 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

SPOT/POIiŚ/Środki krajowe.

31 maja 2012 r.

Połączenie kolejowe Kraków Główny - Mydlniki - MPL Balice, etap I

Status

Modernizacja połączenia kolejowego z Portem lotniczym Kraków Balice (zagwarantowanie sprawnego połączenia
centrum miasta i lotniskiem).

Trwają prace przygotowawcze.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

296,626 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

Finansowanie

POIiŚ/Środki krajowe

Cel

Infrastruktura stacji Wrocław Główny
Cel

Zwiększenie przepustowości stacji

Status



Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

PKP PLK S.A.

% zaawansowania inwestycji 82

Budżet

46,877 mln zł

Planowa data realizacji

Finansowanie

POIiŚ/Środki krajowe

Trwa realizacja inwestycji
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30 maja 2012 r.

7.1.3.10 Cały kraj
Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (81)

Cel

Status

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego pracę i współdziałanie służb
ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych na poziomie WCPR, co w rezultacie przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców przebywających na terenie RP. Jednocześnie projekt umożliwia
odbieranie wywołań w językach obcych. Istotne jest także skrócenie czasu reakcji na zdarzenia wymagające interwencji
służb niosących pomoc m.in. poprzez odciążenie dyspozytorów służb w powiatach od przyjmowania i weryfikacji
zgłoszeń. Natomiast organizację systemu określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).
Projekt indywidualny „Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego”, którego
beneficjentem jest Centrum Projektów Informatycznych (MSWiA), realizowany jest przy współudziale środków
unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt stanowi wraz z innymi projektami
współfinansowanymi ze środków UE oraz środków budżetowych integralną część zarówno Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego (SI PR), jak i całego budowanego systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce
obsługującego numer alarmowy 112.
Beneficjent tj. Centrum Projektów Informatycznych (MSWiA) podpisał umowę o dofinansowanie dla niniejszego
projektu. Szacunkowa kwota dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko to 89,91 mln zł. Natomiast orientacyjny
koszt całkowity projektu to 115,78 mln zł. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2009-2013 (z wcześniejszym
oddaniem centrów w tych województwach gdzie planowana jest organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO
2012™).
W ramach projektu zrealizowano produkty:


III kwartał 2011 r. - Zakupiony i dostarczony został sprzęt i oprogramowanie zapewniające zwiększenie wydajności
sieci WAN dla potrzeb funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
Zakupionych zostało 330 szt. stanowisk dostępowych, 330 szt. konsol dyspozytorskich zintegrowanej łączności,
990 szt. kart inteligentnych oraz 330 szt. czytników kart na potrzeby zintegrowanego Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne
numery alarmowe.
Wdrożono System Informatyczny WCPR w 17 ośrodkach regionalnych, umożliwiający przyjęcie i rejestrację
zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla
użytkowników i administratorów.





Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

MSWiA

Budżet

115,780 mln zł

Finansowanie

Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków XII osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko wynosi 89,91 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% stanowi współfinansowanie krajowe).

%
zaawansowania
inwestycji
Planowa
data
31 grudnia 2013 r.
realizacji

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (82)

Cel

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie ew. strat związanych z klęskami
żywiołowymi czy aktami terrorystycznymi, poprzez zwiększenie efektywności współdziałania służb porządku
publicznego i ratownictwa. Realizacja ww. celu będzie możliwa poprzez zapewnienie nowoczesnej, bezprzewodowej,
cyfrowej platformy komunikacyjnej. Funkcjonalność platformy umożliwi wymianę korespondencji głosowej jak
również mobilny i bezpieczny dostęp do zasobów bazodanowych, w tym danych SIS. W oparciu o wdrożone
rozwiązanie możliwe będzie zapewnienie nowoczesnych stanowisk dowodzenia/kierowania posiadających
gwarantowaną komunikację z siłami zlokalizowanymi bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Status



Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

MSWiA

Budżet

500 mln zł

Finansowanie

Ze względu na wyczerpanie alokacji w 7. osi POIG, projekt nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie.

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

% zaawansowania
inwestycji
Planowa data
realizacji
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0
31 grudnia 2012 r.

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralna Bazą Danych (PLI-CBD)*
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta
wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z
przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.
Cel

W systemie powiadamiania ratunkowego, PLI CBD stanowi jego część odpowiedzialną za gromadzenie danych o
użytkownikach oraz informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenie
alarmowe oraz za przekazywanie ich systemom i służbom.

Status



Terminowość

Zrealizowany

Zgodnie z harmonogramem, zakończono wszystkie prace budowlano-techniczne, zrealizowano dostawy oraz
zakończono budowę systemu. Platforma została uruchomiona w wersji produkcyjnej, podłączono do niej
użytkowników, którymi są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. System jest gotowy do użytkowania.
Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.

Właściciel

UKE
19,4 mln zł

Budżet
Finansowanie

100%

% zaawansowania inwestycji

30 czerwca 2011 r.

Data realizacji

Projekt otrzymał dofinansowania na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112" (OST 112)*

Cel
Status

Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu do
przyjęcia i obsługi zgłoszeń na numer 112, wraz z wyposażeniem w urządzenia końcowe dla właściwych
służb, integrację z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną (PLI CBD) i zapewnienie mechanizmów
związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci.


Zrealizowano większość dostaw sprzętu sieciowego i oprogramowania na potrzeby lokalizacji OST 112
– odebrano ponad 99% sprzętu.



Wdrożenie sieci OST 112:
o Uruchomiono Centralny System Zarządzania i Monitoringu OST 112. Zgodnie z Decyzją Ministra
SWiA (dziś: Ministra SW) obsługa i utrzymanie OST 112 zostało powierzone służbom
łączności i informatyki Komendy Głównej Policji.
o Uruchomiono wszystkie 20 węzłów i łączy oraz usługę transmisji danych na poziomie POL20
(poziom wojewódzki). Uruchomiono wszystkie 41 węzły i łącza oraz usługę transmisji danych
na poziomie POL35 (poziom komend miejskich policji). Dokonano pełnej migracji usług.
o Uruchomiono 126 węzłów i łączy wraz z usługą transmisji danych i migracją usług.



Podłączenie podmiotów SPR na bazie sprzętu sieciowego OST 112:
o Umożliwiona została transmisja danych na potrzeby podmiotów SPR w miastach wojewódzkich
oraz w innych dużych jednostkach miejskich (podłączanych do węzłów POL20 i POL35).
o Dokonano integracji urządzeń sieciowych OST 112 i infrastruktury SI WCPR, uruchomiono
transmisję danych i komunikację SI WCPR po OST 112 we wszystkich 17 lokalizacjach
WCPR.
o Uruchomiono transmisję danych w 16 KW PSP + KG PSP – brak docelowych łączy
światłowodowych pomiędzy lokalizacjami KW PSP Kraków a węzłem POL20.
o Zakończono instalację sprzętu dla 544 lokalizacji PSP (KW, KM, KP, JRG PSP). Trwają
przygotowania do uruchomienia transmisji dla KM PSP (po zestawieniu łączy przez jednostki
Policji).
o Trwają przygotowania do instalacji sprzętu w UW.



Dostawa 1500 telefonów IP (w ramach zawartej umowy ramowej) – zakończono dostawy sprzętu do
lokalizacji.



Szkolenia: przeprowadzono pierwszy etap szkoleń dla administratorów OST 112.

Terminowość

Z uwagi na brak terminowego przygotowania lokalizacji OST 112 na poziomie POL300 (powiatowym) oraz
PSP, UW do instalacji elementów OST 112, niezbędne jest dokonanie modyfikacji harmonogramu projektu i
przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.03.2012 r.

Właściciel

MSWiA

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

165,0 mln zł

Planowa data realizacji

31 marca 2012 r.

Finansowanie

Projekt otrzymał dofinansowanie na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

*Dwa projekty wskazane powyżej (1. Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych; 2. Ogólnopolska sieć
teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego „112”) są ściśle powiązane z przedsięwzięciami „Wdrożenie cyfrowego systemu
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łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa” oraz „Budowa wojewódzkich centrów powiadamiana
ratunkowego”. Oba dodatkowe projekty nie są umieszczone na liście przedsięwzięć Euro 2012 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 i jako nowo zgłoszone (w momencie opracowania niniejszego sprawozdania) do
monitorowania w ramach przygotowań do Turnieju, te inwestycje nie mają ocenionego ryzyka i w związku z tym nie są ujęte w oficjalnie
podawanych w sprawozdaniu statystykach.

7.1.3.11 Centra pobytowe
We wrześniu 2009 r. spółka PL.2012 przekazała do UEFA i spółki EURO 2012 Polska
dokument pt.: „Raport z przygotowań rekomendowanych centrów pobytowych do przyjęcia
drużyn narodowych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”.
Od tego czasu UEFA i EURO 2012 Polska przejęły zarządzanie projektem centrów
pobytowych. W dniu 1 października 2010 r. UEFA i EURO 2012 Polska ogłosiły katalog
centrów pobytowych: 21 polskich oraz 17 ukraińskich. W opublikowanym katalogu znajdują
się centra pobytowe ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, centra, w których jeden z elementów – hotel
bądź centrum treningowe - znajdują się w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 oraz nowe
lokalizacje spoza wykazu.
Po losowaniu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™, które miało miejsce w dniu
2 grudnia 2011 r. w Kijowie - 13 spośród 16 drużyn narodowych wybrało centra pobytowe
zlokalizowane w Polsce, co ilustruje rysunek załączony we wstępie do niniejszego
dokumentu.
Tylko 3 drużyny zdecydowały się zamieszkać w trakcie Mistrzostw na Ukrainie (Francja,
Szwecja i Ukraina).
W zaprezentowanym poniżej materiale dotyczącym stanu zaawansowania centrów
pobytowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
wykazu przedsięwzięć Euro 2012 w pierwszej kolejności przedstawione zostały centra
pobytowe, które w całości bądź jeden z elementów (hotel lub centrum treningowe) znajdują
się w wykazie przedsięwzięć Euro 2012. Ponadto w dokumencie poniżej zostały opisane
pozostałe centra pobytowe.
Centra Pobytowe ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, które znalazły się w oficjalnym
katalogu centrów pobytowych UEFA EURO 2012™:

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

Cel
Status

Stadion MOSiR Gdańsk

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

Dwór Oliwski / Stadion MOSiR znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA
EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego
wchodzi hotel Dwór Oliwski oraz Stadion MOSiR.

Centrum pobytowe posiada niezbędną infrastrukturę sportową oraz hotel spełniające wymogi
UEFA. Nie wymaga żadnych inwestycji.

Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Niemiec na czas UEFA EURO 2012.
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Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

-

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Data realizacji

-

Centrum Pobytowe Gdów / Wieliczka (88)
Hotel Turówka w Wieliczce
Cel

Boiska gminne - Gdów

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

Status

W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA 1 października 2010
roku znajduje się propozycja Wieliczki, nie obejmuje ona jednak boisk gminnych Gdowa. W katalogu
uwzględniono znajdujący się w Wieliczce hotel Turówka oraz Stadion Miejski Cracovii w Krakowie.
Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Włoch na czas UEFA EURO 2012™.
Zakres inwestycji został ograniczony.
Budowa bazy treningowej - Etap I:

Inwestycja zakończona.

I etap inwestycji obejmuje budowę boiska podstawowego i zapasowego.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Urząd Gminy Gdów

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

2,010 mln zł

Data realizacji

31 marca 2011r.

Centrum Pobytowe Gniewino (89)
Hotel Mistral Sport
Cel
Status

Boiska gminne - Gniewino

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
Gniewino znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi budowany w Gniewinie hotel
Mistral Sport oraz Stadion Miejski. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Hiszpanii na czas
UEFA EURO 2012™.
Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni


Inwestycja zakończona.

Modernizacja stadionu gminnego


Inwestycja zakończona.

Budowa hotelu



Inwestycja zakończona.
W dniu 17 czerwca 2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Od początku lipca 2011 r. hotel został
uruchomiony i przyjmuje gości.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Gniewino/Hotel Gniewino Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

35,379 mln zł

Data realizacji

17 czerwca 2011r.

Centrum Pobytowe Józefów (91)
Hotel Holiday Inn w Józefowie
Cel
Status

Boiska miejskie - Józefów

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
W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA w dniu 1 października
2010 r. znajduje się propozycja Józefowa, nie obejmuje ona jednak boisk miejskich. W katalogu
uwzględniono znajdujący się w Józefowie hotel Holiday Inn oraz Stadion Miejski w Sulejówku.
Budowa bazy treningowej



W dniu 28 października 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
Prace budowlane zostały rozpoczęte i mają zostać zakończone do 30 kwietnia 2012 r.
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Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Miasto Józefów

% zaawansowania inwestycji

94

Budżet

4,700 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012r.

Centrum Pobytowe Sulejówek / Wesoła / Otwock (121)
Stadion miejski - Sulejówek

Hotel Villa Otwock / Hotel „Dom Spokojnej Jesieni”

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

Cel
Status

Stadion Miejski w Sulejówku został zakwalifikowany jako obiekt treningowy w centrum pobytowym
Józefów w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA w dniu
1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Holiday Inn w Józefowie oraz Stadion
Miejski w Sulejówku.
Budowa bazy treningowej


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Urząd Miasta Sulejówek

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

25,000 mln zł

Data realizacji

10 września 2010r.

Centrum Pobytowe Kołobrzeg (94)
Hotel Leda Spa w Kołobrzegu / Hotel Senator w Dźwirzynie
Cel
Status

Boiska miejskie (MOSiR) - Kołobrzeg

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
W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA w dniu 1 października
2010 r. znajduje się propozycja Kołobrzegu, nie obejmuje ona jednak Hotelu Leda Spa ani Hotelu Senator. W
Katalogu uwzględniono znajdujący się w Kołobrzegu hotel Marine oraz modernizowany Stadion Miejski w
Kołobrzegu. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Danii na czas UEFA EURO 2012™.
Budowa bazy treningowej



Inwestycja zakończona. Prace budowlane zakończono 28 kwietnia 2011 r. Pozwolenie na użytkowanie
zostało wydane 24 maja 2011 r.
Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się w terminie 3-4 czerwca 2011 r.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miasto Kołobrzeg

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

27,000 mln zł

Data realizacji

24 maja 2011r.

Centrum Pobytowe Lubawa (98)
Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie
Cel
Status

Stadion Miejski - Lubawa

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
Lubawa znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza
Dylewskie oraz modernizowany Stadion Miejski w Lubawie.
Rozbudowa bazy treningowej




Inwestor poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania.
Wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione są od pozyskania zewnętrznego
dofinansowania projektu.
Data zakończenia realizacji inwestycji na chwilę obecną nie jest możliwa do wskazania. Istnieje ryzyko
nieukończenia inwestycji przed UEFA EURO 2012TM.

Budowa boiska treningowego


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Gmina Miejska Lubawa

% zaawansowania inwestycji
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68

Budżet

3,150 mln zł

Planowa data realizacji

Niezdefiniowana
przez inwestora *

*Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji

Centrum Pobytowe Nałęczów / Puławy / Kazimierz Dolny (103)
Hotel Termy Pałacowe SPA Nałęczów
Cel
Status

Stadion Miejski - Puławy

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
Puławy znajdują się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Król Kazimierz z Kazimierza
Dolnego oraz Stadion Miejski w Puławach. Hotel Termy Pałacowe SPA Nałęczów został zakwalifikowany
jako hotel dla kibiców tzw. "Team Followers".
Modernizacja stadionu




Inwestycja zakończona.
Protokół odbioru podpisano 1 września 2011 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 20 września 2011
r.
W dniach 29 września - 2 października 2011 r. odbył się cykl imprez związanych z otwarciem stadionu.

Remont hotelu 'Termy Pałacowe'


Remont hotelu został zakończony. Od 15 sierpnia 2010 r. obiekt przyjmuje gości, a 28 sierpnia 2010 r.
miało miejsce oficjalne otwarcie.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Miasto Puławy/Zakład
Nałęczów' SA

Budżet

57,317 mln zł

Leczniczy

'Uzdrowisko % zaawansowania inwestycji
Data realizacji

100
20 września 2011r.

Centrum Pobytowe Nowy Dwór Mazowiecki / Jachranka (104)
Boiska miejskie (MOSiR) – Nowy Dwór
Mazowiecki

Hotel Warszawianka w Jachrance
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
Hotel Warszawianka w Jachrance został zakwalifikowany do katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO
2012™, który opublikowano w dniu 1 października 2010 r. Znajduje się on w ramach centrum pobytowego
„Legionowo” wraz z modernizowanym Stadionem Miejskim w Legionowie. Centrum pobytowe zostało
wybrane przez drużynę Grecji na czas UEFA EURO 2012™.
Budowa bazy treningowej


Inwestycja zakończona.

Modernizacja stadionu miejskiego



Inwestycja w fazie projektowania i przygotowania. Inwestor posiada program funkcjonalno - użytkowy.
Brak zmian w statusie realizacji inwestycji w stosunku do III kwartału 2011 r.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

% zaawansowania inwestycji

73

Budżet

7,276 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012r.

Centrum Pobytowe Opalenica (106)
Hotel Remes
Cel
Status

Boiska klubu Remes Opalenica

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
Opalenica znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Remes Sport & SPA oraz
Stadion Miejski w Opalenicy. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Portugalii na czas UEFA
EURO 2012™.
Budowa Hotelu Remes



Inwestycja zrealizowana.
4 gwiazdkowy hotel Remes posiada 147 miejsc noclegowych, 2 restauracje, pub, SPA oraz 4 sale
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konferencyjne.
Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Hotel Remes Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

33,000 mln zł

Data realizacji

30
października
2009r.

Centrum Pobytowe Ostróda (108)
Stadion Miejski - Ostróda

Hotel Platinum
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
Ostróda znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Willa Port Resort oraz
modernizowany Stadion Miejski. Hotel Platinum został zakwalifikowany jako hotel dla kibiców tzw. "Team
Followers".
Budowa stadionu




Inwestycja zakończona.
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 19 sierpnia 2011 r.
Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się 3 września 2011 r. (mecz Legia Warszawa - Jagiellonia
Białystok).

Budowa hotelu Platinum




Inwestycja zrealizowana.
4 gwiazdkowy hotel otwarty 24 kwietnia 2009 r. Posiada 50 pokoi i 6 apartamentów, SPA oraz 3 sale
konferencyjne.
W Ostródzie oprócz hotelu Platinum funkcjonuje 4* hotel Willa Port oraz 4* Willa Port Resort oraz
budowany jest 5* hotel Holiday Park.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

CONDOHOTELS SPORT Sp z o.o./Gmina Miejska % zaawansowania inwestycji
Ostróda

100

Budżet

95,700 mln zł

19 sierpnia 2011r.

Data realizacji

Centrum Pobytowe Prusim Dwór Olenderski (113)
Boiska gminne – Sieraków (inwestor nie
planuje inwestycji w ramach przygotowania
centrum pobytowego)

Hotel Dwór Olenderski

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
Hotel Olandia (Skansen Olenderski) został zakwalifikowany jako obiekt noclegowy w centrum pobytowym
Międzychód w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA w
dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel A Olandia (Skansen Olenderski),
hotel B Pałac Wiejce oraz modernizowany Stadion Miejski w Międzychodzie.
Budowa Skansenu Olendrskiego - etap I


Inwestycja zakończona.

Budowa Skansenu Olendrskiego - etap II i III


Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. Planowany termin zakończenia inwestycji
został przesunięty na 30 kwietnia 2012 r.

Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

RTM Sp. z o.o.

% zaawansowania inwestycji

96

Budżet

24,000 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012 r.
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Centrum Pobytowe Sosnowiec (119)
Hotel Aria / Hotel Novotel Centrum Katowice
Cel
Status

Stadion Miejski - Sosnowiec

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
Stadion Miejski w Sosnowcu został zakwalifikowany jako obiekt treningowy (opcja A) w centrum
pobytowym Tychy w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez
UEFA w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Piramida w Tychach oraz
Stadion Miejski w Sosnowcu (opcja A) i boisko treningowe w Paprocanach (opcja B).
Budowa boiska o nawierzchni sztucznej


Inwestycja zrealizowana.

Budowa zadaszenia trybuny


Inwestycja zrealizowana.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Sosnowiec/MOSIR

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

5,340 mln zł

Data realizacji

28 sierpnia 2009r.

Centrum Pobytowe Ustka (127)
Hotel Dolina Charlotty Resort & Spa
Cel
Status

Stadion Miejski - Ustka

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
Hotel Dolina Charlotty Resort & Spa został zakwalifikowany jako obiekt noclegowy w centrum pobytowym
Słupsk w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA w dniu 1
października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego Słupsk wchodzi hotel Dolina Charlotty Resort & Spa
oraz modernizowany Stadion Miejski w Słupsku.
Modernizacja stadionu miejskiego


Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Miasta Ustka

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

0,700 mln zł

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Warka (131)
Hotel Sielanka
Cel

Stadion Miejski - Warka

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

Status

W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA 1 października 2010
roku znajduje się propozycja Warki, nie obejmuje ona jednak Stadionu Miejskiego w Warce . W katalogu
uwzględniono znajdujący się w Warce hotel Sielanka oraz boisko treningowe zlokalizowane w pobliżu
hotelu. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Chorwacji na czas UEFA EURO 2012™.

Centrum Pobytowe w całości zostanie zorganizowane w oparciu o bazę hotelowo-sportową hotelu
Sielanka w Warce.

Gmina Warka z uwagi na brak środków finansowych (nie uzyskano dofinansowania z UE) odstąpiła od
realizacji projektu modernizacji miejskiego stadionu.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Warka

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

21,434 mln zł

Data realizacji

-

Centrum Pobytowe Władysławowo COS (132)
COS OPO - Władysławowo

Hotel Velaves
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
W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA w dniu 1 października
2010 r. znajduje się propozycja Władysławowa, nie obejmuje ona jednak Centralnego Ośrodka Sportu. W
katalogu uwzględniono znajdujący się we Władysławowie hotel Velaves oraz Stadion Miejski w Pucku.

153

Budowa bazy treningowej




Inwestycja zakończona.
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 15 lipca 2011 r. Protokół odbioru podpisano 5 sierpnia 2011 r.
COS OPO we Władysławowie odmówił podpisania umowy na Centrum Pobytowe dla drużyn
narodowych w trakcie trwania UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

COS 'Cetniewo'

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

20,600 mln zł

Data realizacji

1 sierpnia 2011r.

Centrum Pobytowe Wojanów / Jelenia Góra (134)
Pałac Wojanów
Cel

Stadion Miejski – Jelenia Góra

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

Status

Jelenia Góra znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym w
dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Pałac Wojanów oraz Stadion
Miejski
w
Jeleniej
Górze.
Pałac Wojanów oraz Ośrodek Paulinum są obiektami istniejącymi.

Jelenia Góra w ramach przygotowania centrum pobytowego prowadzi inwestycję pn. " Przebudowa
stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze". W listopadzie 2011 r. rozstrzygnięto przetarg wybrano ofertę firmy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z Warszawy, która rozpoczęła już prace
budowlane. Stadion ma zostać przebudowany do końca kwietnia 2012 roku.

Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Pałac Wojanów Sp. z o.o./Miasto Jelenia Góra

% zaawansowania inwestycji

16,340 mln złBudżet
Planowa data realizacji
* Procent realizacji inwestycji zostanie uzupełniony po uszczegółowieniu projektu w systemie PPM.

*
30 kwietnia 2012r.

7.1.3.12 Status realizacji hoteli oraz centrów pobytowych nieujętych w katalogu UEFA

7.1.3.12.1 Hotele
7.1.3.12.1.1 Gdańsk
5* Hotel Hilton
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Hilton Hotels Corporation

Budżet

102 mln zł

Data realizacji

31 maja 2010 r.

5* Hotel Sheraton Sopot
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Sopot Zdrój

Budżet

113,4 mln zł

Data realizacji
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1 lipca 2008 r.

4* Hotel Radisson Blu
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Hotel Rezydent Gdańsk Sp. z o. o.

Budżet

54,4 mln zł

Data realizacji

18 maja 2009 r.

4* Hotel Willa Port RESORT Ostróda
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

OPB Holding

Budżet

41 mln zł

Data realizacji

8 października 2010 r.

3* Hotel Grodzki (wcześniej 5* Hotel Elegant)
Terminowość

Opóźniony

Właściciel

Export Import Krzysztof Berbeć

Budżet

6,16 mln zł

Planowana data realizacji

31 marca 2012 r.

5* Hotel Holiday Park Ostróda
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

OPB Holding Ireneusz Słowik

Budżet

65 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hotel Gdańsk
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Navo Investment Sp. z o. o.

Budżet

20,4 mln zł

Planowana data realizacji

30 czerwca 2008 r.

4* Hotel Gdańsk Yachting
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Navo Investment Sp. z o. o.

Budżet

14,04 mln zł

Planowana data realizacji
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16 kwietnia 2011 r.

4*Hotel Holland House
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Holland House Sp. z o. o.

Budżet

28 mln zł

Data realizacji

15 stycznia 2010 r.

4* Hotel Grand Cru (wcześniej 4*Hotel Stara Winiarnia)
Terminowość

Opóźniony

Właściciel

Stara Winiarnia Sp. z o. o.

Budżet

14,7 mln zł

Planowana data realizacji

31 marca 2012 r.

4* Hotel Qubus
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

KKS Investment Sp. z o. o., Hotel Gdańsk Sp. Komandytowa

Budżet

27,618 mln zł

Data realizacji

18 czerwca 2009 r.

4*Hotel Bayjonn Sopot
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Anmar Sp. z o.o.

Budżet

7,26 mln zł

Data realizacji

30 czerwca 2009 r.

4* Hotel Wolne Miasto
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Wolne Miasto Sp. z o. o.

Budżet

5,7 mln zł

Planowana data realizacji

15 kwietnia 2009 r.

3* Hotel Impresja
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Ekotronik Sp. z o.o.

Budżet

8,7 mln zł

Planowana data realizacji

156

30 czerwca 2009 r.

7.1.3.12.2 Poznań
5* Hotel Blow Up Hall
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Fortis S.A.

Budżet

30 mln zł

Planowana data realizacji

24 listopada 2008 r.

4* Hotel NH
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Maderas Iglesias

Budżet

42 mln zł

Planowana data realizacji

29 września 2008 r.

4* Hotel Qubus
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Qubus Management

Budżet

67 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hotel Brovaria
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

P.P.U.H WOSEBA Sp. z o. o.

Budżet

68 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hotel Orange
Terminowość

Opóźnienie

Właściciel

Hotel Orange

Budżet

32 mln zł

Planowana data realizacji

31 marca 2012 r.

4* Hotel Kolegiacki (wcześniej 4* Hotel Boutique)
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Augustyniak Barbara

Budżet

29 mln zł

Planowana data realizacji

157

30 listopada 2011 r.

7.1.3.12.3 Warszawa
4* Hotel Chopin Sochaczew
Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

„ADMAG” PHU mgr inż. Maryla Pliszka

Budżet

7,8 mln zł

Planowana data realizacji

30 kwietnia 2012 r.

4* Hotel Andel's Łódź
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Vienna International Hotelmanagement AG

Budżet

250 mln zł

Planowana data realizacji

29 maja 2009 r.

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

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Centrum Edukacyjne Platon Spółka z o.o.

Budżet

190 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hotel Łączyny
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

EFH-10 Sp. z o. o.

Budżet

80 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

7.1.3.13 Wrocław
5* Hotel Hilton
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Wings Properties Sp. z o. o.

Budżet

354 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

5* Hotel Monopol
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Likus Hotele & Restauracje

Budżet

-

Planowana data realizacji

158

18 kwietnia 2009 r.

5* Hotel Platinum Palace
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Roma Investments Sp. j.

Budżet

-

Planowana data realizacji

1 lipca 2010 r.

5* Hotel Granary
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Wings Sp. z o. o.

Budżet

39 mln zł

Planowana data realizacji

1 listopada 2009 r.

5* Hotel Grape
Terminowość

Zgodnie z planem

Właściciel

Grape Hotel & Restaurant S.A./ McCarthy Harte Polska sp. z o. o.

Budżet

16 mln zł

Planowana data realizacji

31 marca 2012 r.

5* Hotel Miedziany Dworek Polkowice
Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

RHR Sp. z o. o.

Budżet

-

Planowana data realizacji

31 maja 2012 r.

4* Hotel Park Inn
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NELLE Mirosław Nelle

Budżet

89,4 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hotel Lappo Kobierzyce
Terminowość

ZREALIZOWANY

Właściciel

Lappo Hotel Sp. z o. o.

Budżet

12,567 mln zł

Planowana data realizacji

159

29 kwietnia 2009 r.

4* Termalny Zespół Hotelowo-Basenowy Jelenia Góra
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

REHA-Klinik Sonnenhof Bad Iburg GmbH & Co KG

Budżet

300 mln zł

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

4* Hilton Garden Inn
Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

McCarthy Harte Polska sp. z o.o.

Budżet

-

Planowana data realizacji

brak realizacji przed EURO

7.1.3.14 Pozostałe Centra Pobytowe ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Centrum Pobytowe Bielsko - Biała (83)
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
W związku z pojawieniem się problemów formalnych w trakcie przygotowywania procedury przetargowej, końcowy
termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu. Inwestycja nie zostanie zrealizowana do UEFA EURO 2012™ –
planowany termin zakończenia budowy przewidywany jest w 2013 roku.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Bielsko-Biała

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

65,502 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Modernizacja bazy treningowej

Centrum Pobytowe Brzeg (84)



Inwestycja zakończona.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miasto Brzeg

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

31,500 mln zł

Planowa data realizacji

31 grudnia 2010 r.

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

Status

Zakres inwestycji został ograniczony.

Centrum Pobytowe Ciechanów (85)

Rozbudowa stadionu - Etap I


Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wymieniono siedziska, ogrodzenie i nawierzchnię ciągów
komunikacyjnych.
Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni


Inwestycja zakończona

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Ciechanów

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

4,150 mln zł

Planowa data realizacji

30 listopada 2009 r.
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Centrum Pobytowe Dzierżoniów (87)
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

Status

Modernizacja bazy treningowej


Inwestycja wstrzymana w związku z problemami z pozyskaniem finansowania. Bez uzyskania dofinansowania
realizacja inwestycji nie będzie możliwa.
 Do grudnia 2011 r. dofinansowania nie uzyskano, co znacznie zagraża realizacji inwestycji przed UEFA EURO
2012TM.
Modernizacja stadionu



Inwestycja wstrzymana w związku z problemami z pozyskaniem finansowania. Bez uzyskania dofinansowania
realizacja inwestycji nie będzie możliwa.
Do grudnia 2011 r. dofinansowania nie uzyskano, co znacznie zagraża realizacji inwestycji przed UEFA EURO
2012TM.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Gmina Miejska Dzierżoniów

% zaawansowania inwestycji

45

Budżet

49,015 mln zł

Planowa data realizacji

Niezdefiniowana
inwestora *

przez

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji

Centrum Pobytowe Jarocin (90)
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

Status

Budowa trzech boisk treningowych


Inwestycja zakończona.

Przebudowa stadionu


Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 4 kwietnia 2011 r.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Jarocin Sport Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

3,500 mln zł

Planowa data realizacji

4 kwietnia 2011 r.

Centrum Pobytowe Kluczbork (92)
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

Status

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni


Inwestycja zrealizowana.

Modernizacja hotelu Pałac Pawłowice



Hotel uroczyście otwarty w dniu 17 czerwca 2010 r.
Obiekt posiada 38 pokoi.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Kluczbork/Przedsiębiorstwo Wielobranżowe % zaawansowania inwestycji
Ewa Godyla

100

Budżet

9,382 mln zł

17 czerwca 2010 r.

Planowa data realizacji

Centrum Pobytowe Kolna (93)
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

Status

Budowa hotelu




Hotel został otwarty 30 kwietnia 2010 r.
Obiekt posiada 52 pokoje.
Bazą treningową dla Centrum Pobytowego Kolna może stać się zmodernizowany Stadion Hutnika lub Cracovii.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w % zaawansowania inwestycji
Krakowie

161

100

Budżet

30,570 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2010r.

Centrum Pobytowe Krośnice (95)
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

Status

Budowa bazy treningowej


Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek pobytowy w
Gminie Krośnice nie znalazł się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych.

Budowa hotelu 'Sportiv'


Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek pobytowy w
Gminie Krośnice nie znalazł się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Krośnice/Sils

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

18,000 mln zł

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Lądek Zdrój / Trzebieszowice (96)
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
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.

Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

-

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Legnica (97)
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

Status

Modernizacja bazy treningowej



Inwestycja zakończona.
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 22 lipca 2011 r.

Modernizacja stadionu


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Legnica

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

42,160 mln zł

Planowa data realizacji

22 lipca 2011 r.

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

Status

Budowa boisk treningowych

Centrum Pobytowe Lubin (99)



Inwestycja zakończona.

Budowa stadionu

162





Budowa stadionu została oficjalnie zakończona.
Obiekt spełnia wymagania UEFA i FIFA.
Stadion Dialog Arena wraz z nowym budynkiem klubowym będzie służył przede wszystkim zawodnikom I
zespołu KGHM Zagłębie Lubin oraz zawodnikom Młodej Ekstraklasy.
Dialog Arena w liczbach:
 miejsc: 16 100, w tym standardowe 15 230, dla VIP-ów 500, dla Super VIP-ów 200, prasa i telewizja 150, dla
niepełnosprawnych 20
 wymiar boiska: 105 x 68 m
 ilość jupiterów 196
 kubatura: 209 311,73 m3
Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Miejska Lubin/Zagłębie Lubin SSA

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

128,500 mln zł

Planowa data realizacji

3 lutego 2010 r.

Centrum Pobytowe Milicz (100)
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
Gmina Milicz zrezygnowała z ubiegania się o status centrum pobytowego. Udzieliła wsparcia organizacyjnego gminie
Krośnic w ramach przygotowania "centrum pobytowego Krośnice".

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

OSiR w Miliczu Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

7,713 mln zł

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Myślenice (101)
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

Status

Budowa bazy treningowej


Inwestycja zrealizowana.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Myślenice

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

28,000 mln zł

Planowa data realizacji

30 października 2009 r.

Centrum Pobytowe Nadarzyn (102)
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
Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji zmierzających do przygotowania infrastruktury spełniającej
wymogi UEFA.

Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

Urząd Gminy Nadarzyn

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

-

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

Status

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią

Centrum Pobytowe Oława (105)






Brak zmian w statusie realizacji inwestycji w porównaniu do III kwartału 2011 r.
Dotychczas nie wybrano jeszcze wykonawcy i nie podpisano z nim umowy.
Inwestor podjął działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji.
Zakończona faza projektowania i przygotowanie inwestycji.

Budowa trybuny

Terminowość

Inwestycja zakończona.

Opóźnienie krytyczne

163

Właściciel

Gmina Miasto Oława

% zaawansowania inwestycji

68

Budżet

4,700 mln zł

Planowa data realizacji

15 maja 2012 r.

Centrum Pobytowe Osiecznica / Bolesławiec (107)
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
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.

Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

Zamek Kliczków Sp. z o.o./MOSiR Bolesławiec

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Piaseczno (109)
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
Centrum pobytowe zaniechało planowanych inwestycji z powodu braku zapewnienia finansowania dla swoich
projektów i poprosiło o usunięcie z listy potencjalnych centrów pobytowych.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

120,000 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Budowa bazy treningowej

Centrum Pobytowe Poddębice (110)




Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku.
Planowany termin zakończenia inwestycji uległ zmianie - inwestycja będzie zrealizowana w kwietniu 2012 r.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Gmina Poddębice

% zaawansowania inwestycji

73

Budżet

15,000 mln zł

Planowa data realizacji

Kwiecień 2012r.

Centrum pobytowe Polkowice (111)
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

Status

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią


Inwestycja nie powstanie do UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Polkowice

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

6,200 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Budowa bazy treningowej

Centrum Pobytowe Proszowice / Bochnia (112)



W związku z brakiem środków finansowych Urząd Gminy Miasta Proszowice odstąpił od budowy i
modernizacji boisk piłkarskich i zaplecza treningowego na UEFA EURO 2012™.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Urząd Gminy Miasta Proszowice

% zaawansowania inwestycji
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-

Budżet

17,500 mln zł

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Pruszków (114)
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

Status

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią


Inwestycja zakończona.

Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią


Inwestycja zrealizowana.

Budowa zaplecza treningowego


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Gmina Pruszków

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

16,750 mln zł

Planowa data realizacji

29 czerwca 2010 r.

Centrum Pobytowe Rybnik (115)
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

Status

Budowa bazy treningowej



Inwestycja zakończona.
Obiekt uzyskał certyfikat FIFA 2 Star.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Urząd Miasta Rybnika

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

4,125 mln zł

Planowa data realizacji

27 grudnia 2010r.

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

Status

Budowa Centrum kongresowo-rekreacyjnego w Straszęcinie

Centrum Pobytowe Rzeszów / Straszęcin (116)





Nie zaszły żadne zmiany w stopniu zaawansowania inwestycji w stosunku do III kwartału 2011 r.
Inwestycja w fazie organizacji finansowania.
Inwestor wybrał wykonawcę robót budowlanych, jednak wstrzymuje się z podpisaniem z nim umowy do czasu
podpisania umowy kredytowej.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Polalmako Sp. z o.o.

% zaawansowania inwestycji

66

Budżet

105,000 mln zł

Planowa data realizacji

31 maja 2012 r.

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

Status

Budowa stadionu i boisk treningowych

Centrum Pobytowe Siedlce (117)






Inwestycja zakończona.
11 maja 2011 r. - zakończono prace budowlane,
16 maja 2011 r. - podpisano protokół odbioru
2 czerwca 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Terminowość

Zrealizowany

Właściciel

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

100

Budżet

23,472 mln zł

Planowa data realizacji

2 czerwca 2011 r.
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Centrum Pobytowe Sobótka (118)
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

Status

Budowa hotelu 'Trójkąt'


Gmina Sobótka w związku z odstąpieniem od modernizacji obiektów sportowych zaprzestała monitorowania
budowy prywatnych obiektów hotelowych.

Budowa hotelu "Zamek Górka"


Gmina Sobótka w związku z odstąpieniem od modernizacji obiektów sportowych zaprzestała monitorowania
budowy prywatnych obiektów hotelowych.

Modernizacja bazy treningowej - etap I


Inwestycja zakończona.

Modernizacja bazy treningowej - etap II


Z powodu braku wystarczającego zapewnienia finansowania, Gmina Sobótka odstąpiła od realizacji inwestycji.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Erabud Sp z o.o./Gmina Sobótka/TMB
Nieruchomości Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

65,171 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji zmierzających do przygotowania infrastruktury spełniającej
wymogi UEFA.

Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

Urząd Gminy Kolbudy/Międzynarodowe Centrum % zaawansowania inwestycji
Szkolenia Energetyki Sp. z o.o.

-

Budżet

-

-

Centrum Pobytowe Straszyn (120)

Planowa data realizacji

Centrum Pobytowe Sulisław / Grodków (122)
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

Status

Budowa boisk treningowych




Zakończona faza przygotowania i projektowania. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.
Projekt będzie realizowany, jeśli inwestor znajdzie dodatkowe źródła finansowania. Data zakończenia inwestycji
nie jest możliwa do określenia do czasu zapewnienia finansowania dla projektu.
Istnieje ryzyko niezakończenia inwestycji do czasu UEFA EURO 2012TM.

Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap I


Inwestor odmawia udzielania informacji na temat inwestycji. Jest to inwestycja prywatna.

Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap II


Inwestor odmawia udzielania informacji na temat inwestycji. Jest to inwestycja prywatna.

Modernizacja stadionu miejskiego



W dniu 18 listopada 2011 r. podpisano protokół odbioru.
W chwili obecnej inwestor oczekuje na wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

'BJ' Sp z o.o./ERIN - Inwestments Sp z o.o. Gmina % zaawansowania inwestycji
Grodków

51

Budżet

46,756 mln zł

Niezdefiniowana
inwestora *

Planowa data realizacji

przez

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji

Centrum Pobytowe Ślęza / Kobierzyce (123)
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
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Status

Topacz Investment Sp. z o.o., właściciel zamku w miejscowości Ślęza wycofał się z realizacji projektu, wobec czego
Gmina również wycofała się z realizacji projektu.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Topacz Investment Sp. z o.o.

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

33,000 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Budowa hotelu 'Świdnica'

Centrum Pobytowe Świdnica (124)




Inwestycja wstrzymana ze względu na problemy z zapewnieniem finansowania. Inwestor poszukuje
dodatkowych źródeł finansowania.
Istnieje duże ryzyko niezakończenia inwestycji przed UEFA EURO 2012 TM.

Modernizacja stadionu



Inwestycja wstrzymana przez inwestora.
Istnieje ryzyko niezrealizowania inwestycji do czasu UEFA EURO 2012TM.

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Urząd Miejski w Świdnicy/Vis&Vis Antoni Wis

% zaawansowania inwestycji

28

Budżet

42,160 mln zł

Planowa data realizacji

Niezdefiniowana
inwestora *

przez

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji

Centrum Pobytowe Trzebnica (125)
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

Status

Budowa hotelu
 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku.
 Inwestor zaprzestał informowania o postępie prac budowlanych.
Budowa bazy treningowej


Inwestycja zakończona.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Gmina Trzebnica/Usługi Gastronomiczne i
Noclegowe Leszek Mroczkowski

% zaawansowania inwestycji

88

Budżet

14,000 mln zł

Planowa data realizacji

16 marca 2012 r.

Centrum Pobytowe Uniejów (126)
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

Status

Budowa bazy treningowej


Prace budowlane w toku - stopień zaawansowania prac budowlanych inwestor określa na poziomie 65%.

Budowa hotelu


Inwestycja w fazie wykonania, teren budowy został przekazany wykonawcy. Inwestor nie informuje o
zaawansowaniu prac budowlanych.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

CS INVESTMENT Sp. z o.o./Gmina Uniejów

% zaawansowania inwestycji

69

Budżet

43,300 mln zł

Planowa data realizacji

24 kwietnia 2012 r.
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Centrum Pobytowe Ustroń Śląski / Pawłowice (128)
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

Status

Budowa bazy treningowej




Inwestycja wstrzymana z powodu braku zapewnienia finansowania.
Realizacja inwestycji została przesunięta na 2012 rok.
Istnieje ryzyko niezrealizowania inwestycji do czasu UEFA EURO 2012TM.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Urząd Gminy w Pawłowicach

% zaawansowania inwestycji

54

Budżet

1,600 mln zł

Planowa data realizacji

Niezdefiniowana
inwestora *

przez

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji

Centrum Pobytowe Wałbrzych (129)
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

Status

Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni


Prace budowlane zakończone. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie.

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią


Prace budowlane zakończone. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie.

Budowa Hotelu


Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. W chwili obecnej trwają intensywne prace budowlane
polegające na zamknięciu obiektu w stanie surowym. Inwestycja jest opóźniona o kilka miesięcy, a Wykonawca
stara się nadrobić zaległości z miesięcy letnich. 22 sierpnia 2011 r. nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu Spółki
Celowej Aqua-Zdrój. 15 września 2011r. Wykonawca inwestycji otrzymał ostateczne wezwanie do
wprowadzenia programu naprawczego, mającego na celu przyspieszenie prac budowlanych i zminimalizowania
opóźnień na budowie.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

AQUA-ZDRÓJ Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

90

Budżet

17,400 mln zł

Planowa data realizacji

30 kwietnia 2012 r.

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

Status

Budowa dwóch boisk treningowych (B)

Centrum Pobytowe Wałcz COS (130)



W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor odstąpił od realizacji inwestycji.

Modernizacja stadionu wielofunkcyjnego (COS)


W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor odstąpił od realizacji inwestycji.

Modernizacja stadionu miejskiego


Inwestycja nie powstanie przed UEFA EURO 2012™ z powodu braku pozyskania dofinansowania
zewnętrznego.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

COS OPO Wałcz/Gmina Miejska Wałcz

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

57,556 mln zł

Planowa data realizacji

-

Centrum Pobytowe Wilcza (131a)*
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
-
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Terminowość

Nierozpoczęty

Właściciel

-

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

-

Planowa data realizacji

-

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

Status

Modernizacja hotelu Amadeus

Centrum Pobytowe Wodzisław Śląski (133)



Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Hotel Amadeus

% zaawansowania inwestycji

73

Budżet

3,000 mln zł

Planowa data realizacji

29 lutego 2012r.

Centrum Pobytowe Wyszków (135)
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

Status

Modernizacja stadionu miejskiego


W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z funduszy UE, Gmina Wyszków odstąpiła od realizacji
inwestycji i wycofała się z propozycji umiejscowienia centrum pobytowego w Wyszkowie.

Budowa hotelu


Gmina Wyszków odstąpiła od realizacji inwestycji w infrastrukturę treningową i wycofała się z propozycji
umiejscowienia centrum pobytowego w Wyszkowie.

Terminowość

Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™

Właściciel

Gmina Wyszków/POLSIM-SYSTEM Sp z o.o.

% zaawansowania inwestycji

-

Budżet

11,150 mln zł

Planowa data realizacji

-

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

Status

Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia'

Centrum Pobytowe Ząbki / Zielonka (136)



Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania.



Gmina nie przekazuje informacji na temat prywatnej inwestycji hotelowej.

Modernizacja stadionu


Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku.

Terminowość

Opóźnienie krytyczne

Właściciel

Galop-Equus Bożena Ładno/Miasto Ząbki

% zaawansowania inwestycji

61

Budżet

26,650 mln zł

Planowa data realizacji

1 czerwca 2012 r.
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8

Działania podejmowane przez organy administracji publicznej

8.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Informacja
na
temat
przygotowań
resortu
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji/Spraw Wewnętrznych do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™.
I.
Działania
podjęte na szczeblu
Ministerstwa
i Administracji/ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Spraw

Wewnętrznych

1. Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
został powołany na mocy Zarządzenia Nr 33 z dnia 12 maja 2010 r. Prezesa Rady Ministrów
w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012.
Podstawowym celem powołania Komitetu jest koordynacja działań na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™,
podejmowanych przez wszystkie podmioty zaangażowane w organizację Turnieju.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa (28 lipca
2011 r., 7 października 2011 r., 22 listopada 2011 r. i 15 grudnia 2011 r.).
Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r.:
- przedstawiono informację na temat Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej
„Bezpieczeństwo Imprez Masowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”, która miała miejsce
w Warszawie w dniach 27 – 29 czerwca 2011 r. W ramach Konferencji odbyło się
posiedzenie Paneuropejskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa „Think Tank” ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez sportowych, przyjęte zostały ramowe ustalenia
dla Memoranda of Understanding w zakresie współpracy policyjnej oraz Konferencja
dotycząca bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
- przyjęto Uchwałę Nr 9 zmieniającą Uchwałę Nr 6 w sprawie powołania Zespołu
do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych Zespołu CBRN.
Uchwała wprowadza zmiany formalne, wynikające z konieczności dokonania korekty
w składzie Zespołu CBRN. Polegają one na zmianie instytucji będącej liderem
podzespołu ds. zagrożeń biologicznych oraz na rozszerzeniu reprezentacji
instytucjonalnej Zespołu CBRN. Uwzględniono ponadto potrzebę rozszerzenia składu
podzespołu ds. zagrożeń biologicznych oraz podzespołu ds. opracowania ramowych
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zasad dotyczących organizacji dekontaminacji. Pozostałe zmiany mają charakter
porządkowy;
- przyjęto Uchwałę Nr 10 w sprawie przyjęcia jednolitej metodologii oraz
harmonogramu analizy ryzyka w obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO
2012™;
W dniu 31 lipca 2011 r. przygotowano Sprawozdanie z działalności Komitetu
za I półrocze 2011 r., stanowiące informację o stanie realizacji przedsięwzięć podejmowanych
przez organy administracji rządowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
W dniu 6 września 2011 r. z inicjatywy Komitetu ds. Bezpieczeństwa zrealizowano Program
Obserwacyjny na mecz towarzyski w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami narodowymi
Polski i Niemiec na stadionie PGE Arena w Gdańsku.
Na posiedzeniu w dniu 7 października 2011 r.:
- przedstawiono, opracowane przez Zespół CBRN, wytyczne w zakresie
zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu
do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz
dekontaminacji, a następnie przyjęto Uchwałę Nr 11 w sprawie przyjęcia koncepcji
zabezpieczenia UEFA EURO 2012™ pod względem zagrożeń CBRN;
- przedstawiono Koncepcję ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania
kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 pod kryptonimem „LIBERO”.
Ćwiczenie, którego głównym celem jest doskonalenie współdziałania struktur
kierujących, zarządzających i decyzyjnych w wypracowaniu rozwiązań sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej oraz sprawdzenie
rozwiązań zawartych w planach zarządzania kryzysowego, planowane jest na
5-7 marca 2012;
- poinformowano o zakończeniu prac legislacyjnych w zakresie ustawy z dnia 31
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), a także rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać
kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.
U. Nr 183, poz. 1087);
- przedstawiono wyniki Programu Obserwacyjnego z meczu polskiej reprezentacji
narodowej, który odbył się 6 września 2011 r. na stadionie PGE Arena w Gdańsku;
- przedstawiono informację na temat stanu przygotowań polskiej infrastruktury
kolejowej do Turnieju Finałowego PKP PLK S.A.;
- przedstawiono informację na temat działań Komitetu Medycznego UEFA EURO
2012™ w Polsce, a także z dotychczasowych działań Zespołu ds. opracowania
i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce.
W

listopadzie

2011

r.

zorganizowano
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Programy

Obserwacyjne

Komitetu

ds. Bezpieczeństwa na mecze reprezentacji Polski – 11 listopada 2011 r. z Włochami
we Wrocławiu i 15 listopada 2011 r. z Węgrami w Poznaniu.
Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 r.:
- przedstawiono informację na temat stanu prac nad Memorandum of Understanding –
Porozumieniem w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczenia UEFA EURO 2012™
zawieranym pomiędzy Stronami Publiczną i Prywatną;
- przedstawiono wstępne wyniki Programu Obserwacyjnego Komitetu na mecz
towarzyski w piłce nożnej pomiędzy reprezentacjami narodowymi Polski i Włoch
w dniu 11 listopada 2011 r. na stadionie we Wrocławiu oraz Polski i Węgier w dniu 15
listopada 2011 r. na stadionie w Poznaniu;
- przedstawiono informację na temat organizacji procesu osiągnięcia gotowości
operacyjnej Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™.
W toku dyskusji uznano, że zintegrowanie gotowości operacyjnej do imprezy powinno
nastąpić w trzech obszarach: bezpieczeństwie, transporcie oraz wszystkich procesach
obsługi kibica w przestrzeni publicznej. Za niezbędne uznano również powstanie
Zespołu do spraw Integracji i Gotowości Operacyjnej;
- przedstawiono informację na temat aktualnych działań dotyczących wolontariatu
miast gospodarzy na UEFA EURO 2012™;
- przedstawiono informację na temat działań Zespołu do spraw wzmocnienia systemu
Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 i stanu zaawansowania prac nad „Koncepcją wzmocnienia
systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”;
- przedstawiono informację nt. Krajowej Koncepcji Obsługi Transportowej UEFA
EURO 2012™.
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 r.:
- kontynuowano prace mające na celu powstanie Zespołu do spraw Integracji
i Gotowości Operacyjnej w ramach organizacji procesu osiągnięcia gotowości
operacyjnej Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™;
- przedstawiono koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach
publicznego przekazu telewizyjnego meczów UEFA EURO 2012™ na ekranach lub
urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3m
(oficjalne strefy kibica/ publiczne strefy transmisji rozgrywek).
Należy zauważyć, że w związku z zaistniałymi zmianami w składzie Rady Ministrów, a także
z uwagi na aktualną fazę przygotowań do Turnieju Finałowego, konieczne jest wypracowanie
rozwiązań legislacyjnych umożliwiających dalsze działania na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™.
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2. Zespół ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012™
Na mocy Zarządzenia nr 9 MSWiA z dnia 16 stycznia 2008 r. w MSWiA funkcjonuje Zespół
ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, który jest
organem pomocniczym Ministra SWiA. W ramach jego działalności przedstawiciele służb
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele
komórek organizacyjnych MSWiA, uczestniczących w pracach Zespołu, przedstawiają
informacje o stanie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™.
W dniu 10 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu, które poświęcone było głównie
weryfikacji budżetu poszczególnych służb na 2012 rok, celem właściwego zabezpieczenia
Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.
W trakcie spotkania omówiono także sprawy dotyczące określenia dodatkowych kosztów
zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™, które nie zostały uwzględnione
w dotychczasowym projekcie budżetu na 2012 rok oraz kwestie dotyczące systemów
łączności pomiędzy służbami na stadionach, na których odbywać się będą mecze
w trakcie trwania Turnieju.
3. Działania legislacyjne
Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, w tym bezpieczeństwa rozgrywanych
w ramach Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ meczów piłki nożnej, wymaga
wzmożonego wysiłku wszystkich organów, służb i instytucji biorących udział
w zabezpieczeniu, jak również wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, które
zagwarantują niezakłóconą realizację zadań przez te podmioty.
W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przyjęto następujące akty prawne:
- ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz.1280);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie
powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby
informacyjne (Dz. U. Nr 183 poz. 1087).
Prace związane z przygotowaniem założeń i wstępnych projektów powyższych aktów
prawnych odbywały się w ramach obszaru „System prawny” prowadzonego w ramach
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Należy
zauważyć, że w pracach Komitetu poza przedstawicielami administracji rządowej uczestniczą
również przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz powołanej do organizacji
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Turnieju spółki EURO 2012 Polska. Dodatkowo, w charakterze gościa, uczestniczą również
przedstawiciele UEFA.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw,
ma na celu zapewnienie niezbędnego otoczenia prawnego dla sprawnego zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
Projekt ustawy stanowił kompilację dwóch opracowanych odrębnie w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, mających na
celu stworzenie właściwego otoczenia prawnego w obszarze bezpieczeństwa i porządku
publicznego, jak również w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości.
Przyjęta przez Sejm RP w dniu 20 marca 2009 r. ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych, po dwuletnim okresie obowiązywania wymagała uzupełnienia o przepisy
umożliwiające skuteczną walkę ze zjawiskiem tzw. chuligaństwa stadionowego oraz
stworzenie narządzi do egzekwowania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas
imprez masowych.
Ustawa zawiera przepisy obowiązujące wyłącznie w czasie trwania UEFA EURO 2012™ lub
dotyczące wyłącznie meczów rozgrywanych w ramach Turnieju Finałowego,
jak również imprez masowych towarzyszących tej imprezie. Dodatkowo, część przepisów
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia UEFA EURO 2012™, w wyniku analizy
i przeprowadzonych w ramach odpowiedzialnego za koordynację przygotowań w zakresie
bezpieczeństwa Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 konsultacji, została wprowadzona na stałe do polskiego systemu prawa.
Ustawa zmienia łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów.
Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 217,
poz. 1280) - art. 1;
Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275,
z późn. zm.) - art. 2;
Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.) - art. 3;
Ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) - art. 4;
Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.) - art. 5;
Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z późn. zm.) - art. 6;
Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm.) - art. 7;
Ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525,
z późn.) - art. 8;
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Ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) - art. 9;
Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142,
poz. 960 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) - art. 10.
Przepisy zmieniające ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 1) zawierają
między innymi:
- rozszerzenie definicji imprezy masowej artystyczno - rozrywkowej
o znamiona odnoszące się do publicznej prezentacji obrazu na ekranach
wielkoformatowych - powyżej 3 metrów;
- delegację do wydania rozporządzenia określającego minimalne wymogi
pod względem zabezpieczenia medycznego imprezy masowej;
- umożliwienie zmiany liczebności członków służb organizatora imprezy
masowej w trakcie trwania imprezy - zgodnie z harmonogramem
udostępnienia obiektu lub terenu publiczności;
- umożliwienie sprzedaży, podawania i spożywania niskoprocentowych
napojów alkoholowych na imprezach masowych (po uzyskaniu
zezwolenia);
- obligację do wyposażenia w elektroniczny system identyfikacji osób
wszystkie obiekty, na których prowadzone są mecze piłki nożnej (będące
imprezami masowymi);
- wprowadzające centralny system identyfikacji kibiców oraz określające
zasady jego tworzenia i funkcjonowania;
- rozszerzenie stosowania zakazu klubowego na meczach wyjazdowych oraz
jego orzekanie za naruszenie regulaminu na meczu wyjazdowym, jak
również skreślające zapisy skutkujące zawieszeniem stosowania zakazu
klubowego do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania;
- umożliwienie odmowy sprzedaży biletu wstępu osobie, co do której
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej
może ona stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej;
- umożliwienie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej w przypadku gdy obiekt nie jest wyposażony w elektroniczny
system identyfikacji osób;
- gwarancję otrzymywania przez wojewodę informacji o wydaniu
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz wprowadzenie
obowiązku informowania wojewody o odmowie wydania zezwolenia lub
o przerwaniu imprezy masowej przez organ wydający zezwolenie;
- umożliwienie przerwania imprezy przez wojewodę w przypadku
zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników imprezy masowej
w sytuacji, gdy działania organizatora są niewystarczające dla zapewnienia
bezpieczeństwa imprezy masowej;
- penalizację przemieszczania się uczestników do innych sektorów niż
uprawnienia wynikające z posiadanego biletu;

175

-

-

-

umożliwienie ukarania organizatora za nienależyte zapewnienie
bezpieczeństwa imprezy masowej miedzy innymi w zakresie: ochrony
porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz
odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz
ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi;
penalizację wdzierania się na teren imprezy masowej;
penalizację prowokowania kibiców do działań zagrażających
bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej;
rozszerzenie stosowania zakazu wstępu na wszystkie imprezy masowe;
umożliwienie orzekania obowiązku stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej odrębnie od
orzekanego zakazu wstępu na imprezę masową;
umożliwienie zwolnienia przez sąd osoby, wobec której orzeczono
(za wykroczenie) zakaz wstępu na imprezę masową z dalszego
wykonywania takiego obowiązku.

Przepisy zmieniające ustawę Kodeks wykroczeń (art. 2) zawierają między innymi:
- penalizację posiadania niebezpiecznych narzędzi w miejscu publicznym;
- modyfikację zapisów art. 66 kodeksu wykroczeń poprzez rozszerzenie
możliwości karania np. sprawców fałszywych alarmów (rezygnacja
z przesłanek: „swawoli” i „złośliwości”).
Ustawa o Policji (art. 3) zawiera między innymi:
- wprowadzenie
możliwości
obserwowania
oraz
rejestrowania
monitorowanego obrazu z pomieszczeń, w których przebywają osoby
zatrzymane;
- umożliwienie umieszczania osób zatrzymanych przez Policję
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych użytkowanych przez Straż
Graniczną;
- umożliwienie tworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji pokoi
przejściowych, w których mogą być umieszczane osoby zatrzymane;
- umożliwienie tworzenia poza jednostkami Policji tymczasowych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
Ustawa o ochronie granicy Państwowej (art. 4) dotyczy między innymi:
- stworzenia przepisów, które określą sposób przygotowania infrastruktury
drogowej oraz współdziałania Straży Granicznej z zarządzającymi
infrastrukturą w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli
granicznej na granicy wewnętrznej.
Kodeks karny (art. 5) zawiera między innymi przepisy:
- umożliwiające orzekanie przez sądy wykonywania obowiązku zakazu
wstępu na imprezy masowe w systemie dozoru elektronicznego
(obowiązek przebywania w czasie trwania imprezy masowej w miejscu
stałego pobytu);
- umożliwiające zwolnienie przez sąd osoby, wobec której orzeczono
(za przestępstwo) zakaz wstępu na imprezę masową lub taki zakaz
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połączony z obowiązkiem stawiennictwa w jednostce policji z dalszego
wykonywania takiego obowiązku;
wprowadzające nowy typ przestępstwa kryminalizującego jako występek
wywołanie fałszywym alarmem lub fałszywą informacją niepotrzebnej
czynności instytucji użyteczności publicznej lub innego organu ochrony
bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, mającą na celu
uchylenie nieistniejącego zagrożenia;
poszerzające zakres kryminalizacji wynikający z art. 244 k.k.
o niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową;
zmieniające przepisy art. 244a kk., który będzie obejmował wyłącznie
naruszenie obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub
obowiązku stawiennictwa w jednostce Policji lub innym miejscu
wskazanym przez właściwego komendanta Policji, w czasie trwania
imprezy masowej;
penalizujące utrudnianie lub udaremnianie kontroli wykonywania
obowiązku wykonywania stosowania się do wykonywania zakazu wstępu
na imprezy masowe w systemie dozoru elektronicznego;
penalizujące zachowania polegające na zaborze, zniszczeniu, uszkodzeniu
lub uczynieniu niezdatnymi do użytku części składowych sieci
infrastruktury zaspokajającej niezbędne potrzeby ludności (nowy art.
254a).

Kodeks postępowania karnego (art. 6) zawiera między innymi przepisy:
- umożliwiające przeprowadzenie rozprawy przez sąd w formie
odmiejscowionej (bez konieczności doprowadzenia sprawcy do sądu –
przesłuchanie na odległość) oraz określające zasady jej przeprowadzania.
Kodeks karny wykonawczy (art. 7) zawiera między innymi:
- wskazanie sądu penitencjarnego jako właściwego do wykonania zakazu
wstępu na imprezy masowego w formie dozoru elektronicznego.
Ustawa o broni i amunicji (art. 8) zawiera między innymi przepisy:
- umożliwiające wydanie zakazu noszenia broni lub przemieszczania się
z rozładowaną bronią w miejscach publicznych.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 9) zawiera między innymi
przepisy:
- umożliwiające przeprowadzenie czynności przez sąd w formie
odmiejscowionej (bez konieczności doprowadzenia sprawcy do sądu –
przesłuchanie na odległość) oraz określające zasady jej przeprowadzania;
- umożliwiające stosowanie postępowania mandatowego za wykroczenia
popełnione w związku z imprezą masową.
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego (art. 10) dotyczy:
- określenia warunków wykonywania orzeczonego w związku z zakazem
wstępu na imprezę masową i obowiązku przebywania w miejscu stałego
pobytu;
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trybu postępowania przed sądem penitencjarnym.

Ustawa zawiera następujące przepisy, które będą stosowane wyłącznie w związku
z UEFA EURO 2012™ (nowy rozdział 9a w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych):
- umożliwiające Policji gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych
z bezpieczeństwem UEFA EURO 2012™;
- umożliwiające udzielanie opinii o osobach ubiegających się o akredytację
UEFA tzw. police screaning 3;
- umożliwiające wsparcie Straży Granicznej przez służby ochrony lotniska
w zakresie zadań związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą
lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych w ruchu
międzynarodowym;
- wprowadzające
możliwość
wypłaty
ekwiwalentu
finansowego
za przedłużony czas służby w ramach realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™;
- umożliwiające wypłatę zaliczek na poczet zamówienia wykonywanych
usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™;
- zmieniające przelicznik służb porządkowych i służb informacyjnych na
meczach UEFA EURO 2012™;
- zawieszające wymogi umieszczania danych osobowych na biletach wstępu
na mecze UEFA EURO 2012™;
- wprowadzające wymóg uzyskania zgody właściciela sygnału
telewizyjnego na publiczny obiór sygnału transmisyjnego meczów UEFA
EURO 2012™;
- umożliwiające zobowiązanie tłumacza przysięgłego do pozostawania
w gotowości do wykonywania czynności.
Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie
powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby
informacyjne wynika z faktu zmiany brzmienia art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2010 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U.
Nr 152, poz. 1021).
W rozporządzeniu określono wymogi, jakie powinni spełniać kierownicy do spraw
bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej
w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz warunki i sposoby ich działania.
W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca
2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa,
służby porządkowe i służby informacyjne wprowadzono zmiany w tematyce szkoleń, które
zobowiązani są odbyć kierownik do spraw bezpieczeństwa oraz kandydaci na członka służb
porządkowych i służb informacyjnych.
W przypadku kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa, którzy legitymują się
posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, o której mowa w art. 27
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.
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1221, z późn. zm.), utrzymano wprowadzone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem
zwolnienie przedmiotowe ze szkolenia w zakresie, w jakim pokrywa się ono ze szkoleniem na
pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, o którym mowa w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki
oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony
osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej
pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich
składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U. Nr
113, poz. 731 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 999).
Mając na uwadze zapewnienie możliwości dynamicznego zarządzania służbami przez
organizatora imprezy masowej, szkolenie kandydatów na członków służb informacyjnych
i członków służb porządkowych będzie obywało się według jednego programu
szkoleniowego.
Wprowadzenie jednolitego programu szkoleń dla członków służb porządkowych i służb
informacyjnych pozwoli organizatorowi imprezy masowej na sprawne zarządzanie tymi
służbami w ramach imprezy masowej w miarę przewidywanych zagrożeń, natomiast
kandydaci na członków tych służb będą zobowiązani do odbycia jednego szkolenia.
Należy zauważyć, że służby porządkowe organizatora posiadają dodatkowe uprawnienie
w stosunku do służb informacyjnych w zakresie stosowania środków przymusu
bezpośredniego oraz możliwości, w ściśle określonych przypadkach, usuwania uczestników
imprezy masowej z terenu imprezy masowej, określonych w art. 21 ust 1 ustawy.
Prerogatywy te wynikają z dodatkowego wymogu dla członków służb porządkowych –
konieczności posiadania ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej wydanej na podstawie
ustawy o ochronie osób i mienia.
4. Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
Rada została powołana na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 104 z dnia
23 września 2008 r. Rada działa przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych jako
organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.
Posiedzenia Rady odbyły się w dniach 15 września 2011 r. i 16 grudnia 2011 r.
Rada zajmowała się m.in.:
Organizacją debaty poświęconej bezpieczeństwu imprez sportowych w aspekcie
stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
Realizacją programów profilaktycznych dotyczących zwalczania przemocy
poprzez sport oraz kształtowania pozytywnych postaw kibiców, zwłaszcza
dzieci i młodzieży, m. in.:
- „Razem Bezpieczniej”, konkurs na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez
sportowych przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego;
- „Program Przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci
i młodzieży”, realizowany przez WSPol w Szczytnie, MSWiA, MSiT, MEN,
MZ oraz MS. W ramach projektu realizowane jest doskonalenie dla trenerów,
nauczycieli w-f oraz dodatkowe zajęcia z w-f w sekcjach sportowych
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w szkołach. Aktualnie program ten obejmuje już dziesiątki tysięcy dzieci
i młodzieży;
- „Kibice Razem”, realizowany razem ze Spółką PL.2012, którego celem jest
stworzenie lokalnych ośrodków prowadzących długoterminową pracę
pedagogiczno-edukacyjną
w
środowisku
kibiców
piłkarskich
(tzw. fan-coaching);
Rada zapoznała się z aktualnymi przygotowaniami do organizacji UEFA EURO
2012™ oraz Przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto
omówiono przygotowania Polski do przewodnictwa w Europejskiej Sieci
Prewencji Kryminalnej EUCPN, którego hasłem przewodnim będzie Sport, nauka
i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży;
Rada zapoznała się z informacją Komendy Głównej Policji nt. stanu
bezpieczeństwa imprez sportowych w 2010 r. W porównaniu do danych
z 2009 r. liczba wybryków chuligańskich spadła o 36 %. Bezpieczeństwo
poprawiło się nie tylko na stadionach podczas meczów piłkarskich, przed
spotkaniem i bezpośrednio po, ale także podczas przejazdu kibiców;
Rada zapoznała się z informacją na temat działań podejmowanych przez
poszczególne podmioty w ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa
podczas Turnieju UEFA EURO 2012™;
Na posiedzeniach Rady zajmowano się problemami dot. zachowań kibiców
piłkarskich. W dniu 15 września 2011 r. dr Konrad Maj ze Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie przedstawił prezentację nt. „Rozwiązywania
problemu chuligaństwa stadionowego za pomocą metod psychologicznych”.
5. Stała Grupa Ekspercka
W ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych funkcjonuje Stała Grupa
Ekspercka.
Grupa spotkała się w dniach 2 czerwca 2011 r. i 13 września 2011 r.
W tym czasie, Grupa zajmowała się m.in.:
analizą rekomendacji Stałego Komitetu TR-V;
omówieniem stanu orzecznictwa w związku z naruszeniami prawa podczas imprez
masowych;
opracowaniem rekomendacji dotyczącej współpracy klubów z kibicami – co jest
szczególnie istotne w kontekście aktywizacji kibiców przed UEFA EURO 2012™;
w ramach grupy powołane zostały zespoły oceniające (bezpieczeństwo podczas
międzypaństwowych
meczów
piłkarskich).
Takie
zespoły
oceniały
bezpieczeństwo, organizację meczu oraz pracę służb porządkowych w trakcie
spotkań Polska – Argentyna (5.06.2011 r.), Polska – Francja (9.06.2011 r.) oraz
Polska – Niemcy (6 września 2011 r.). Analizy z tych meczów dotyczące ich
zabezpieczenia zostały przedstawione Przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa
Imprez Sportowych oraz członkom Rady BIS.
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6. Współpraca z Ukrainą
W dniu 17 czerwca 2011 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie polskoukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa
podczas EURO 2012, podczas którego wspólnie Oleksandr Birsan
- I Zastępca Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO
2012 z Adamem Rapackim, Podsekretarzem Stanu w MSW, jako
współprzewodniczącym Grupy podpisali Wspólne Oświadczenie MSWiA RP
oraz Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia na Ukrainie
Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz
Realizacji Projektów Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego
podczas
przygotowania
i przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™. Dokument ten w szczegółowy sposób opisuje zasady
współpracy współorganizatorów UEFA EURO 2012™ w oparciu o hasło:
„Baw się dobrze – czuj bezpiecznie”. Strategia omawia między innymi zasady
współdziałania służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, Centrów
Dowodzenia Operacją, procedury postępowania w przypadku wystąpienia
ewentualnych katastrof i awarii, jak i zasady współdziałania ze środkami
masowego przekazu i społeczeństwem;
W dniach 27-29 czerwca 2011 r. została przeprowadzona Międzynarodowa
Konferencja Uzgodnieniowa „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie
priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™”. Podczas Konferencji Uzgodnieniowej przyjęte zostały
ramowe ustalenia dla Memoranda of Understanding, przeprowadzono
posiedzenie Paneuropejskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa „Think
Tank”, a także odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych
w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™”;
W dniu 2 grudnia 2011 r. w Kijowie odbyło się losowanie czterech grup
eliminacyjnych Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™;
W dniach 5-6 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polskoukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa
podczas EURO 2012.
Tematem posiedzenia była m.in. realizacja zapisów Wspólnego Oświadczenia
z dnia 17 czerwca 2011 r. i Harmonogramu prac polsko-ukraińskiej
międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas Euro
2012 - Mapy Drogowej z dnia 30 września 2010 r.
Podczas spotkania omówiono także aktualny stan prac i przygotowań
poszczególnych służb do Turnieju Finałowego;
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Na luty 2012 r. w Kijowie planowana jest organizacja II Międzynarodowej
Konferencji Uzgodnieniowej „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych”.
7. Współpraca międzynarodowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uczestniczy aktywnie także w innych obszarach
współpracy międzynarodowej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas
Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.
1) Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
W dniu 25 stycznia 2010 r. Podsekretarz Stanu Adam Rapacki powołał
Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 2012.
Głównym jego zadaniem jest przeprowadzanie cyklicznej analizy w zakresie
procesu postępów Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa UEFA
EURO 2012™.
Po zakończeniu Mistrzostw, Zespół przedstawi rekomendacje oraz kompleksowy raport
końcowy na temat polskich działań w obszarze bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.
Zespół reprezentowany jest przez ekspertów dysponujących szerokim doświadczeniem
nabytym w trakcie organizowania zrealizowanych już imprez sportowych o podobnym
do UEFA EURO 2012™ charakterze. Należy dodać, że analogiczne grupy działały
również w krajach organizatorach poprzednich turniejów.
W pracach zespołu uczestniczą:
1. David Bohannan, Lider Paneuropejskiej grupy Think Tank działającej
w ramach LEWP (Law Enforcement Working Party) przy Radzie Unii
Europejskiej z Wielkiej Brytanii, ekspert w zakresie zabezpieczenia meczów
piłki nożnej;
2. Günther Marek, przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Austrii (odpowiedzialny za bezpieczeństwo UEFA
EURO
2008™).
3. Jo Vanhecke, Dyrektor Pionu ds. Piłki Nożnej w Federalnym
Ministerstwie
Spraw
Wewnętrznych
Belgii
(odpowiedzialny
za
bezpieczeństwo UEFA EURO 2000™).
W drugiej połowie 2011 r. Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający
ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 przebywał w Polsce trzykrotnie – członkowie Zespołu
uczestniczyli w charakterze obserwatorów w organizacji policyjnych operacji
zabezpieczenia trzech międzynarodowych meczów piłkarskich rozgrywanych na
stadionach, będących arenami rozgrywek podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™:
1. mecz towarzyski pomiędzy drużynami narodowymi Polski i Niemiec, który
miał miejsce w Gdańsku w dniu 6 września 2011 r.;
2. mecz towarzyski pomiędzy drużynami narodowymi Polski i Włoch, który miał
miejsce we Wrocławiu w dniu 11 listopada 2011 r.;
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3. mecz towarzyski pomiędzy drużynami narodowymi Polski i Węgier, który
miał miejsce w Poznaniu w dniu 15 listopada 2011 r.
Z przebiegu operacji zabezpieczenia meczu towarzyskiego pomiędzy drużynami narodowymi
Polski i Niemiec, który miał miejsce w Gdańsku w dniu 6 września 2011 r., Międzynarodowy
Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO przygotował sprawozdanie, które
zostało przekazane członkom Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012.
Sprawozdania z przebiegu operacji zabezpieczenia pozostałych dwóch meczów Zespół
przygotuje i przedstawi Przewodniczącemu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w terminie późniejszym, o czym będzie
informacja w kolejnym sprawozdaniu.
Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło także
Międzynarodowemu Zespołowi Doradczo-Oceniającemu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012
opracowany przez Komendę Główną Policji dokument dotyczący instytucji policjanta
spottersa w Policji polskiej, z prośbą o jego analizę i przedstawienie ewentualnych
rekomendacji. Prośbę o przedstawienie przez Zespół potencjalnych rekomendacji skierował
Przewodniczący Komitetu do spraw Bezpieczeństwa EURO 2012 do członków Zespołu
w kontekście raportu z wizyty konsultacyjnej w Polsce zespołu konsultacyjnego Stałego
Komitetu Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, która miała miejsce w Poznaniu
w dniach 15-17 listopada 2011 r. W raporcie tym znalazło się m.in. stwierdzenie, cyt:
„W istocie tacy «spottersi» nie pełnią takich funkcji jak ich odpowiednicy w innych krajach
Europy. Opisano ich zespołowi jako «emocjonalnie związanych z klubem i jego kibicami».
Koncepcja «spottersów» stanowi problem w kontekście UEFA EURO 2012™, gdy do Polski
przybędzie wielu kibiców zza granicy, którzy nie uznają, ani nie zrozumieją obecności takich
«spottersów»”.
2) Współpraca z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii
Prowadzenie przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™ wymagało, oprócz podjęcia szeregu działań
wewnątrzkrajowych, także podjęcia współpracy międzynarodowej z państwami
organizatorami poprzednich turniejów UEFA EURO.
Jednym z naturalnych partnerów dla Polski stała się Austria – współorganizator Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2008™.
Współpraca z Austrią w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, zakładająca pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń od
partnerów austriackich została zainicjowana wraz z podpisaniem w dniu 4 listopada 2010 r.
w Wiedniu przez Podsekretarza Stanu w MSWiA, Adama Rapackiego oraz przez Federalną
Minister Spraw Wewnętrznych, Marię Fekter „Wspólnej Deklaracji między Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Spraw
Wewnętrznych Republiki Austrii w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy
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w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”. Deklaracja ta
zainaugurowała współpracę w ramach tzw. Mostu Stałej Współpracy Polsko-Austriackiej.
W drugiej połowie 2011 r. współpraca polsko-austriacka była realizowana poprzez
następujące, wskazane poniżej działania:
W dniach 10-12 listopada 2011 r. przebywała we Wrocławiu delegacja
austriacka w ramach wizyty konsultacyjnej w związku z operacją
zabezpieczenia meczu towarzyskiego drużyn narodowych Polski i Włoch,
który miał miejsce we Wrocławiu w dniu 11 listopada 2011 r. W skład
delegacji austriackiej weszło m.in. dwóch policjantów, z których jeden posiada
doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dużymi imprezami
międzynarodowymi, w tym także organizacją sztabu bezpieczeństwa
na poziomie krajowym, Günther Krenn, drugi – doświadczenie
w
działaniach
pododdziałów
zwartych
prewencji
oczekujących
w gotowości w pobliżu stadionu na wypadek konieczności ich użycia, jeżeli
sytuacja będzie tego wymagała, Enrico Gesiot. Obaj przedstawiciele
austriackiej Policji uczestniczyli w niektórych czynnościach realizowanych
przez polską Policję zarówno na stadionie, jak również poza stadionem
w ramach policyjnej operacji zabezpieczenia wspomnianego meczu.
W składzie delegacji gościł także we Wrocławiu przedstawiciel austriackiej
straży pożarnej, który uczestniczył w wybranych czynnościach realizowanych
przez Państwową Straż Pożarną w ramach ratowniczego zabezpieczenia meczu
pomiędzy drużynami narodowymi Polski i Włoch, w szczególności
w przygotowaniach do przeprowadzenia dekontaminacji, gdyby zaistniała taka
potrzeba, Friedrich Brohs. Ponadto w składzie delegacji przebywali austriacki
koordynator współpracy z Polską w ramach Mostu, Michael Neugebauer oraz
zastępca rzecznika prasowego austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych podczas Turnieju UEFA EURO 2008™, Alexander
Marakovits. Z przebiegu wizyty konsultacyjnej strona austriacka przygotuje
sprawozdanie, które strona polska otrzyma w styczniu 2012 r.
Niezależnie od uczestnictwa w charakterze konsultantów w niektórych
czynnościach operacji zabezpieczenia meczu realizowanej przez Policję oraz
Państwową Straż Pożarną, partnerzy austriaccy przekazali także posiadaną
przez siebie dokumentację dotyczącą m.in. zarządzania bezpieczeństwem
Turniejem EURO 2008 na poziomie krajowym oraz dokumentację dotyczącą
stref publicznego oglądania (tzw. public viewing). Dokumentacja dotycząca
stref publicznego oglądania została w drodze kontaktów roboczych przekazana
do PL.2012, jako podmiotu zobowiązanego do przygotowania
i wdrożenia koncepcji bezpieczeństwa stref publicznego oglądania;
Drugim działaniem przeprowadzonym w ramach współpracy polskoaustriackiej, realizowanej w formule Mostu Stałej Współpracy PolskoAustriackiej, była wizyta przedstawiciela Austrii w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie w dniu 14 grudnia 2011 r. w związku z warsztatami
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poświęconymi bezpieczeństwu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™. Przedmiotem spotkania było przygotowanie i praca
policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych
akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na
terytorium Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™ (TSLO – Team Security Liaison Officer). W spotkaniu ze strony
austriackiej uczestniczył Wojciech Adamiuk oraz Günter Gassler, stronę
polską reprezentowali przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, Biura
Kadr i Szkolenia KGP, komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej
Policji z miast gospodarzy Euro 2012 oraz przedstawiciel spółki EURO 2012
Polska – organizatora Turnieju UEFA EURO 2012™ na terenie Polski.
Podczas spotkania Günter Gassler, który podczas UEFA EURO 2008™ pełnił
funkcję koordynatora austriackich TSLO akredytowanych przy reprezentacjach
piłkarskich, które przebywały na terytorium Austrii, przedstawił procedurę
doboru oficerów łącznikowych akredytowanych przy reprezentacjach
piłkarskich. Ponadto odniósł się do aspektów związanych z zadaniami
realizowanymi przez TSLO podczas Turnieju UEFA EURO 2008™,
poruszając m. in. takie kwestie, jak:
−
wyposażenie TSLO;
−
zadania TSLO;
−
zabezpieczenie prewencyjne terenu hotelu;
−
struktura wymiany informacji, współpracy pomiędzy zainteresowanymi
stronami;
−
forma realizowanych eskort.
Ponadto, Wojciech Adamiuk, który podczas UEFA EURO 2008™ realizował
zadania oficera łącznikowego (TSLO) akredytowanego przy reprezentacji
piłkarskiej Polski, która przebywała na terytorium Austrii podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2008™, przedstawił aspekty związane
z oczekiwaniami pokładanymi w osobie TSLO, zarówno ze strony Policji, drużyny
narodowej, przedstawicieli organizatora Turnieju, jak i przedstawicieli związku
piłkarskiego.
8. Centra Powiadamiania Ratunkowego i ogólnopolska sieć teleinformatyczna
Budowa Centrów Powiadamiania Ratunkowego
Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa obywateli
i cudzoziemców poprzez zapewnienie szybkiego i skutecznego dostępu do
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez budowę odpowiednich narzędzi informatycznych, wspomagających
pracę personelu służb ratunkowych i pożarniczych oraz rozbudowę i wdrożenie
Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.
Projekt indywidualny „Budowa i wyposażenie centrów powiadamiania
ratunkowego”,
którego
beneficjentem
jest
Centrum
Projektów
Informatycznych (MSW), realizowany jest z udziałem środków unijnych
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z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt stanowi wraz
z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE oraz
środków budżetowych integralną część zarówno Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego, jak i całego systemu powiadamiania
ratunkowego w Polsce obsługującego numer alarmowy 112.
Trwa postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie ogólnokrajowego
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM)”.
Planowana data realizacji projektu to dzień 31 grudnia 2013 r.
Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w lipcu 2010 r.,
jednakże ze względu na wyczerpanie alokacji projekt otrzymał jedynie
częściowe dofinansowanie w wysokości 125,85 mln zł.
Budowa Wojewódzkich Centrów powiadamiania Ratunkowego
Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu teleinformatycznego
wspierającego pracę i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia
i obsługi wywołań alarmowych na poziomie WCPR, co w rezultacie przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców przebywających na
terenie RP. Jednocześnie projekt umożliwia odbieranie wywołań w językach
obcych. Istotne jest także skrócenie czasu reakcji na zdarzenia wymagające
interwencji służb niosących pomoc m.in. poprzez odciążenie dyspozytorów
służb w powiatach od przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń. Natomiast
organizację systemu określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).
Projekt indywidualny „Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów
powiadamiania ratunkowego”, którego beneficjentem jest Centrum Projektów
Informatycznych podległe Ministrowi Administracji i Cyfryzacji (wg statutu
CPI z dnia 27 grudnia 2011 r.), realizowany jest przy współudziale środków
unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt
stanowi wraz z innymi projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz
środków budżetowych integralną część zarówno Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego (SI PR), jak i całego budowanego systemu
powiadamiania ratunkowego w Polsce obsługującego numer alarmowy 112.
Beneficjent tj. Centrum Projektów Informatycznych (MAiC) podpisał umowę
o dofinansowanie dla niniejszego projektu. Szacunkowa kwota dofinansowania
z PO Infrastruktura i Środowisko to 89,91 mln zł. Natomiast orientacyjny koszt
całkowity projektu to 115,78 mln zł. Przewidywany okres jego realizacji to lata
2009-2013 (z wcześniejszym oddaniem centrów w tych województwach gdzie
planowana jest organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™).
W ramach projektu zrealizowano następujące produkty:
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- III kwartał 2011 r. - Zakupiony i dostarczony został sprzęt i oprogramowanie
zapewniające zwiększenie wydajności sieci WAN dla potrzeb funkcjonowania
Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
- Zakupionych zostało 330 szt. stanowisk dostępowych, 330 szt. Konsol
dyspozytorskich zintegrowanej łączności, 990 szt. kart inteligentnych oraz 330
szt. czytników kart na potrzeby zintegrowanego Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń
na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe.
Wdrożono System Informatyczny WCPR w 17 ośrodkach regionalnych,
umożliwiający przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz
inne numery alarmowe wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników
i administratorów.
Planowana data realizacji projektu to dzień 31 grudnia 2013 r.
Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków XII osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi
89,91 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% stanowi
współfinansowanie krajowe).
Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI-CBD)
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania
informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery
alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych
z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.
W systemie powiadamiania ratunkowego, PLI CBD stanowi jego część
odpowiedzialną za gromadzenie danych o użytkownikach oraz informacji
dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenie
alarmowe oraz za przekazywanie ich systemom i służbom.
Zgodnie z harmonogramem zakończono wszystkie prace budowlanotechniczne, zrealizowano dostawy oraz zakończono budowę systemu.
Platforma została uruchomiona w wersji produkcyjnej, podłączono do niej
użytkowników, którymi są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. System jest
gotowy do użytkowania. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.
Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego
"112" (OST 112)
Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na
potrzeby krajowego systemu do przyjęcia i obsługi zgłoszeń na numer 112,
wraz z wyposażeniem w urządzenia końcowe dla właściwych służb, integrację
z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną (PLI CBD) i zapewnienie
mechanizmów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci.
- Zrealizowano większość dostaw sprzętu sieciowego i oprogramowania na
potrzeby lokalizacji OST 112 – odebrano ponad 99% sprzętu.
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- Wdrożenie sieci OST 112:
Uruchomiono Centralny System Zarządzania i Monitoringu OST 112. Zgodnie
z Decyzją Ministra SWiA obsługa i utrzymanie OST 112 zostało powierzone
służbom łączności i informatyki Komendy Głównej Policji.
Uruchomiono wszystkie węzły i łącza oraz usługę transmisji danych na
poziomie POL20 (poziom wojewódzki). Uruchomiono wszystkie węzły i łącza
oraz usługę transmisji danych na poziomie POL35 (poziom komend miejskich
policji).
- Podłączenie podmiotów SPR na bazie sprzętu sieciowego OST 112:
Umożliwiona została transmisja danych na potrzeby podmiotów SPR
w miastach wojewódzkich oraz w innych dużych jednostkach miejskich
(podłączanych do węzłów POL20 i POL35).
Dokonano integracji urządzeń sieciowych OST 112 i infrastruktury SI WCPR,
uruchomiono transmisję danych i komunikację SI WCPR po OST 112 w 17
lokalizacjach WCPR.
Uruchomiono transmisję danych w 16 KW PSP – brak docelowych łączy
światłowodowych pomiędzy lokalizacjami KW PSP Kraków a węzłem
POL20.
Trwają przygotowania do instalacji sprzętu w UW.
- Dostawa 1500 telefonów IP (w ramach zawartej umowy ramowej).
- Szkolenia: przeprowadzono pierwszy etap szkoleń dla administratorów OST
112 – kolejne szkolenia w listopadzie 2011 r.

II. Działania podjęte przez służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji/ Ministra Spraw Wewnętrznych
A. Policja
W płaszczyźnie realizacji gwarancji rządowych (gwarancja nr 10 – Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych), dotyczących podjęcia wszystkich koniecznych kroków w celu
zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich wyznaczonych osób oraz wszystkich pozostałych
osób uczestniczących w UEFA EURO 2012 na terenie państwa gospodarza mistrzostw oraz
podjęcia wszelkich koniecznych środków w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnie
z zapisami oferty, Policja prowadzi szereg przedsięwzięć, które przedstawione są poniżej.
Przygotowania w Policji prowadzone są na podstawie zatwierdzonej przez Komendanta
Głównego Policji Koncepcji 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
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prowadzonych przygotowań do tego 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. Na podstawie danych
zawartych w systemie PPM Clarity stan realizacji policyjnych projektów osiągnął poziom
72%. Żaden z projektów nie jest opóźniony, zadania realizowane są w terminie. Oprócz
cyklicznie prowadzonych czynności analitycznych w tym obszarze, w dniu 12 października
2011 r. odbyło się kolejne spotkanie ewaluacyjne projektów obszaru Bezpieczeństwo
i porządek publiczny, w którym uczestniczyli wszyscy kierownicy projektów. Spotkaniu
przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Waldemar Jarczewski.
Z uwagi na to, że portfel projektów składa się z równorzędnych i równoważnych projektów,
nie można jednoznacznie wskazać projektów, których realizacja ma kluczowe znaczenie dla
przygotowania Policji do zabezpieczenia UEFA EURO 2012™.
Kierownicy projektów, omawiając stopień zaawansowania prac związanych
z realizacją projektów odnieśli się do najistotniejszych przedsięwzięć, zrealizowanych na
przestrzeni dwóch ostatnich kwartałów oraz tych, których realizacja w najbliższym czasie
będzie miała istotne znaczenie dla obszaru Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Do szczególnie ważnych należy zaliczyć:
− przeprowadzenie cyklu szkoleń dla obsady Centrum Dowodzenia Operacją, w tym
Centrum Wymiany Informacji (Centrum Dowodzenia);
− przygotowanie narzędzia teleinformatycznego do prowadzenia dokumentacji działań,
w czasie rzeczywistym, w Centrum Dowodzenia oraz w Centrum Operacyjnym
Komendanta Głównego Policji, mieszczącym się w gmachu Komendy Głównej Policji
przy ul. Puławskiej 148/150;
− rekonesanse obiektów stadionowych, na których będą rozgrywane mecze UEFA
EURO 2012™;
− przygotowanie policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych
(TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywały na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podczas UEFA EURO 2012™;
− przeprowadzenie naboru do NFIP Polska;
− przygotowanie polityki akredytacyjnej na potrzeby UEFA EURO 2012™;
− podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™ z krajami uczestnikami Turnieju Finałowego oraz
krajami graniczącymi terytorialnie z RP w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa
podczas UEFA EURO 2012™;
− realizacja testowych zabezpieczeń meczów piłki nożnej reprezentacji Polski;
− przygotowanie do realizacji zadań podczas Turnieju Spotters Team Polska
(policjantów-spottersów polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej) oraz
spottersów lokalnych na potrzeby komend wojewódzkich/Stołecznej Policji;
− opracowanie planu przyjęcia delegacji zaproszonych przedstawicieli służb porządku
publicznego państw biorących udział w UEFA EURO 2012™ oraz państw
graniczących terytorialnie z Rzeczpospolitą Polską;
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− sporządzenie analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
− realizacja działań obejmujących bezpieczny transfer kibiców, przemieszczających się
przez teren województw, graniczących z Ukrainą;
− zabezpieczenie terenu wokół stref publicznego oglądania transmisji z meczów;
− zakończenie przebudowy budynku nr 51 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
na potrzeby Centrum Dowodzenia.
Ponadto uwzględniając wyniki losowania grup UEFA EURO 2012™ oraz wybór miejsca
pobytu drużyn finalistów na terenie RP, podkreślono konieczność dokonania weryfikacji
i aktualizacji kalkulacji tzw. związków taktycznych, a także struktury i obsady etatowej
Centrum […].
W ramach prowadzonych przygotowań przedstawiciele Policji uczestniczą czynnie
w pracach zespołów powoływanych w ramach funkcjonowania Komitetu do spraw
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012:
− zespole do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji;
− zespole eksperckim do oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury
stadionów UEFA EURO 2012™;
− zespole do spraw analizy ryzyka;
− zespole do spraw wzmocnienia systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
− zespole do spraw opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce.
Policja aktywnie uczestniczy w pracach gremiów międzynarodowych zajmujących się
tematyką bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, w tym
w posiedzeniach Football Experts Group w ramach Grupy Roboczej ds. Egzekwowania
Prawa (LEWP) oraz od kilku lat aktywnie partycypuje w spotkaniach grupy Think-Tank.
W ramach współpracy w powyższych gremiach, Polska brała udział w pracach
i konsultacjach związanych z opracowaniem podręcznika bezpieczeństwa dla
międzynarodowych masowych imprez sportowych. Dokument ten został zaakceptowany
i przekazany pod dyskusje do wyższego gremium.
W ramach współpracy z Ukrainą w dniu 5 grudnia 2011 r. w Komendzie Głównej Policji
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele MSW Ukrainy. Podczas
spotkania pod dyskusję poddano organizację przez stronę ukraińską II Międzynarodowej
Konferencji Uzgodnieniowej dotyczącej bezpieczeństwa Turnieju Finałowego w 2012 r.
Strona polska przekazała doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonych na terenie
Polski, tzw. meczów testowych na obiektach, które będą arenami UEFA EURO 2012™.
Omawiano również problematykę dotyczącą wymiany informacji i komunikowania się
pomiędzy Centrami Dowodzenia umiejscowionymi na Ukrainie i w Polsce, przemieszczania
się delegacji zagranicznych wspierających działania służb bezpieczeństwa pomiędzy
współorganizatorami Turnieju, udziału w rekonesansach obiektów stadionowych w Polsce
i na Ukrainie, przygotowania przedstawicieli Milicji Ukrainy do realizacji zadań w strukturze
Centrum Dowodzenia w Polsce, przygotowania ukraińskiego podręcznika dobrych praktyk
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dla Milicjantów Ukraińskich i przedstawicieli delegacji zagranicznych oraz polskiego
podręcznika dobrych praktyk – wymiana ich zawartości. Ponadto podniesiono kwestie
związane z negocjacjami i podpisaniem Memorandum of Understanding z krajami biorącymi
udział w Turnieju Finałowym. Za niezbędne uznano organizację, w I kwartale 2012 r.,
roboczego spotkania przedstawicieli polskiej Policji oraz Milicji Ukrainy wraz z innymi
służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju.
Ponadto:
1. Komenda Główna Policji przygotowała we współpracy z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych przeprowadzoną w dniach 27 – 29 czerwca 2011 r., Międzynarodową
Konferencję Uzgodnieniową – Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu
polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™,
w ramach której odbyło się również spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez
sportowych grupy Think-Tank oraz Konferencja dotycząca bezpieczeństwa UEFA EURO
2012™.
Konferencja dotycząca bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ odbyła się w dniu
29 czerwca 2011 r. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli delegacji
zagranicznych z: Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Szwecji, Szwajcarii,
Danii, Francji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii,
Finlandii, Cypru, Norwegii, Grecji, Turcji, Chorwacji, Rumunii, Czech, Słowacji,
Bułgarii, Słowenii, Malty, Białorusi, Mołdawii, UEFA, Europolu, Interpolu. Po stronie
polskiej udział wzięli przedstawiciele, m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend miejskich Policji, Kierownicy
ds. bezpieczeństwa z miast gospodarzy, Spółki PL.2012, Spółki EURO 2012 Polska,
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Głównej Policji. Celem spotkania były
robocze ustalenia z poszczególnymi państwami w odniesieniu do międzynarodowej
współpracy policyjnej i wymiany informacji w trakcie UEFA EURO 2012™, a także
zaprezentowanie projektu „Memorandum of Understanding”. Podczas paneli roboczych
poruszone zostały kwestie dotyczące przyjęcia delegacji zagranicznych sił wsparcia:
w aspekcie zakwaterowania, wyposażenia, składu delegacji, rozmieszczenia i oczekiwań.
W zamyśle Konferencja służyła wypracowaniu praktycznych aspektów współpracy
pomiędzy organizatorami Turnieju a poszczególnymi państwami, a także instytucjami
zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa. Do udziału w Konferencji zaproszeni
zostali również przedstawiciele międzynarodowych organizacji jak Interpol, Europol,
a także władze UEFA. W wydarzeniu udział wziął również oficer łącznikowy polskiej
Policji na Ukrainie oraz oficerowie Policji akredytowani w Polsce.
2. Na potrzeby Turnieju Finałowego, w celu zapewnienia odpowiedniego otoczenia
prawnego, które umożliwi Komendantowi Głównemu Policji zaproszenie policyjnych sił
wsparcia z innych państw do udziału w zabezpieczeniu tego wydarzenia oraz
przekazywania przez inne państwa informacji związanych z bezpieczeństwem tej imprezy
sportowej, Główny Sztab Policji KGP wraz z Biurem Prawnym KGP opracował projekt
Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Rzeczypospolitej Polskiej a organem administracji państwowej delegującym na
terytorium RP policyjne siły udzielające przedmiotowego wsparcia. Projekt Wspólnej
Deklaracji […], oprócz wskazania podstaw prawnych do prowadzenia współpracy
w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych, odnosi się również do następujących
kwestii: wsparcie kadrowe, wymiana informacji, zabezpieczenie przejazdu kibiców,
działania w zakresie kontrolowania wjazdu kibiców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, współpraca z mediami, postanowienia końcowe.
W pierwszych dniach listopada 2011 r. dokument został przetłumaczony na język
angielski i za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłany do Narodowych Punktów
Informacyjnych ds. Imprez Sportowych (NFIP-ów), wskazanych do prowadzenia
przedmiotowych negocjacji. Celem prowadzonych konsultacji jest wspólne wypracowanie
zapisów wspomnianej Deklaracji. Biorąc pod uwagę, że w chwili dystrybucji
wymienionego dokumentu nie byli znani wszyscy finaliści UEFA EURO 2012™,
jak również nie zostało przeprowadzone losowanie grup turniejowych, projekt Wspólnej
Deklaracji […] został przesłany w dwóch turach, tj. do państw, których drużyny zostały
już wyłonione w ramach eliminacji do UEFA EURO 2012™ tj. Hiszpania, Holandia,
Niemcy, Grecja, Francja, Dania, Szwecja, Rosja, Włochy, Anglia oraz do państw, których
drużyny rozgrywały mecze barażowe tj. Chorwacja, Turcja, Portugalia, Czechy, Estonia,
Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra.
Ustalono, że kolejnym etapem uzgodnień będzie przedstawienie dokumentu i informacji
na temat działań podejmowanych w związku ze Wspólną Deklaracją w sprawie
współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012™ […], przez
przedstawiciela MSWiA podczas najbliższego posiedzenia Stałego Komitetu
ds. Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego – COSI, które
zostało zaplanowane w grudniu 2011 r. Zakończenie konsultacji prowadzonych
ze stronami Wspólnej Deklaracji […], zaplanowane zostało wstępnie na koniec stycznia
2012 r.
Druga Międzynarodowa Konferencja Uzgodnieniowa planowana w lutym 2012 r.
(organizowana na Ukrainie), byłaby doskonałą okazją do dokonania ostatecznych
uzgodnień związanych z zapisami Wspólnej Deklaracji [….] oraz trybu ich podpisywania.
W zależności od rangi zaproszonych na konferencję gości, spotkanie to mogłoby być
również dobrą okazją do podpisania przez Ministra Spraw Wewnętrznych porozumień
z wybranymi państwami.
3. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizuje zadania inwestycyjne dotyczące
przygotowania Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji
– sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt. „MISTRZOSTWA EUROPY 2012”,
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 roku w sprawie wykazu
przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn. zm.). Przygotowanie
samego obiektu Centrum Dowodzenia, jak i jego obsady jest jednym z kluczowych
przedsięwzięć prowadzonych w związku z przygotowaniami w Policji do Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Centrum Dowodzenia stanie się głównym
podmiotem zarządzającym prowadzonymi działaniami przez Policję na rzecz
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bezpieczeństwa Turnieju Finałowego. Planowany termin zakończenia tej inwestycji
przypada na koniec 2011 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
4. Komendant Główny Policji zatwierdził dokument Założeń w sprawie przygotowania
obsady, w tym naboru oraz postępu uruchamiania Centrum Dowodzenia Operacją, w tym
Centrum Wymiany Informacji – sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt.
„MISTRZOSTWA EUROPY 2012”. Dokument określa ramy przygotowania policjantów
i pracowników Policji do realizacji zadań w strukturze sztabu dowódcy operacji
policyjnej, Centrum Dowodzenia, który jest jednym z kluczowych elementów
prowadzonych przygotowań do zabezpieczenia tego przedsięwzięcia. Ponadto właściwie
przygotowana obsada Centrum Dowodzenia gwarantować będzie optymalny przepływ
informacji i dokumentacji w związku z prowadzoną operacją pod krypt.
„MISTRZOSTWA EUROPY 2012”.
5. Kontynuowano wdrażanie „Instytucji spottersa w Policji polskiej”. Do końca 2011 r.
przeszkolonych zostanie łącznie około 250 policjantów. W 2011 r. utworzono grupę
policjantów, którzy stanowią Spotters Team Polska (policjanci-spottersi polskiej
reprezentacji narodowej w piłce nożnej). Policjanci kierowani są na mecze każdorazowo
w przypadku rozgrywania spotkań przez reprezentację narodową na terenie kraju oraz
w miarę możliwości, gdy mecz odbywa się poza granicami Polski. Rozwiązania tego
rodzaju sprawdzają się, zarówno na terenie Polski, jak i na arenach międzynarodowych.
Spotters Team Polska będzie uczestniczył w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas
Turnieju, w szczególności podczas meczów polskiej reprezentacji.
6. Podjęto inicjatywę legislacyjną, opracowano i uzyskano zgodę MSW na podjęcie dalszych
prac legislacyjnych dotyczących:
projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej do udzielenia pomocy Policji;
projektu zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie użycia
funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.
Przygotowanie i przeprowadzenie procedowania ww. projektów aktów prawnych ma na
celu, w fazie realizacji zabezpieczenia UEFA EURO 2012™, zapewnienie podstaw
prawnych, umożliwiających wsparcie działań Policji przez żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej i funkcjonariuszy Straży Granicznej, w przypadku wystąpienia zagrożeń dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ponadto podjęto prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni
i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, w związku z organizacją przez Polskę
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
7. Uczestniczono w pracach nad opracowaniem projektu i procedowaniem ustawy z dnia
31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
31 maja 2011 r., a w dniu 22 września 2011 r. nowelizację podpisał Prezydent RP.
Nowelizacja zmienia łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów między innymi ustawę
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o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny,
ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
8. Przygotowywani są policjanci do realizacji zadań w charakterze opiekunów reprezentacji
piłkarskich państw biorących udział w UEFA EURO 2012™ przebywających na terenie
naszego kraju (ang. TSLO). Przedmiotowy komponent realizowało będzie
14 funkcjonariuszy Policji, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym do pełnienia
funkcji oficera łącznikowego TSLO. W celu optymalnego i profesjonalnego
przygotowania policjantów do pełnienia tej funkcji w Głównym Sztabie Policji KGP
opracowano dokument pn. „Plan przygotowania i pracy policjantów delegowanych do
pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach
piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas ME UEFA EURO 2012”.
Materiał ten zawiera syntetyczny wykaz przedsięwzięć do realizacji, których zobowiązani
będą policjanci pełniący funkcję oficera TSLO. Ponadto wskazuje obszar szkoleń,
wyposażenie policjantów dedykowane do realizacji zadań w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa członkom drużyny reprezentacji narodowej, a także podnosi kwestie
związane z finansowaniem pobytu, noclegu i wyżywienia tych policjantów podczas
Turnieju. W ramach warsztatów poświęconych bezpieczeństwu UEFA EURO 2012™
w dniu 14 grudnia 2011 r. w CSP w Legionowie miało miejsce spotkanie
z przedstawicielami Austrii zorganizowane w ramach Mostu Stałej Współpracy PolskoAustriackiej, którego przedmiotem było przygotowanie i praca policjantów delegowanych
do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy
reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas ME
UEFA EURO 2012™. W spotkaniu ze strony austriackiej uczestniczyli Wojciech
Adamiuk oraz Günter Gassler, stronę polską reprezentowali przedstawiciele Głównego
Sztabu Policji KGP, Biura Kadr i Szkolenia KGP, komend wojewódzkich
Policji/Komendy Stołecznej Policji z miast gospodarzy Euro 2012 oraz przedstawiciel
spółki EURO 2012 Polska – organizatora Turnieju UEFA EURO 2012™ na terenie
Polski. Podczas spotkania Günter Gassler, który podczas UEFA EURO 2008™ pełnił
funkcję koordynatora austriackich TSLO akredytowanych przy reprezentacjach
piłkarskich, które przebywały na terytorium Austrii, przedstawił procedurę doboru
oficerów łącznikowych akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich. Ponadto
odniósł się do aspektów związanych z zadaniami realizowanymi przez TSLO podczas
Turnieju UEFA EURO 2008™, poruszając m. in. takie kwestie, jak:
−
−
−
−
−

wyposażenie TSLO;
zadania TSLO;
zabezpieczenie prewencyjne terenu hotelu;
struktura wymiany informacji, współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami;
forma realizowanych eskort.

Następnie Wojciech Adamiuk, który podczas UEFA EURO 2008™ realizował zadania
oficera łącznikowego (TSLO) akredytowanego przy reprezentacji piłkarskiej Polski, która
przebywała na terytorium Austrii podczas ME UEFA EURO 2008™, przedstawił aspekty
związane z oczekiwaniami pokładanymi w osobie TSLO, zarówno ze strony Policji,
drużyny narodowej, przedstawicieli organizatora Turnieju, jak i przedstawicieli związku
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piłkarskiego. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście z Austrii odpowiedzieli na
pytania, które dotyczyły tematyki związanej zarówno z TSLO, jak i pozostałych aspektów
związanych z realizacją zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2008™.
9. W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie,
Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji,
kontynuowane są kursy językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których uczestniczy
około 6200 policjantów. 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 biorący udział w kursie w 2012 r. realizować będą zadania
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego, również w strukturze
Centrum Dowodzenia.
10. Podejmowane są działania w celu przygotowania odpowiedniej liczby policjantów do
realizacji działań w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego na przyszłych
obiektach (stadionach, strefach dla kibiców, ośrodkach pobytowo treningowych, hotelach
transferowych, dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, itp.) w ramach
Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego. 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.
11. Wdrażana jest filozofia działania polskiej Policji podczas Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej w 2012 r. „3xT” w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia
zawodowego dla policjantów w całym kraju. W ramach procesu szkolenia oraz
doskonalenia zawodowego w całym kraju do chwili obecnej przeszkolono około 1000
trenerów i 50 tys. policjantów. Z początkiem 2012 r. w OPP/SPPP budowane będzie
poczucie odpowiedzialności za jakość pracy i wykorzystanie nowego jej modelu zgodnie
z przyjętą filozofią działania Policji podczas UEFA EURO 2012™.
12. Kontynuowana jest realizacja programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie
języka angielskiego dla policjantów, którzy stanowić będą obsadę Centrum Dowodzenia
oraz policjantów spottersów. Program wdrożony został Decyzją Nr 107 Komendanta
Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2010 r. Szkolenia w tym zakresie prowadzone są
przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
13. Jednostki i komórki organizacyjne Policji w ramach programów profilaktycznych
przygotowują oraz prowadzą między innymi takie projekty, jak:
Edukacyjno-alternatywny program dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem Kibicem przez duże
K” (Policja, MEN, MS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Polski Komitet
Olimpijski, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Projekt
uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy wsparciu MSW ruszyły prace
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nad jednym z elementów programu, tj. nad kampanią społeczną pod nazwą „Polska
gościnność również na stadionach”;
„Pseudokibic” realizowany przez KWP w Rzeszowie poprzez prowadzenie prelekcji
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w nich policjanci wspólnie
z funkcjonariuszami straży miejskiej, piłkarze drużyn i przedstawiciele klubów sportowych,
których kibice są wobec siebie nastawieni antagonistycznie;
„Kibic z klasą” realizowany przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu wraz
z Urzędem Miejskim w Sosnowcu, MOSiR-em, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej
oraz sosnowieckimi klubami. Jest programem adresowanym do uczniów sosnowieckich
szkół gimnazjalnych. Głównym celem programu jest ograniczenie postaw chuligańskich
występujących na trybunach aren sportowych, które osiągnięte zostanie poprzez
podniesienie świadomości prawnej wśród uczniów, w tym zapoznanie z sankcjami karnoadministracyjnymi przewidzianymi za nierespektowanie przepisów oraz zdobycie wiedzy
na temat pozytywnego dopingowania;
„Kibic” realizowany przez stołecznych policjantów wspólnie z klubem sportowopiłkarskim „Polonia Warszawa”. Kierowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych propaguje i kształtuje wśród młodzieży pozytywne
zachowania podczas imprez sportowych pozbawione agresji, szowinizmu i antagonizmów
klubowych;
„Potrafię kibicować - EURO 2012” kierowany do młodzieży gimnazjalnej, realizowany
przy współudziale piłkarzy Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Porozumienie o wdrażaniu
programu podpisali również przedstawiciele władz pięciu gmin powiatu mikołowskiego.
Program zakłada między innymi spotkania uczniów z piłkarzami Ruchu Chorzów
i Górnika Zabrze oraz policjantami. Gimnazjaliści dowiedzą się, jak sportowcy odbierają
zamieszki oraz niekulturalne zachowania na trybunach oraz jakie konsekwencje grożą
za zakłócanie przebiegu meczów.
Biuro Prewencji KGP wspólnie z Fundacją „Dzieci Niczyje” podjęło prace nad kampanią
informacyjno-edukacyjną „Nie przegraj” dotyczącą zagrożeń dzieci i młodzieży
komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym oraz prostytucją dziecięcą/handlem
w trakcie UEFA EURO 2012™. Aktualnie inicjatywa została objęta honorowym
patronatem przez Komendanta Głównego Policji. Materiały zostały przesłane do Ministra
Spraw Wewnętrznych Ukrainy z zaproszeniem do włączenia się w realizację kampanii.
14. Zrealizowana została inwestycja, tj. remont pomieszczeń w budynku Komendy Głównej
Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie, które przeznaczone są na potrzeby
funkcjonowania Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji. Podczas Turnieju
Finałowego w 2012 r., Centrum Operacyjne KGP realizować będzie zadania związane
z obsługą Komendanta Głównego Policji.
15. Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych
KGP, Zespołu Prasowego Komendanta Głównego Policji uczestniczą w pracach
planistycznych nad przygotowaniem, organizowanego przez Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa ogólnokrajowego ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu
zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „LIBERO”, mającego odbyć się w dniach 5 –
7 marca 2012 r. na bazie Centrum Dowodzenia na terenie CSP w Legionowie.
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16. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP prowadzi szkolenia w celu przygotowania
policjantów do realizacji zadań fizycznego zwalczania terroryzmu w środowisku
narażonym na działanie czynnika CBRN. Uczestniczy także w pracach Zespołu
ds. Zagrożeń Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych i Nuklearnych (Zespół
CBRN), powołanego w dniu 9 marca 2011 r. uchwałą nr 6 Komitetu ds. Bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012. Ponadto prowadzi:
prace mające na celu przygotowanie koncepcji zabezpieczenia antyterrorystycznego oraz
zabezpieczenia minersko-pirotechnicznego operacji policyjnej „ME 2012”;
warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej ze szczególnym uwzględnieniem
dużej liczby osób poszkodowanych - ratownicy medyczni BOA KGP będą odbywali
praktyki w CSK MON przy ul. Szaserów w Warszawie;
prace mające na celu przygotowanie treningu w infrastrukturze Metra Warszawskiego
pod kątem wystąpienia masowej sytuacji zakładniczej;
prace nad przygotowaniem treningu związanego z atakiem terrorystycznym na Stadionie
Narodowym (z udziałem Specjalnych Jednostek Interwencyjnych UE).
17. Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Obrony Narodowej RP z prośbą
o wsparcie działań Policji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA
EURO 2012™. Wniosek obejmuje obszar wsparcia osobowo – technicznego żołnierzami
i sprzętem specjalistycznym, płaszczyznę zakwaterowania, wyżywienia oraz
udostępnienia miejsc parkingowych.
18. Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przygotowuje analizę ryzyka w związku
z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™. Prowadzone są prace
w ramach Zespołu ds. Analizy Ryzyka, powołanego decyzją Przewodniczącego Komitetu
ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ponadto
przedstawiciele BWK KGP zakończyli ustalenia z UEFA dotyczące współpracy w ramach
police screening, będącego jednym z etapów procedury wydawania przez UEFA
akredytacji związanych z UEFA EURO 2012™. Opracowano również wewnętrzną
procedurę sprawdzeń - przedłożono ją do zatwierdzenia przez kierownictwo KGP.
Przeprowadzono testowe sprawdzenia danych przekazanych przez UEFA. W trakcie
spotkań i szkoleń z policjantami komórek werbunkowych prowadzone są zajęcia
ukierunkowane na realizację zadań przewidzianych dla tych komórek w odniesieniu do
środowiska pseudokibiców. Na potrzeby Biura Kryminalnego KGP opracowano analizy
zagrożeń związanych ze środowiskiem polskich pseudokibiców piłkarskich. Ponadto
Biuro Wywiadu Kryminalnego zwróciło się za pośrednictwem Biura Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP do Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz Biura Łącznikowego
Europolu o sporządzenie analiz zagrożeń związanych z Turniejem. Obecnie współpraca
w tym zakresie jest prowadzona bezpośrednio przez przedstawicieli BWK KGP
z ekspertami z Interpolu i Europolu.
19. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zebrało informacje dotyczące udziału
Interpolu w zabezpieczeniu UEFA EURO 2012™. W zakresie wzmocnienia oficera
łącznikowego na Ukrainie zgodnie z harmonogramem prac, przeprowadzono
postępowanie kwalifikacyjne i wyłoniono kandydata na to stanowisko. Po przeszkoleniu,
przygotowaniu oraz odpowiednim wyposażeniu będzie delegowany do pracy na terenie
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Ukrainy w 2012 r. Do tej pory oficer wyznaczony do wsparcia oficera łącznikowego
Policji na Ukrainie odbył praktyki w komórkach organizacyjnych BMWP KGP. Ponadto
odbył spotkanie w UEFA z menadżerem ds. bezpieczeństwa. Dodatkowo otrzymał
paszport dyplomatyczny MSZ. Biorąc pod uwagę ustalenia ze spotkań roboczych strona
polska i Interpol wymieniły dane kontaktowe analityków odpowiedzialnych za
przygotowanie analizy ryzyka. W dniu 28 września 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie
trójstronne Ukraina-Polska-Interpol na temat ewaluacji stanu przygotowań do
zabezpieczenia Turnieju pod kątem współpracy międzynarodowej. Sekretariat Generalny
Interpolu poinformował, że do Polski przyjedzie 3-osobowy zespół IMEST. Sekcja
Interpolu przekazała SG Interpolu informacje odnośnie zakwaterowania i płatności za
członków IMEST. Sekcja Europolu BMWP KGP jest w bieżącym kontakcie z Europolem
w sprawie UEFA EURO 2012™. Obecnie trwają ustalenia dotyczące możliwości
ulokowania przedstawiciela Europolu (Mobile Office) w składzie polskiego zespołu
delegowanego do wsparcia Mistrzostw na Ukrainie (z prośbą taką zwróciła się strona
ukraińska). Europol odpowiedział, że jest to możliwe tylko w ramach polskiego zespołu.
Przygotowywane jest takie rozwiązanie. Delegacja Ukrainy wyraziła zainteresowanie
takim rozwiązaniem. W grudniu 2011 r. odbędzie się spotkanie dotyczące uzgodnienia
szczegółów kadrowych w sprawie obsługi delegacji zagranicznych, obsady i wsparcia
funkcjonowania Centrum Dowodzenia.
20. Gabinet Komendanta Głównego Policji prowadzi prace związane z przygotowaniem
i wydaniem podręcznika – informatora dla policjantów Zagranicznych Sił Wspierających.
Dotychczas opracowano katalog informacji, które powinien podręcznik zawierać,
jak również skonsultowano propozycje z jednostkami Policji na terenie miast gospodarzy
Euro 2012.
21. Biuro Prewencji KGP wspólnie z Głównym Sztabem Policji KGP, Biurem Ruchu
Drogowego KGP oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie prowadzi prace związane
z przygotowaniem i wydaniem podręcznika – informatora, tzw. vademecum
prewencyjnego dla policjantów polskiej Policji. Aktualnie opracowywany jest katalog
informacji, które powinien podręcznik zawierać i trwają konsultacje w tym obszarze.
Przedmiotowa pozycja ma służyć nie tylko podczas UEFA EURO 2012™, ale także być
pomocna w codziennej pracy funkcjonariuszy Policji.
22. Biuro Kadr i Szkolenia KGP opracowało Koncepcję w obszarze opieki psychologicznej
nad policjantami i pracownikami Policji zaangażowanymi w operację policyjną
zabezpieczenia UEFA EURO 2012™. Ponadto opracowało i wdrożyło Plan działania
psychologów policyjnych w obszarze psychologii policyjnej stosowanej w związku
z przygotowywaniem i realizacją operacji policyjnej zabezpieczenia UEFA EURO
2012™.
23. Biuro Łączności i Informatyki KGP realizuje przedsięwzięcia zmierzające do
wyposażenia teleinformatycznego Centrum Dowodzenia. Zadanie to realizowane jest we
współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zapewniona będzie możliwość
komunikacji i przekazywania danych w ramach systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych przez służby. W zakresie uruchomienia Centrum Dowodzenia
zrealizowano następujące zadania: zakup komputerów przenośnych typu Netbook;
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dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego MD 110 w obiekcie
wraz z pełną integracją z systemem łączności rządowej stopnia miejscowego; dostawa
i uruchomienie urządzeń końcowych w Centrum Dowodzenia. Ponadto w realizacji są
następujące zadania (z przewidywanym terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2011 r.),
tj. zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawy włókien światłowodowych dla Centrum
Dowodzenia oraz remont sieci akademików w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
24. Policja
prowadzi
prace
nad
uruchomieniem
dodatkowych
systemów
radiokomunikacyjnych w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Podyktowane jest to
koniecznością zwiększenia pojemności i funkcjonalności dotychczasowych systemów
w rejonach stadionów oraz na obszarach ww. miast. Z systemów korzystać będą zarówno
delegowane siły policyjne podczas UEFA EURO 2012™, jak również miejscowi
policjanci podczas realizacji codziennych obowiązków po zakończeniu Turnieju. Obecnie
trwają odbiory pierwszego etapu wdrożenia (przewidywany termin zakończenia etapu do
dnia 15 grudnia 2011 r., dostawa sprzętu). Realizacja drugiego (uruchomienie sytemu)
etapu – przewidywany termin zakończenia – luty 2012 r. Ponadto budowana jest
nowoczesna sieć łączności radiowej w obszarze autostrady A4 oraz drogi krajowej E4.
Realizacja projektu jest zasadna biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia łączności
radiowej na szlakach komunikacyjnych oraz w kontekście przygotowań Policji do obsługi
UEFA EURO 2012™. Na potrzeby projektu zakupiono i odebrano infrastrukturę, a także
sprzęt końcowy. Obecnie trwa konfigurowanie sieci.
25. Biuro Logistyki Policji KGP w porozumieniu z jednostkami i komórkami
organizacyjnymi Policji realizuje szereg zakupów sprzętu i wyposażenia, które również
będą wykorzystywane podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Turnieju.
W ostatnim czasie dokonano zakupu sprzętu transportowego dla Oddziałów Prewencji
Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w całym kraju, łącznie 600
oznakowanych pojazdów służbowych. Ponadto dokonano zakupu 24 sanitarek oraz 13
Ruchomych Stanowisk Dowodzenia, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego PZ,
w szczególności pałek szturmowych i wielofunkcyjnych, plecakowych miotaczy pieprzu,
ręcznych miotaczy pieprzu, tarcz ochronnych, kasków ochronnych. Dokonano także
wymiany sprzętu ochrony osobistej policjantów.
26. Przedstawiciele Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP biorą udział w czynnościach
związanych z uruchamianiem Centrum Dowodzenia, a także współpracują z Głównym
Sztabem Policji KGP oraz Biurem Łączności i Informatyki KGP, w przygotowaniu
dokumentacji do Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), mającej pełnić funkcję
wspomagającą dowodzenie przy realizacji zadań Policji podczas UEFA EURO 2012™.
Ponadto Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGP prowadzi szkolenia w zakresie
Bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych w Systemach Wspomagania
Dowodzenia dla użytkowników SWD w Komendzie Głównej Policji.
27. Centralne Biuro Śledcze KGP opracowało wkład do analizy ryzyka związanego
z bezpiecznym i niezakłóconym przebiegiem Turnieju oraz wytyczne dla Zespołów ATK
w KWP/KSP w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym
i ekstremistycznym. Ponadto na bieżąco współpracuje i wymienia informacje ze służbami
partnerskimi zaangażowanymi w przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
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w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. terroryzmu oraz CAT ABW, ABW, KG
SG, SKW, AW, a także współpracuje z Zespołami ATK w KWP/KSP w związku
z realizacją zadań wynikających z zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia
29 lipca 2004 r. w sprawie organizacji pracy i zasad działania Policji w przypadku aktu
terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze
terrorystycznym i ekstremistycznym oraz koordynuje przedsięwzięcia operacyjno –
rozpoznawcze prowadzone na terenie kraju przez CBŚ KGP w tym zakresie. Analizowane
są również informacje otrzymane od służb partnerskich dotyczące obszaru zabezpieczenia
kontrterrorystycznego Turnieju.
28. W Komendzie Głównej Policji opracowany został projekt dokumentu, który wchodzi
w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. tj. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich (Dz. U. Nr 230, poz. 1371). Ustawa
ta wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy decyzji ramowej Rady
2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji
i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej, decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych oraz decyzji Rady 2008/615AVSiSW z dnia 23 czerwca
2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu
terroryzmu przestępczości transgranicznej. Regulacja ta umożliwia szybszą
i skuteczniejszą wymianę informacji pomiędzy organami ścigania państw członkowskich
Unii Europejskiej, co w kontekście zbliżającego się Turnieju ma kluczowe znaczenie.
29. W Biurze Prewencji Policji KGP opracowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeźwienia oraz wzorów dokumentów sporządzanych i ewidencjonowanych
w nich, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych, policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w nich, sposobu przechowywania zapisów obrazu z tych
pomieszczeń, pokoi i izb, udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz ich niszczenia,
którego treść aktualnie przekazano do jednostek i komórek organizacyjnych Policji, celem
zaopiniowania. Projektowane rozporządzenie określa: warunki, jakim powinny
odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które mogą być tworzone poza
jednostkami organizacyjnymi Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub
doprowadzane w związku z naruszeniem porządku prawnego, na czas niezbędny do
podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru realizowanych wobec tych osób
czynności służbowych oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe
w jednostkach organizacyjnych Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub
doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz
do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo
do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej.
30. W ramach rozgrywek polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – meczów
towarzyskich rozegranych na nowo wybudowanych obiektach stadionowych
dedykowanych UEFA EURO 2012™ w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, tzw. meczów
testowych, Policja przygotowała i przeprowadziła zabezpieczenie tych imprez masowych,
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przyjmując tożsame rozwiązania, jakie są planowane podczas samej imprezy w 2012 r.
Proces przygotowania i przeprowadzenia każdego meczu testowego jest analizowany,
wyciągane są wnioski, a następnie wdrażane nowe rozwiązania, zmierzające do
optymalizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa kolejnych imprez tego rodzaju,
a w konsekwencji samego Turnieju. Kolejny mecz testowy planowany jest w lutym
2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.
31. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ukończyła prace remontowe związane
z modernizacją Stanowiska Dowodzenia KWP w Gdańsku. Obecnie pomieszczenia są
wyposażane w sprzęt biurowy i teleinformatyczny. Ponadto podpisano umowy na
rozbudowę systemu łączności radiowej cyfrowo-analogowej DRM CAPA CITI Plus dla
Trójmiasta z terminem wdrożenia systemu do końca lutego 2012 r. oraz z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego na projekt w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa pomorskiego na lata 2007 – 2013, pt.: „Wdrożenie zintegrowanego
systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby
sprawnego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa”.
32. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uczestniczyli, w ramach
Zespołu roboczego Prezydenta Miasta Poznania ds. bezpieczeństwa miasta podczas
EURO 2012, w konsultacjach dotyczących projektu strefy kibica na Placu Wolności
w Poznaniu i rozbudowy monitoringu wizyjnego, a także dostosowania Stadionu
Miejskiego w Poznaniu i terenu przyległego do wymogów UEFA podczas UEFA EURO
2012™.
33. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu opracowano projekty Decyzji
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie wyznaczenia Zastępców
Dowódcy Podoperacji „Wrocław” oraz powołania Sztabu Dowódcy Podoperacji
„Wrocław” w związku z zabezpieczeniem Turnieju na terenie woj. dolnośląskiego oraz
Koncepcji działania Dowódcy Podoperacji „Wrocław”. Kontynuowano również
rozbudowę systemów teleinformacyjnych i łączności oraz baz danych do wymiany
informacji, a także uruchomiono po przebudowie i modernizacji zaplecze transportowe,
w tym nową stację paliw.
34. Komenda Stołeczna Policji określiła wstępną propozycję struktury dowodzenia
Podoperacją „Warszawa”. Ponadto przygotowano wstępną kalkulację policjantów
ze stanu wybranych komórek i jednostek organizacyjnych KSP, przewidzianych
do zabezpieczenia Turnieju oraz zebrano propozycję dotyczącą przydzielenia sił spoza
potencjału tych komórek/jednostek. W chwili obecnej trwają prace w sprawie
opracowania koncepcji dotyczącej utworzenia i przygotowania do działań grup
interwencyjnych utworzonych na bazie policjantów ze stanu Oddziału Prewencji Policji
w Warszawie. Ponadto w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII opracowano
wstępną koncepcję zabezpieczenia imprez i meczów odbywających się w trakcie UEFA
EURO 2012™ w ramach Odcinka „Stadion” wydzielonego na ten cel z Podoperacji
„Warszawa”. Opracowano wstępny projekt organizacji działań policyjnych dotyczących
zabezpieczenia Stadionu Narodowego w Warszawie, który oparty został wyłącznie na
materiale przekazanym przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Koncepcja będzie
poddawana konsultacjom. Ostateczny model organizacji działań policyjnych w trakcie
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Turnieju, zostanie wypracowany po oficjalnym odbiorze i lustracji obiektu oraz na
podstawie doświadczeń, uzyskanych po zabezpieczeniu imprez i meczów testowych.
35. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie rozpoczęto budowę systemu łączności
radiowej dla dowodzenia i działania sił ruchu drogowego i prewencji na trasie drogi
krajowej i budowanej autostrady A4 oraz tras dojazdowych. Dotychczas eksploatowane
mobilne systemy radiowe nie mają możliwości pracy na tak dużym obszarze, podjęto więc
decyzję o budowie dedykowanego systemu radiowego spełniającego podstawowe zadanie
zapewnienia we wskazanym obszarze odpowiednich standardów łączności, który będzie
głównym kierunkiem przemieszczania się kibiców w kierunku Ukrainy.
36. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonariusze Straży Granicznej
przeprowadzili dla policjantów KPP w Hrubieszowie szkolenie dotyczące identyfikacji
dokumentów uprawniających do przekraczania granicy RP. Ponadto nawiązano
współpracę z Milicją Ukraińską z Sokala i Włodzimierza Wołyńskiego w zakresie
wymiany informacji dotyczących przestępczości związanej z ruchem turystycznym.
W dniu 2 listopada 2011 r. oficjalnie zostało otwarte i uruchomione nowoczesne
stanowisko kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, ponadto wszystkie
jednostki Policji województwa lubelskiego rozpoczęły w SWD (System Wspomagania
Dowodzenia) rejestrację i obsługę przyjmowanych zdarzeń.
37. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie czynnie uczestniczy i współpracuje
w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ z Urzędem Miasta Krakowa.
Z poczynionych do chwili obecnej ustaleń wynika, że w Krakowie zorganizowana
zostanie strefa kibica na około 20 tys. osób. Z kolei na głównych placach miasta – Rynku
Głównym, Małym Rynku, pl. Szczepańskim zagraniczne media stworzą centra prasowe.
W chwili obecnej znane są już miejsca zakwaterowania i bazy treningowe reprezentacji
narodowych na terenie województwa małopolskiego, dlatego rozważana jest
ewentualność rozszerzenia operacji policyjnej o podoperacje „Kraków”, która realizowana
będzie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
38. Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w dniu 1 sierpnia 2011 r. oficjalnie
oddano do użytku nową siedzibę Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi, która
znajduje się w m. Sosnowiec 25a (gmina Stryków) przy głównych węzłach
komunikacyjnych. Zadanie to zapisane było w harmonogramie realizacji przedsięwzięć
w ramach Koncepcji przygotowania jednostek Policji województwa łódzkiego do
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z UEFA EURO
2012™.
39. Szkoła Policji w Słupsku uczestniczyła wspólnie z Wyższą Zawodową Szkołą Policji
Brandenburgii w Oranienburgu w realizacji szkolenia w ramach przygotowań do
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju. Realizacja
szkolenia miała miejsce w dniach 11-15 lipca 2011 r. (Oranienburg) oraz 15-20 listopada
2011 r. (Słupsk).
40. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie prowadzi nabór oraz realizuje kursy specjalistyczne
dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych
oraz dla policjantów – dowódców operacji policyjnych. Kursy adresowane są do
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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.

B. Państwowa Straż Pożarna
Na szczeblu Komendy Głównej PSP w ramach współpracy z Ukrainą realizowano
następujące przedsięwzięcia związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™:
1. Współudział w organizacji i przygotowaniu międzynarodowego ćwiczenia grup
ratowniczych pod kryptonimem EU CARPATHEX 2011, które odbyło się
w dniach 14-16 września 2011 r. na poligonie wojskowym w Nowej Dębie,
na Zalewie Machowskim oraz na terenie zakładów „Siarkopol” w Tarnobrzegu.
Uczestnikami ćwiczeń byli ratownicy ze specjalistycznych grup ratowniczych
z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, a także część pododdziałów centralnego
odwodu operacyjnego z województw sąsiadujących. Uczestniczyły w nich także zespoły
medyczne Polskiego Czerwonego Krzyża oraz śmigłowce sił zbrojnych, policji i straży
granicznej.
2. Przygotowanie udziału przedstawiciela KG PSP w organizowanych przez Wyższą Szkołę
Policji w Szczytnie warsztatach polsko – ukraińskich dla komendantów policji rejonów
przygranicznych.
3. W ramach posiedzenia polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej
ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012, w dniach 5-6 grudnia 2011 r.,
odbyła się wizyta płk. Wiktora Kuczery – Naczelnika Zarządu Sytuacji Nadzwyczajnych
oraz Działalności Antyterrorystycznej Departamentu Ochrony Cywilnej Ministerstwa
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Celem wizyty było omówienie stopnia
przygotowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służby ratowniczo-pożarniczej MCZS
Ukrainy do wspólnej organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™.
W czasie dyskusji omówiono następujące tematy:
1) podsumowanie dotychczasowej współpracy ze stroną ukraińską w aspekcie
przygotowań do organizacji UEFA EURO 2012™, w szczególności omówienie
ćwiczeń EU CARPATHEX 2011;
2) omówienie zakresu Krajowego Planu Operacji Zabezpieczenia Turnieju UEFA
EURO 2012™;
3) omówienie rozwiązań kwestii technicznych związanych z udzielaniem pomocy
ratowniczej podczas UEFA EURO 2012™;
4) informacja dotycząca zadań przewidzianych dla PSP, a wynikających
z „Wytycznych w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji”;
5) deklaracja dotycząca potencjalnego wykorzystania sił i środków PSP
z woj. lubelskiego i podkarpackiego, a przewidzianych do ew. wykorzystania po
stronie ukraińskiej;
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6) informacja dotycząca potencjalnego wykorzystania sił i środków Ministerstwa
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, a przewidzianych do ew. wykorzystania po
stronie polskiej.
4. Woj. lubelskie:
1) Przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
uczestniczył w warsztatach szkoleniowych na temat „Współdziałanie jednostek
Policji woj. lubelskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostek Milicji
obwodu wołyńskiego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej, powstałej w strefie
nadgranicznej z udziałem obywateli Polski i Ukrainy”. Warsztaty organizowane
były w ramach projektu „Razem bezpieczniej” i odbyły się w dniach 14 – 16
listopada 2011 r. w Zamościu.
Na szczeblu Komendy Głównej PSP realizowano następujące przedsięwzięcia związane
z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™:
1. Bieżąca realizacja zadań ujętych w „Koncepcji działań krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego w związku z organizacja finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”;
2. Uczestniczenie w ramach prac:
a) Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych – Zespołu CBRN w zakresie wykrywania, przeciwdziałania
i usuwania skutków zagrożeń CBRN;
b) Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego
i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012 w zakresie zapewnienia przez
infrastrukturę
stadionową
odpowiednich
warunków
ochrony
przeciwpożarowej, w tym przygotowanie obiektów do prowadzenia działań
ratowniczych;
c) Zespołu do spraw Analizy Ryzyka w zakresie określenia zagrożeń, czynników
ryzyka mających wpływ na wartość ryzyka;
d) Zespołu ds. wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
3. Udział w spotkaniach fazy przygotowawczej ćwiczenia zgrywającego podmioty
systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012™
pk. „LIBERO” organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
4. Udział w pracach (warsztaty) zespołu MSWiA przygotowującego założenia do
opracowania Krajowego Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa podczas UEFA EURO
2012™ (plan główny dla Komitetu ds. Bezpieczeństwa) w ramach obszaru gotowość;
5. Zorganizowanie i udział w spotkaniu Zespołu do spraw koordynacji działań jednostek
organizacyjnych PSP w związku z organizacją Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na temat wykorzystania sił Centralnego
Odwodu Operacyjnego oraz aktualizacji „Wojewódzkich planów operacji
zabezpieczenia turnieju EURO 2012”;
6. Opracowanie „Krajowego planu dotyczącego zabezpieczenia operacyjnego turnieju
EURO 2012” oraz koordynacja prac w tym zakresie;
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7. Udział w pracach zespołu oceniającego organizację zabezpieczenia operacyjnego
meczów piłki nożnej POLSKA-WŁOCHY w dniu 11 listopada 2011 r. we Wrocławiu
oraz POLSKA-WĘGRY w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu, w zakresie oceny:
zasobów centralnego odwodu operacyjnego, planu zabezpieczenia, łączności,
przyjętych rozwiązań organizacyjnych;
8. Opracowanie i przesłanie do KW PSP wzoru arkusza oceny ryzyka wraz z listą
charakterystycznych scenariuszy możliwych do zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych,
których wystąpienie będzie wymagało udziału jednostek krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego. W Komendzie Głównej PSP zorganizowano warsztaty
szkoleniowe w tym zakresie, podczas których zostały zweryfikowane dotychczasowe
prace poszczególnych Komend zaangażowanych w zabezpieczenie Turnieju;
9. Na podstawie danych przekazanych przez Komendy Wojewódzkie i Miejskie
Państwowej Straży Pożarnej z Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia
opracowano „Krajowy bilans zagrożeń wraz z oszacowanym ryzykiem związanym
z organizacją turnieju finałowego EURO 2012”, w którym to dokumencie szczególny
nacisk został położony na sprecyzowanie działań do podjęcia przez zarządcę obiektu
oraz piony: kontrolno – rozpoznawczy i operacyjny PSP, jak również zastosowane
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wraz z ich wpływem na obniżenie ryzyka;
10. W ramach prac „Zespołu do spraw analiz i ocen pod względem ochrony
przeciwpożarowej projektów budowlanych obiektów sportowych związanych
z organizacją EURO 2012”, powołanego decyzją Nr 120 Komendanta Głównego PSP
z dnia 3 lipca 2008 r.:
a) zajęto stanowisko w sprawie wniosku o odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych w odniesieniu do projektu budowlanego zamiennego Stadionu
Narodowego w Warszawie, który był rozpatrywany przez Mazowieckiego
Komendanta wojewódzkiego PSP;
b) uczestniczono w pracach zespołu KW PSP i KM PSP w Warszawie, którego
celem było zapewnienie warunków umożliwiających sprawne zajęcie
stanowiska PSP przy przekazywaniu do użytkowania Stadionu Narodowego
w Warszawie;
c) wydano opinie do zmian w zakresie niektórych elementów zabezpieczenia
przeciwpożarowego Stadionu Śląskiego we Wrocławiu;
d) uczestniczono w opracowaniu „Listy kontrolnej stadionu UEFA EURO 2012”,
przygotowywanej przez Spółkę PL.2012, z uwagi na warunki ochrony
przeciwpożarowej;
11. W ramach przygotowania zabezpieczenia prewencyjnego UEFA EURO 2012™ na
bieżąco prowadzone są czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania zagrożeń
pożarowych i innych miejscowych w obiektach. Realizacja tych działań dotyczy
zarówno obiektów bezpośrednio związanych z organizacją Turnieju (stadiony, centra
pobytowe drużyn, itp.), jak również pośrednio (hotele, obiekty użyteczności
publicznej, itp.);
12. Prowadzono działania związane z koordynacją budowy i modernizacji sieci
zwiększonego zasięgu;
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13. Prowadzono działania związane z przydziałem kanałów duosimpleksowych, dla
potrzeb KM PSP w Warszawie, celem wykorzystania w radiowych sieciach
retransmisyjnych na Stadionie Narodowym. Częstotliwości przydzielono 24.10.2011
r.;
14. W związku z wystąpieniem DEPiT MSWiA opracowano oraz przedstawiono ww.
departamentowi informacje i dane dotyczące:
a) aktualnego stanu prac nad zapewnieniem łączności radiowej na terenie miast
gospodarzy (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk);
b) przewidywanych nakładów finansowych na dostosowanie systemów PSP do
obsługi UEFA EURO 2012™;
15. Uczestniczono w pracach w zakresie realizacji projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci
Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) oraz
działań związanych z przygotowaniem, przez MSWiA, przedsięwzięcia dotyczącego
zakupu cyfrowych usług łączności radiowej dla potrzeb służb resortu oraz podmiotów
ratunkowych;
16. W związku z uzyskanymi z MSWiA informacjami o zamknięciu (brak środków
finansowych) projektu OCSŁR uczestniczono, na zaproszenia kierownictwa resortu,
w spotkaniach dotyczących koncepcji łączności cyfrowej oraz zapewnienia łączności
radiowej na potrzeby obsługi UEFA EURO 2012™;
17. Zgłoszono uwagi do rozporządzenia MEN pozwalające na skrócenie roku szkolnego
w szkołach Państwowej Straży Pożarnej ze względu na zaangażowanie słuchaczy
tychże szkół w obsługę zabezpieczenia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™;
18. Funkcjonariusze KG PSP wzięli udział w szkoleniach językowych w ramach Projektu
„Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO
2012”;
19. Podjęto prace nad programem szkoleń dla załóg lekkich samochodów rozpoznania
w zakresie postępowania podczas zagrożeń CBRN&E;
20. Opracowano „Program szkolenia z zakresu montażu i demontażu zestawów do
dekontaminacji całkowitej”, a także materiał szkoleniowy do organizacji wstępnej
w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym;
21. Państwowa Straż Pożarna w ramach planowanych do poniesienia w 2012 r. wydatków
na zapewnienie bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w łącznej kwocie
5.000 tys. zł, realizować będzie zadania w ramach wymienionych części budżetowych:
a) część 42 – Sprawy wewnętrzne, rozdział 75409 Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej – 1.645 tys. zł, w tym: § 4380 – 400 tys. zł, § 4300 – 1.203
tys. zł, § 4210 – 42 tys. zł;
b) część 85 – Budżety wojewodów, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie
Państwowej Straży Pożarnej – 3.355 tys. zł, z czego:
cz. 85/02 KW PSP we Wrocławiu – 650 tys. zł, w tym: § 4210 –
330 tys. zł, § 4260 – 156 tys. zł, § 4300 – 64 tys. zł, § 6060 –
100 tys. zł;
cz. 85/14 KW PSP w Warszawie – 1.545 tys. zł, w tym: § 4210 –
1.178 tys. zł, § 4260 – 100 tys. zł, § 4300 – 107 tys. zł, § 6060 –
160 tys. zł;
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cz. 85/22 KW PSP w Gdańsku – 549 tys. zł, w tym: § 4210 –
184 tys. zł, § 4260 – 120 tys. zł, § 4300 – 145 tys. zł, § 6060 –
100 tys. zł;
cz. 85/30 KW PSP w Poznaniu – 611 tys. zł, w tym: § 4210 –
400 tys. zł, § 4260 - 110 tys. zł, § 4300 – 101 tys. zł.
Powyższe kwoty zostały ujęte w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu
6 grudnia 2011 r. projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.
Szczegółowa specyfikacja zaplanowanych wydatków przesłana
Podsekretarza Stanu, Adama Rapackiego w dniu 6 września 2011 r.

została

do

W cz. 42 – Budżet KG PSP limit środków 1.645 tys. zł. został podzielony na:
1) BWM – Tłumacze, Współpraca z Ukrainą – 400 tys. zł.;
2) BIiŁ – Utrzymanie Systemu SWD-ST – 1.200 tys. zł.;
3) BT – Zakup materiałów i wyposażenia – 42 tys. zł.;
4) BT – Inne potrzeby logistyczne – Zakup usług pozostałych – 3 tys. zł;
22. W II półroczu 2011 r. prowadzone były prace związane z aktualizacją potrzeb
logistycznych dotyczących zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia Turnieju
UEFA EURO 2012™.
Na szczeblu komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP zrealizowano następujące
przedsięwzięcia.
Komendy Wojewódzkie PSP województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego
i wielkopolskiego dokonały aktualizacji „Planu Zabezpieczenia Operacyjnego Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej 2012” wraz z wykazem sił i środków, uwzględniając m.in.
wprowadzone do stosowania w październiku 2011 r. „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji”,
jak również w wyniku aktualizacji wniosków z analiz zagrożeń i szacowanego ryzyka.

1. Działania organizacyjne:
woj. dolnośląskie:
Współpracowano z administracją rządową i samorządową, Policją oraz
innymi podmiotami w zakresie przygotowania zabezpieczenia meczu
testowego POLSKA-WŁOCHY oraz Turnieju Finałowego UEFA EURO
2012™.
woj. lubelskie:
Na naradzie kadry kierowniczej PSP województwa lubelskiego, która odbyła
się w dniu 14 grudnia 2011 r. wskazano komendantom powiatowym
i miejskim: konieczność zaplanowania w I kwartale 2012 r. czynności
kontrolno – rozpoznawczych na terenie przejść granicznych z Ukrainą,
w obiektach usług hotelarskich i gastronomicznych położonych przy trasach
drogowych S 12, S 17 i K 74 oraz na terenach obszarów leśnych położonych
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przy tych szlakach komunikacyjnych oraz rozpoznania możliwości
lokalizacji zastępów i sekcji JRG PSP w siedzibach jednostek KSRG.
woj. mazowieckie:
Nieetatowy rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP trzykrotnie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa, których tematyka obejmowała wypracowanie
modelu komunikacji podczas UEFA EURO 2012™ w Polsce. W ramach
ww. działań rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP uczestniczył w szkoleniu dla oficerów prasowych realizowanym przez
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
woj. podkarpackie:
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie brali udział
w warsztatach szkoleniowych pod nazwą „Koordynacja funkcjonowania
i zapewnienia spójności systemu zarządzania kryzysowego na terenie
województwa podkarpackiego w trakcie EURO 2012”, zorganizowanych
przez Wojewodę Podkarpackiego w dniach 17-18 listopada 2011 r.
woj. wielkopolskie:
Współorganizacja ćwiczeń „Wydarzenia 2011”.
2. Działania z zakresu zabezpieczenia i obsługi logistycznej:
woj. dolnośląskie:
Przygotowano
pomieszczenia
przeznaczone
do
zakwaterowania
w KW PSP we Wrocławiu sił odwodowych podczas UEFA EURO 2012™ –
przeprowadzono remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym,
przeprowadzono remont sali audiowizualnej z przeznaczeniem na odprawy
dowódców pododdziałów odwodowych.
woj. mazowieckie:
Zrealizowano I etap polegający na budowie do stanu surowego otwartego dla
inwestycji pn. „Centrum Koordynacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie i WCPR, ul. Domaniewska 40a, Warszawa”.
Uzyskano efekt 23 % zakresu całej inwestycji.
3. Działania z zakresu organizacji systemu łączności i działań informatycznych:
woj. dolnośląskie:
Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu wdraża cyfrowy system
łączności DMR, który docelowo będzie umożliwiał łączność WSKR
ze stanowiskami kierowania oraz w ramach sieci KW PSP. Istnieje
możliwość (pod warunkiem uzupełnienia sprzętu) integracji powstałej sieci
z siecią KW Policji.
woj. mazowieckie:
We współpracy z Komendą Miejską PSP m.st. Warszawy, Komendą
Stołeczną Policji oraz Narodowym Centrum Sportu, uczestniczono
w spotkaniach komisji w sprawie koncepcji systemu retransmisji sygnałów
łączności radiowej na Stadionie Narodowym. W efekcie w trybie
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postępowania
przetargowego
wyłoniono
wykonawcę
systemu
retransmisyjnego.
woj. wielkopolskie:
Przygotowano i sprawdzono w praktyce wideokonferencje w relacjach
KCKR-WSKR Poznań, Sztab KW PSP Poznań-Sztab KM PSP Poznań,
Controlroom stadion – SDŁ.
4. Działania z zakresu zadań kontrolno – rozpoznawczych (działania prewencyjne):
woj. dolnośląskie:
Przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i / lub oględziny w przewidywanych miejscach
pobytowych tj. w hotelach: Monopol, Sofitel Wrocław, Scandic Wrocław,
Best Western Wrocław, Radison, Panorama, Park Plaza.
Wykonanie kart charakterystyk obiektów przewidywanych do infrastruktury
niezbędnej do przeprowadzenia Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™:
Stadion Miejski we Wrocławiu, Rynek Wrocławski (Strefa Kibica), Dworzec
Główny PKP we Wrocławiu, Dworzec Autobusowy we Wrocławiu, Port
Lotniczy im. M. Kopernika we Wrocławiu.
Aktualizacja analizy ryzyka infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia
Finałowego Turnieju tj. stadion, strefa kibica, centra pobytowe / hotele, port
lotniczy, dworce kolejowe, szlaki drogowe i kolejowe.
Przeprowadzenie analizy zagrożeń mogących wystąpić w okolicach Stadionu
Miejskiego we Wrocławiu, uwzględniającej: wykaz zakładów stwarzających
zagrożenie poza swoim terenem, a w szczególności mogące stworzyć
zagrożenie dla uczestników planowanych rozgrywek piłkarskich na
Stadionie Miejskim we Wrocławiu, wykaz magazynów z substancjami
niebezpiecznymi w pobliżu Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, wykaz tras
kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, informacje
dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, które mogłyby
swoim oddziaływaniem stworzyć zagrożenie dla uczestników planowanych
meczów piłki nożnej podczas UEFA EURO 2012™.
Przeprowadzenie analizy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, które mogłyby swoim oddziaływaniem stworzyć
zagrożenie dla uczestników planowanych meczów piłki nożnej podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (KP PSP
w Wołowie).
Czynności kontrolno - rozpoznawcze bazy paliw (płynnych i gazowych) oraz
składowiska magazynu gazu płynnego, znajdujących się w bliskim
sąsiedztwie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, które mogłyby stworzyć
zagrożenie dla uczestników UEFA EURO 2012™ (KM PSP we Wrocławiu).
Okresowe oględziny obiektu Stadionu Miejskiego we Wrocławiu,
wykonywane przez KM PSP we Wrocławiu na wniosek inwestora,
w celu dokonania uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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Czynności kontrolno rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w odniesieniu do art. 56 ustawy prawo budowlane, związanej z wydaniem
przez PSP stanowiska w sprawie wykonania Stadionu Miejskiego
we Wrocławiu zgodnie projektem budowlanym.
Przeprowadzenie czynności w zakresie opiniowania bezpieczeństwa imprez
masowych organizowanych na terenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.
Przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych
z przewozem.
Wydanie w dniu 10 listopada 2011 r. opinii Komendanta Miejskiego PSP
we Wrocławiu dotyczącej stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
Stadionu Miejskiego we Wrocławiu oraz innych obiektów związanych
z pobytem drużyn i kibiców.
Udział w sporządzaniu oceny operacyjnego zabezpieczenia meczu Polska –
Węgry na stadionie piłkarskim w Poznaniu.
Prowadzone na bieżąco są działania kontrolno – rozpoznawcze na obszarze
13 powiatów województwa dolnośląskiego w odniesieniu do obiektów
hotelowych przewidzianych jako centra pobytowe, które zostały wskazane
przez Spółkę EURO 2012 Polska oraz UEFA EURO – FAMILY 2012.
woj. kujawsko-pomorskie:
Działania kontrolno - rozpoznawcze dotyczące przygotowań do
przeprowadzenia Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™ zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej prowadzone były we wszystkich obiektach związanych pośrednio
z infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia UEFA EURO 2012™,
zgodnie z otrzymaną z KG PSP bazą hoteli operacyjnych „UEFA FAMILY”.
W bazie hoteli znalazło się 36 obiektów z terenu województwa kujawsko pomorskiego wytypowanych do kontroli. Z działań kontrolno rozpoznawczych w obiekcie sporządzane były Karty charakterystyki obiektu
zawierające m.in.: charakterystykę pożarową obiektu, warunki ewakuacji,
warunki terenowe do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych (dojazdy
pożarowe, zaopatrzenie wodne) i ocenę obiektu. Kontrole wszystkich
obiektów w kraju zaplanowano do końca czerwca 2012 r. W naszym
województwie kontrole zakończono w III kwartale 2011 r. Informacje
ze stanu realizacji zadania przekazywane były systematycznie w formie
tabelarycznej (co kwartał) do Wielkopolskiego i Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej jako Koordynatorów działań
w tym zakresie.
woj. lubelskie:
Przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach:
Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym;
Hotel BERBERYS w Kazimierzu Dolnym;
Hotel „Przepióreczka” w Nałęczowie;
Uzdrowisko „Nałęczów” Termy Pałacowe w Nałęczowie;
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Hotel Mercure Unia Lublin w Lublinie;
Stadion Miejski w Puławach – odbiór obiektu – pozytywne
stanowisko PSP.
Kontrolami objęto 100 % obiektów wskazanych na liście „UEFA FAMILY”.
Wystosowano pismo do komendantów powiatowych i miejskich PSP
wskazujące konieczność zaplanowania w I kwartale 2012 r. czynności
kontrolno – rozpoznawczych na terenie przejść granicznych
z Ukrainą, w obiektach usług hotelarskich i gastronomicznych położonych
przy trasach drogowych S 12, S 17 i K 74 oraz na terenach obszarów leśnych
położonych przy tych szlakach komunikacyjnych.
woj. lubuskie:
Przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w kompleksie
HOTEL PAŁAC WIEJCE obejmujące obiekt Rządcówki. W ich wyniku
wydano stosowne decyzje administracyjne nakazujące usunięcie
ujawnionych nieprawidłowości oraz w ramach złożonego wniosku
o rozpatrzenie rozwiązań zamiennych dla przedmiotowego budynku,
zorganizowano spotkanie w celu określenia sposobu rozwiązania impasu
powstałego na skutek rozbieżnych stanowisk Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
woj. łódzkie:
Bieżące uczestniczenie w procesie opiniowania i uzgadniania dokumentacji
projektowej obiektów związanych pośrednio z organizacją UEFA EURO
2012™ (baza hotelowa na terenie województwa łódzkiego).
Przeprowadzanie w okresie dwóch lat przed rozpoczęciem Turnieju
czynności kontrolno - rozpoznawczych w obiektach pośrednio związanych
z organizacją UEFA EURO 2012™ w tym:
obiektów zamieszkania zbiorowego (miejsca pobytowe gości
i kibiców);
miejsc imprez plenerowych oraz innych miejsc zgromadzeń grup
ludzi (kibiców) takich jak hotele, pensjonaty;
obiektów handlowych, w szczególności dużych centrów
handlowych;
obiektów na terenie miast szczególnie zagrożonych pożarem
w przypadku wywołania zamieszek i bójek przez kibiców;
środków transportu publicznego – w wyniku działań kibiców oraz
w wyniku wypadków komunikacyjnych;
dworców kolejowych, autobusowych, portów lotniczych;
zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.
woj. małopolskie:
Przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach:
Hotel GRAND SAL w Wieliczce, ul. Park Kingi 7 – w wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych Komendant
Powiatowy PSP w Wieliczce wydał ocenę stanu bezpieczeństwa
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pożarowego obiektu, w której stwierdził, że wymogi bezpieczeństwa
pożarowego w budynku hotelu są spełnione;
Hotel NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM, ul. T. Kościuszki
w Krakowie - w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych Komendant Miejski PSP w Krakowie wydał decyzję
nakazującą potwierdzenie sprawności technicznej oświetlenia
ewakuacyjnego;
Stadion Miejski im. H. Reymana przy ul. Reymonta 22 w
Krakowie użytkowany przez TS „Wisła” Kraków - czynności
prowadzone
były
w związku z wydaniem opinii na organizację imprez masowych
i dotyczyły trybuny północnej C z narożnikiem, trybuny wschodniej
E z narożnikiem trybuny południowej G;
Stadion Miejski im. H. Reymana przy ul. Reymonta 22 w
Krakowie użytkowany przez TS „Wisła” Kraków - ocena wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym dla trybuny zachodniej.
Przeprowadzone czynności dotyczyły ostatniego etapu inwestycji
i zakończyły się wydaniem pozytywnego stanowiska.
W nawiązaniu do kontroli w obiektach znajdujących się w Wykazie „UEFA
Family”, wyniki dotychczas prowadzonych czynności przedstawiają się
następująco:
Hotel HOLIDAY INN, ul. Wielopole 4 w Krakowie - w wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych, nie
stwierdzono nieprawidłowości;
Hotel SYMPOZJUM, ul. Kobierzyńska 47 w Krakowie - wydano
decyzję administracyjną nakazującą poddanie przeglądom technicznym
i czynnościom konserwacyjnym instalację sygnalizacji pożarowej oraz
instalację oddymiania;
Hotel NOVOTEL BRONOWICE, ul. Armii Krajowej 11 w
Krakowie - w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno –
rozpoznawczych, nie stwierdzono nieprawidłowości;
Hotel HILTON GARDEN INN, ul. Konopnickiej 33 w Krakowie
- w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych,
nie stwierdzono nieprawidłowości.
woj. mazowieckie:
Zbieranie danych dotyczących stopnia realizacji (w %) zaplanowanych
czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczących obiektów związanych
z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™, przesyłanymi przez KM(P)
PSP raportami cząstkowymi – 63,3%.
Zbieranie kart charakterystyk obiektów związanych z UEFA EURO 2012™
przesyłanych przez KM (P) PSP - 22 karty.
Aktualizacja „Analizy zagrożeń do przeciwdziałania standartowym
zagrożeniom w celu dostosowania organizacji KSRG w związku
z organizacją Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™.
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Zbieranie i sprawdzanie przesyłanych przez KM (P) PSP arkuszy oceny
ryzyka – aktualizacja arkuszy zgodnie z wytycznymi KG PSP – arkusze dla
4 powiatów (Warszawa, Legionowo, Otwock, Grójec).
Udział w pracach Zespołu Koordynacji ds. EURO 2012 Wojewody
Mazowieckiego.
Udział w pracach Zespołu Roboczego dotyczącego Stadionu Narodowego.
Zgodnie z właściwością i na podstawie posiadanego wykazu obiektów
UEFA FAMILY (łącznie 134 obiekty) prowadzonego rozpoznania wykonuje
się czynności kontrolno - rozpoznawcze.
Ponadto kontrolą objęta jest grupa obiektów związanych również pośrednio
z organizacją Turnieju (szpitale, domy towarowe i supermarkety, dworce
autobusowe i kolejowe, teatry i sale koncertowe, dyskoteki i lokale
gastronomiczne, obiekty widowiskowo sportowe, hotele i motele). W ciągu
rozpatrywanego okresu skontrolowano łącznie 45 obiektów.
woj. opolskie:
W okresie od 15.06-15.12.2011 r. w zakresie działań kontrolno rozpoznawczych przeprowadzono kontrole w obiektach znajdujących się na
wykazie UEFA Family. Na terenie województwa opolskiego jest 5 takich
obiektów (wszystkie zlokalizowane w Opolu).
woj. podkarpackie:
W okresie 15.06-15.12.2011 r. realizowane zadania stanowiły kontynuację
dotychczasowych działań i objęły przeprowadzenie czynności kontrolno rozpoznawczych w: 27 hotelach i 22 stacjach paliw.
woj. podlaskie:
Podjęto działania profilaktyczne polegające na analizie, zaplanowaniu oraz
przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach
o charakterze hotelowym, zlokalizowanych przy trasach ewentualnych
dojazdów kibiców.
Opracowano i wdrożono wzór karty charakterystyki obiektów, które
mogłyby być związane z Mistrzostwami.
Na bieżąco monitorowane są działania prowadzone przez podmioty
w zakresie obsługi Mistrzostw, w tym obiekty sportowe, zamieszkania
zbiorowego i miejsca pobytu, wymagające jakiegokolwiek zajęcia
stanowiska, czy opinii w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej na
terenie województwa podlaskiego.
woj. pomorskie:
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku wydał postanowienie znak: WZ-5595/175-2/2011 z dnia
21 listopada 2011 r., w którym wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań
zamiennych w stosunku do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej
w obiekcie tymczasowego terminala pasażerskiego zlokalizowanego
w hangarze lotniczym na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku przy
ul. Słowackiego 200 (zgoda pod warunkami).
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Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku wydał postanowienie znak: WZ-5595/176-2/2011 z dnia
21 listopada 2011 r., w którym wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań
zamiennych w stosunku do wymaganego dźwiękowego systemu
ostrzegawczego w obiekcie tymczasowego terminala pasażerskiego
zlokalizowanego w hangarze lotniczym na terenie Portu Lotniczego
w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200 (zgoda pod warunkiem).
Przeprowadzono przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku 117 kontroli, w tym:
23 kontrole związane z wydaniem opinii;
49 kontroli podstawowych;
3 kontrole sprawdzające;
42 odbiorów budynków przekazywanych do użytkowania.
woj. śląskie:
W dniu 28-30.09.2011 r. zorganizowano naradę służbową komendantów
nadzorujących oraz pracowników realizujących działania kontrolno rozpoznawcze komend powiatowych i miejskich województwa śląskiego,
na której przedstawiono następujące zagadnienia dotyczące:
uwzględnienia w planach kontroli, a następnie przeprowadzenia
czynności kontrolno - rozpoznawczych w wytypowanych obiektach
związanych bezpośrednio (stadiony, centra pobytowe) i pośrednio
(UEFA FAMILY, lotnisko, centra handlowe) z UEFA EURO 2012™;
uwzględnienia w planach kontroli wytypowanych obiektów
zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, zajazdy) zlokalizowane
wzdłuż tras „DK1” i „A4”;
wystąpienia do Urzędów Miast/Powiatowych z prośbą o
udzielenie informacji w aspekcie przewidywanych miejsc lokalizacji tzw.
„stref kibica”;
rozpoznania możliwości prowadzenia imprez plenerowych oraz
miejsca gromadzeń dużych grup kibiców np. (kina, sale sportowowidowiskowe, restauracje i bary), w których przewiduje się transmisję na
żywo meczów (2 miesiące przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012™);
przesyłania informacji (raz na kwartał) do KW PSP
o prowadzonych działaniach w obiektach związanych z infrastrukturą
UEFA EURO 2012™ wg stosownej tabeli.
woj. świętokrzyskie:
Przeprowadzono w okresie II i III kwartału 2011 r. czynności kontrolno rozpoznawcze w obiektach i centrach handlowych o powierzchni powyżej
500 m2.
woj. warmińsko-mazurskie:
Przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w dwóch obiektach
związanych pośrednio z organizacją UEFA EURO 2012™ (hotele) UEFA
Family.
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Dotychczas łącznie skontrolowano 81 %, tj. 48 z 59 obiektów
przewidzianych do kontroli przed UEFA EURO 2012™.
Trzy komendy przeprowadziły czynności kontrolno - rozpoznawcze
we wszystkich obiektach UEFA Family znajdujących się na terenie danego
powiatu, są to: KP PSP Bartoszyce, KP PSP Braniewo i KM PSP Olsztyn.
Pozostałym 3 komendom: KM PSP Elbląg, KP PSP Iława i KP PSP Ostróda
pozostało do skontrolowania łącznie 11 obiektów, przy czym w powiecie
iławskim do kontroli przewidziano tylko 1.
woj. wielkopolskie:
W dniach 14-18 i 22 marca oraz 6-7 i 21 kwietnia 2011 r. KM PSP
w Poznaniu przeprowadziła kontrolę Stadionu Miejskiego – została wydana
decyzja administracyjna Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu dotycząca
nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej z terminem realizacji
do 31.07.2011 r.
W dniu 14 czerwca 2011 r. przesłano do KP/M PSP informację
dotyczącą przesyłania wiadomości związanych z przeprowadzaniem
czynności kontrolno - rozpoznawczych w Centrach Pobytowych dla Drużyn
– Finalistów UEFA EURO 2012™ oraz hotelach znajdujących się
w wykazie UEFA FAMILY.
Jednym z zadań funkcjonariuszy pionu kontrolno – rozpoznawczego było
wykonanie analizy zagrożeń dotyczących terenu Stadionu Miejskiego,
w której rozpatrywano zagrożenia wynikające z:
lokalizacji zakładów magazynujących lub przetwarzających
niebezpieczne substancje chemiczne;
transportu materiałów niebezpiecznych;
lokalizacji stacji paliw i LPG.
Komenda Miejska PSP w Poznaniu w dniu 31 października 2011 r.
w związku z określeniem warunków i zasad zabezpieczenia towarzyskiego
meczu reprezentacji Polski, wydała negatywną opinię co do możliwości
przeprowadzenia imprezy masowej. Organizator imprezy nie dopełnił
formalności związanych z przekazaniem stosownej dokumentacji, dotyczącej
planowanej imprezy, tym samym uniemożliwił organowi PSP dokonanie
analizy i oceny pod względem merytorycznym, niezbędnej do wyrażenia
odmiennej opinii niż wyżej podana.
W dniu 14 listopada Komenda Miejska PSP w Poznaniu wydała pozytywną
opinię dla dokumentacji dot. imprezy o charakterze masowym tj. „Mecz
towarzyski piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Węgier”.
Na terenie woj. wielkopolskiego znajduje się 98 obiektów bezpośrednio
związanych z EURO Family, w tym w powiecie poznańskim 62 obiekty.
Z informacji posiadanych z KP/KM realizacja czynności kontrolno –
rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach Euro
Family kształtuje się na poziomie 71,4 % i prowadzona jest na bieżąco.
woj. zachodniopomorskie:
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Zrealizowano zaplanowane na 2011 r. działania kontrolno – rozpoznawcze,
które objęły wybrane dworce kolejowe, autobusowe, morskie (w miastach
będących węzłami komunikacyjnymi).
KP PSP w Kamieniu Pomorskim - przeprowadzono 5 kontroli obiektów
hotelarskich, wszczęto 1 postępowanie administracyjne.
KM PSP w Koszalinie - przeprowadzono 10 kontroli obiektów hotelarskich,
wydano 6 decyzji usunięcia uchybień.
KP PSP w Kołobrzegu - dokonano 2 czynności kontrolno - rozpoznawczych
w obiektach hotelarskich, w tym w hotelu „Solny Resort & Spa”
zlokalizowanym w Kołobrzegu przy ul. Fredry 5 oraz „Marine Hotel”
zlokalizowanym przy ul. Sułkowskiego 9 w Kołobrzegu - wyznaczonym
jako centrum pobytowe. Ponadto trwają czynności odbiorowe Budynku
Sanatoryjno-Hotelowego wraz z zadaszonym łącznikiem - „Marine 2”
zlokalizowanym przy ul. Sułkowskiego 9, który będzie wchodził w skład
Zespołu Obiektów Sanatoryjno-Hotelowych „Marine Hotel” w Kołobrzegu.
KM PSP w Świnoujściu – przeprowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze w 17 obiektach związanych z przygotowaniami
do ww. imprezy w tym:
w 5 hotelach;
w 13 obiektach pensjonatowych i wypoczynkowych;
w 1 obiekcie sportowym (Stadion Miejski w Świnoujściu).
5. Działania z zakresu przedsięwzięć szkoleniowych:
woj. dolnośląskie:
Realizację szkoleń w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP
we Wrocławiu, w 2012 r. zaplanowano w taki sposób, aby w czasie trwania
UEFA EURO 2012™ nie odbywał się żaden kurs.
W celu przygotowania funkcjonariuszy do organizacji i obsługi UEFA
EURO 2012™ zorganizowano szkolenia specjalistyczne w zakresie:
ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP –
szkolenia ukończyło 62 funkcjonariuszy;
budowy i eksploatacji cystern drogowych – szkolenia ukończyło
227 funkcjonariuszy;
przeprowadzania dekontaminacji wstępnej (kolejna edycja
szkolenia) – szkolenie ukończyło 37 funkcjonariuszy;
przygotowania ciągów technologicznych do dekontaminacji
całkowitej – szkolenie ukończyło 17 funkcjonariuszy.
woj. małopolskie:
W dniu 7 września 2011 r., zgodnie z dyspozycją z KG PSP, wytypowano 60
strażaków ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa ChemicznoEkologicznego z woj. małopolskiego do przeszkolenia przez Straż Graniczną
z zakresu zagrożeń radiacyjnych.
KW PSP w Krakowie uczestniczy w przygotowaniach do ćwiczenia
epizodycznego nt. „Organizacji współdziałania z Wojewódzkim Zespołem

216

Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na
obszarze woj. małopolskiego podczas EURO 2012”.
woj. mazowieckie:
W Komendzie Miejskiej PSP m.st. Warszawy w ramach projektu unijnego
prowadzone są szkolenia w ramach doskonalenia językowego służb
mundurowych w świetle przygotowań do UEFA EURO 2012™. Szkolenia
te prowadzone są dla 200 strażaków (w tym 10 z j. niemieckiego,
10 z j. rosyjskiego, 180 z j. angielskiego).
woj. pomorskie:
5 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku ukończyło szkolenie specjalistyczne w zakresie zarządzania
sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym. Ponadto pragniemy
nadmienić, iż w najbliższym czasie przewidywane jest przeprowadzenie
szkolenia Zarządzanie stresem w ramach harmonogramu elastyczności
projektu budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako
element
Zintegrowanego
Systemu
Powiadamiania
Ratunkowego
województwa pomorskiego.
woj. wielkopolskie:
Szkolenie dyspozytorów PSP z zakresu przyjmowania zgłoszeń
z numerów 112 i 998 – 20 funkcjonariuszy;
Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy PSP włączonych w organizację
i obsługę UEFA EURO 2012™ – 20 funkcjonariuszy;
Szkolenie specjalistyczne w zakresie postępowania podczas zagrożeń
chemicznych i ekologicznych – 14 ratowników.
6. Działania z zakresu przygotowań operacyjnych:
woj. dolnośląskie:
Podczas meczu piłkarskiego rozegranego w dniu 11.11.2011 r. na Stadionie
Miejskim we Wrocławiu (mecz testowy przed UEFA EURO 2012™)
dostosowano do nowych wymagań i sprawdzono praktycznie „Plan operacji
wojewódzkiej zabezpieczenia EURO 2012 w województwie dolnośląskim”.
Sporządzono „WNIOSKI dot. współpracy Państwowej Straży Pożarnej
z innymi służbami i instytucjami w zakresie zabezpieczenia meczu
piłkarskiego Polska – Włochy rozegranego na Stadionie Miejskim
we Wrocławiu w dniu 11 listopada 2011 r.”. Wnioski przygotowano w celu
przekazania opracowania podmiotom współpracującym z PSP
i przedstawiono je na spotkaniach roboczych w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim. Wydział Operacyjny KW PSP we Wrocławiu przy udziale
Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego przygotował i przesłał do KCKRiOL
„Kartę oceny imprezy masowej” dot. meczu testowego.
Udział w sporządzaniu oceny operacyjnego zabezpieczenia meczu Polska –
Węgry na stadionie piłkarskim w Poznania z dnia 15.11.2011 r.
W każdym powiecie województwa przeprowadzono (w cyklu całorocznym)
ćwiczenia sprawdzające wybrane scenariusze zdarzeń w oparciu o „Plan
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operacji wojewódzkiej zabezpieczenia EURO 2012 w województwie
dolnośląskim”.
Przygotowano siły i środki PSP do realizacji zadań w zakresie rozpoznania
chemicznego i dekontaminacji wstępnej (szkolenia i ćwiczenia, zakupy
i rozlokowanie sprzętu) – w kontekście realizacji „WYTYCZNYCH
w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012™ w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji”.
woj. kujawsko-pomorskie:
W związku z meczem międzynarodowym w piłce nożnej Polska - Niemcy
w dniu 6 września 2011 r. w Gdańsku została postawiona w stan gotowości
Kompania Gaśnicza COO z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.
Do Gdańska zadysponowano kontener dekontaminacyjny z bazy „Kopernik”
wraz z ośmioosobową obsługą.
woj. lubelskie:
Współpracowano z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA
na obszarze województwa lubelskiego w zakresie organizacji
i zabezpieczenia form żywienia funkcjonariuszy biorących udział
w zabezpieczeniu UEFA EURO 2012™.
Realizacja projektu „Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – EURO 2012”.
woj. małopolskie:
KW PSP w Krakowie realizuje zadanie związane z przygotowaniem
„Wojewódzkiego planu zabezpieczenia operacyjnego turnieju EURO 2012”
w tym Planu zabezpieczenia „Strefy Kibiców” na krakowskich Błoniach dla
ok. 20 tys. osób - termin opracowania 30 kwietnia 2012 r.
woj. mazowieckie:
W dniu 15 września 2011 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego m. st. Warszawy przy współudziale KM PSP m. st. Warszawy
oraz innych służb i instytucji przeprowadziło ćwiczenia obronne pod
kryptonimem „Stolica 2011”.
W dniu 5 października 2011 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia taktycznobojowe i zarządzania kryzysowego pk. „Wypadek-2011” w zakresie
doskonalenia współdziałania służb ratowniczych oraz jednostek PSP i OSP
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w przypadku masowego wypadku
kolejowego.
woj. opolskie:
Dokonano weryfikacji Planu Działań Ratowniczych dla autostrady A-4,
będącego jednym z elementów planu operacji zabezpieczenia
przemieszczania się kibiców.
woj. pomorskie:
Opracowanie „Planu operacyjnego zabezpieczenia meczu piłki nożnej Polska
- Niemcy w dniu 6 września 2011 r. w Gdańsku na stadionie PGE ARENA”
oraz koordynacja zabezpieczenia organizacji ze strony PSP.
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Udział w spotkaniach Wojewódzkiego Zespołu ds. zagrożeń chemicznych,
biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) i dekontaminacji
w
Wojewódzkim
Centrum
Zarządzania
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
woj. śląskie:
W dniach 17-19 października 2011 r. odbyła się narada szkoleniowa dla
naczelników Wydziałów Operacyjnych KP/M PSP woj. śląskiego.
W ramach narady zostały przedstawione zagadnienia dotyczące
zabezpieczenia operacyjnego województwa śląskiego w czasie trwania
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Szczegółowo
omówione zostały następujące kwestie:
założenia w zakresie zabezpieczenia operacyjnego głównych
szlaków komunikacyjnych (autostrady i Droga Krajowa nr 1);
planowane
działania
w
zakresie
zabezpieczenia
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach;
zabezpieczenia wyznaczonych centrów pobytowych, hoteli oraz
innych obiektów związanych z imprezą (dworce kolejowe, autobusowe,
centra handlowe, itp.).
W dniu 27 września 2011 r. na terenie centrum pobytowego w Tychach
(Hotel Piramida), przeprowadzone zostały ćwiczenia obiektowe połączone
z kontrolą prewencyjną, w których udział brały wyznaczone w planie
operacji wojewódzkiej na czas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012™ siły I i II rzutu z KM PSP Tychy.
woj. wielkopolskie:
W czerwcu 2011 r. zorganizowano ćwiczenia pod kątem przygotowania
do organizacji zabezpieczenia meczów podczas UEFA EURO 2012™
pod kryptonimem WYDARZENIA 2011.
Przeprowadzono zabezpieczenie imprezy widowiskowej Red Bull
X-fighters w formie dostosowanej do zabezpieczeń przewidzianych
na UEFA EURO 2012™.
Przeprowadzono zabezpieczenie meczu testowego Polska-Węgry
z uwzględnieniem zabezpieczenia przewidzianego na UEFA EURO 2012™.
woj. zachodniopomorskie:
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w listopadzie 2011 r.
uzgodnił
z
Dyrektorem
Portu
Lotniczego
„Plan
działania
w sytuacjach zagrożenia Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów”, który
został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
C. Straż Graniczna
Informacja na temat zadań zrealizowanych przez Straż Graniczną w ramach przygotowań
UEFA EURO 2012™.
I. WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ
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1.

Zadania ujęte w Harmonogramie polsko – ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej
ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012:

Zad. 1
Wypracowanie Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej
a Administracją Państwowej Służby Granicznej Ukrainy o wspólnych patrolach, podpisanego
w dniu 8 grudnia 2010 r. we Lwowie.
Realizacja:
Na mocy tego porozumienia od początku 2011 r. funkcjonariusze SG i PSGU wspólnie
realizują zadania z zakresu ochrony „zielonej granicy”, a także zabezpieczania przejść
granicznych.
Zad. 2
Ocena możliwości zwiększenia przepustowości lądowych przejść granicznych.
Realizacja:
Oceny dokonano w związku z finalizowaniem prac nad Koncepcją funkcjonowania granicy
polsko – ukraińskiej podczas ME w piłce nożnej EURO 2012. Ocena jako dokument została
podpisana z PSGU jako załącznik do protokołu spotkania zespołu zadaniowego w dniu
16.06.2011 r. w Przemyślu.
Zad. 3
Oszacowanie możliwości wzmocnienia, na czas trwania Mistrzostw, obsady etatowej polsko
– ukraińskich lądowych przejść granicznych.
Realizacja:
Jak w zad. 2.
Zad. 4
Powołanie wspólnych zespołów operacyjnych na czas trwania mistrzostw, w celu szybkiej
wymiany informacji na temat osób zajmujących się przestępczością trans graniczną, a także
tzw. „pseudokibiców”.
Realizacja:
Zadanie przewidziane do wykonania w I półroczu 2012 r.
Zad. 5
Monitorowanie przez służby polskie i ukraińskie grup podróżnych przemieszczających się
w kierunku granicy państwowej.
Realizacja:
Tematyka jest regularnie poruszana na spotkaniach zespołu zadaniowego ds. ochrony granic
i kontroli ruchu granicznego. Jako elementy przygotowań do realizacji zadania podczas
Turnieju opracowano Listę informacji podlegających wymianie, niezbędnych Stronom
podczas przygotowań i trwania Mistrzostw EURO 2012 – jako załącznik do protokołu
spotkania zespołu zadaniowego w dniu 16.06.2011 r. w Przemyślu.
W SG opracowano również projekt zmiany porozumienia KGSG i Administracji PSGU
w sprawie funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych na granicy RP i UA – przewiduje on
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szersze uprawnienia punktów. Projekt aktualnie jest opiniowany przez PSGU. Punkty
Konsultacyjne będą istotnym elementem wymiany informacji podczas UEFA EURO 2012™.
Zad. 6
Wymiana funkcjonariuszy służb granicznych („obserwatorów” – ekspertów), w celu
wzmocnienia kontroli granicznej, pod kątem przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz
utrzymania porządku publicznego.
Realizacja:
Projekt omówiono i ustalono liczbę funkcjonariuszy do wymiany, lokalizacje docelowe oraz
pożądany profil „obserwatorów” – ekspertów. Uzgodnienia sformułowano w protokole
spotkania zespołu zadaniowego w dniu 16.06.2011 r. w Przemyślu.
Zad.7
Uzgodnienie udziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy we Wspólnej Operacji
zorganizowanej we współpracy z Agencją FRONTEX.
Realizacja:
SG i PSGU uzgodniły, że zadanie to powinno zostać włączone do WO EUROCUP 2012. SG
zaproponowała powyższe Agencji FRONTEX, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem.
Dalsze uzgodnienia tym zakresie będą prowadzone na spotkaniach planistycznych WO
EUROCUP 2012 oraz warsztatach projektu przygotowawczego do ww. operacji. Nazwa
projektu: PILOT PROJECT ARGONAUTS CHALLENGES 2012.
Zad. 8
Wypracowanie procedury umożliwiającej sprawne przekazywanie informacji pomiędzy
współdziałającymi służbami i stroną sąsiednią o grupach kibiców zamierzających przekroczyć
granicę państwową – z włączeniem polsko-ukraińskich punktów konsultacyjnych
w Dorohusku i Korczowej oraz oficerów łącznikowych i aparatu pełnomocnika granicznego.
Realizacja:
Ze szczególnym uwzględnieniem polsko-ukraińskich punktów konsultacyjnych w Dorohusku
i Korczowej oraz oficerów łącznikowych i aparatu pełnomocnika granicznego.
Przekazując Stronie ukraińskiej projekt zmiany porozumienia KGSG i Administracji PSGU
w sprawie funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych na granicy RP i UA, SG
zaproponowała, by PSGU była wiodącą służbą w zakresie realizacji tego zadania. Aktualnie
oczekuje się na propozycje Strony ukraińskiej.
Zad. 9
Przeprowadzenie wspólnego ćwiczenia sztabowego w celu sprawdzenia funkcjonowania
procedury wymiany informacji pomiędzy służbami współdziałającymi.
Realizacja:
Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w okresie bezpośrednio poprzedzającym Mistrzostwa.
Zad. 10
Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego podczas UEFA EURO 2012™.
Realizacja:
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Nadbużański OSG i Bieszczadzki OSG opracowały Koncepcję płynnego ruchu kibiców
podczas Turnieju EURO 2012, z uwzględnieniem uwarunkowań każdego z przejść
granicznych na granicy polsko-ukraińskiej i realizowanych innych projektów tj. kontrola
w jednym miejscu i zielone pasy. Dokumenty były opracowywane we współdziałaniu z SC,
PSGU i PSCU. Termin ukończenia na szczeblu terenowym wyznaczony został do końca
listopada 2011 r., na szczeblu centralnym do końca 2011 r. Realizacja tego zadania zapewni
w intencji SG również realizację zadania 22 z Mapy Drogowej wicepremierów RP i UA
podpisanej we wrześniu 2010 r.
2.

Zapewnienie płynności ruchu na granicy z Ukrainą:

a) kontrola w jednym miejscu
Zgodnie z zapisami Koncepcji funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, przyjętej przez Zespół ds. Zagospodarowania
Granicy Państwowej w dniu 17 maja 2011 r., w okresie od 20 września do 3 grudnia 2011 r.
na największych przejściach na granicy z Ukrainą przeprowadzono ćwiczenia z zakresu
prowadzenia kontroli granicznej i celnej (służb polskich i ukraińskich) w jednym miejscu.
Ćwiczenia zrealizowano w oparciu o istniejącą infrastrukturę przejść granicznych (bez zmian,
które generowałyby dodatkowe koszty), każdorazowo w trakcie dwóch zmian (dziennej
i nocnej), na wszystkich pasach w ruchu osobowym, na obu kierunkach (wjazdowym
i wyjazdowym) w sposób ciągły. Służby graniczne i celne Ukrainy uczestniczyły w ćwiczeniu
z wykorzystaniem mobilnych środków łączności i informatyki.
Pierwszy cykl ćwiczeń odbył się w terminach:
Hrebenne – Rawa Ruska
20-21.09.2011 r.;
Medyka – Szeginie
03-04.10.2011 r.;
Dorohusk – Jagodzin
06-07.10.2011 r.;
Korczowa – Krakowiec
11-12.10.2011 r.
Zgodnie z założeniem ćwiczenia w poszczególnych przejściach granicznych nie były
przeprowadzone jednocześnie, aby, w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów
stwierdzonych w jednym przejściu granicznym, wyeliminować je w następnym.
Kolejny cykl ćwiczeń przeprowadzono w terminach:
Dorohusk – Jagodzin
24-25.11.2011 r.;
Hrebenne – Rawa Ruska
Korczowa – Krakowiec
02-03.12.2011 r.
Medyka – Szeginie
Ćwiczenia wykazały, że odprawa dokonywana przez służby obu państw w jednym miejscu
zapewnia zwiększenie przepustowości przejść granicznych od kilku do kilkudziesięciu nawet
procent i skrócenie czasu oczekiwania podróżnych na kontrolę. Inicjatywa dotycząca takiej
technologii odpraw została pozytywnie przyjęta przez podróżnych przekraczających granicę.
Ponadto stwierdzono, iż w takiej organizacji funkcjonowania przejść granicznych istnieje
możliwość płynnego reagowania na zmiany intensywności natężenia ruchu na
poszczególnych etapach kontroli.
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Kolejny wniosek z ćwiczenia: polskie i ukraińskie służby graniczne i celne są przygotowane
do dokonywania odpraw podczas UEFA EURO 2012™, i tak przyjęta organizacja kontroli
może być wdrożona w trakcie Turnieju, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej obsady
kadrowej funkcjonariuszy celnych i granicznych.
b) wydzielenie pasów EURO
Celem usprawnienia przekraczania granicy z Ukrainą, na czas Mistrzostw przygotowywane
jest uruchomienie – na większych przejściach tzw. „Pasów EURO” dla kibiców i uczestników
Turnieju. W PSG Korczowa uruchomiono specjalny pas (tzw. „zielony pas”), gdzie
prowadzona jest uproszczona odprawa (paszportowa i celna) podróżnych deklarujących „nic
do oclenia”.
Zgodnie z wyżej wymienioną Koncepcją funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej,
za wydzielenie w drogowych przejściach granicznych specjalnych pasów przeznaczonych do
odprawy kibiców i uczestników UEFA EURO 2012™ odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi
Przejść Granicznych oraz Wojewoda Podkarpacki.
Zadanie realizowane będzie w następujących przejściach granicznych:
- dpg Korczowa-Krakowiec;
- dpg Medyka-Szeginie;
- dpg Dorohusk – Jagodzin;
- dpg Hrebenne – Rawa Ruska.
3.

Wspólny raport analityczny

Ważną funkcję w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ pełni polsko – ukraińska
międzyrządowa Grupa robocza ds. koordynacji bezpieczeństwa Euro 2012. W ramach jej prac
uzgadniano m.in. wyżej omówione kwestie koncepcji organizacji ruchu i odpraw dla
poszczególnych przejść granicznych, wykorzystania wspólnych patroli do monitorowania
sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa w przejściach granicznych, udziału PSGU w poniżej
przedstawionej Wspólnej Operacji Frontex EUROCUP 2012.
Jednym z ważniejszych efektów prac tej grupy jest wypracowanie „Wspólnego raportu
analitycznego na temat oceny zagrożeń i ryzyka w ramach przygotowania i przeprowadzenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku”. Celem przedsięwzięcia było
przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in. bezpieczeństwa w kontekście
zwiększonego ruchu granicznego na wspólnym odcinku granicy, a także zagrożeń i ryzyk
mogących mieć wpływ na zachowanie płynności ruchu granicznego podczas UEFA
EURO 2012™.
W ramach prac nad raportem Straż Graniczna zorganizowała dwa spotkania robocze
w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym SG w Świdrze w dniach 13-17 czerwca 2011 r.
oraz 19-22 września 2011 r., oraz uczestniczyła w dwóch spotkaniach w Kijowie,
zorganizowanych przez Państwową Służbą Graniczną Ukrainy w dniach 14-18 listopada
2011 r. oraz 5-9 grudnia 2011 r. Podczas grudniowego spotkania zakończono wspólne prace
nad raportem i dokonano jego oficjalnego zaprezentowania w dniu 9 grudnia 2011 r. na
międzynarodowej konferencji w komendzie Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

223

Wspólny raport analityczny nt. oceny zagrożeń i ryzyka w ramach przygotowania
i przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest pierwszym
i jak dotychczas jedynym tego rodzaju dokumentem opracowanym wspólnie przez służby
graniczne obu państw w kontekście UEFA EURO 2012™, a także odnoszącym się do kwestii
bezpieczeństwa i zagrożeń na wspólnym odcinku granicy.
Przygotowanie raportu zostało sfinansowane ze środków Międzynarodowej Organizacji
ds. Migracji (IOM) na Ukrainie w ramach projektu pomocowego ARCA 2.
4.

Zapewnienie bezpieczeństwa w drogowych przejściach granicznych i prowadzenie
działań specjalnych

W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w drogowych przejściach
granicznych, wydziały zabezpieczenia działań Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego OSG.
Przeprowadziły w II połowie 2011 r. ćwiczenia z zakresu przywracania porządku
w drogowych przejściach granicznych na granicy z Ukrainą. Funkcjonariusze ćwiczyli
działania mające na celu opanowanie sytuacji przy prowadzeniu kontroli granicznej wobec
agresywnie zachowujących się kibiców podróżujących autobusami lub busami.
II. REALIZACJA INNYCH DZIAŁAŃ
1.

Zapewnienie płynności ruchu na granicy z Federacją Rosyjską i Białorusią

W związku z wynikami losowania grup eliminacyjnych Turnieju i faktem, że w Polsce grać
będzie drużyna Federacji Rosyjskiej, należy się liczyć z faktem, że na granicy
z Federacją Rosyjską i Białorusią może nastąpić pewne nasilenie ruchu granicznego.
Z pewnością nie będzie możliwe i zasadne wprowadzenie rozwiązań przyjętych
i planowanych na granicy z Ukrainą. W Straży Granicznej podjęto działania zmierzające do
oszacowania spodziewanego nasilenia ruchu granicznego (oczekiwane jest wsparcie
ze strony spółek PL.2012 i EURO 2012 Polska – odnośnie prognozowanego ruchu kibiców
rosyjskich) oraz zapewnienia proporcjonalnej do tych szacunków obsady kadrowej przejść
granicznych.
2.

Przygotowania do ewentualnego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
na granicach wewnętrznych Schengen

W ramach przygotowań do ewentualnego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
w 2010 r. wypracowano w Straży Granicznej dokumentację koncepcyjną w tym zakresie:
w dniu 8 czerwca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził
„Koncepcję 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”, której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków do
sprawnego i skutecznego prowadzenia odprawy granicznej (w oparciu o sprzęt mobilny
w organizowanych punktach kontroli) przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego
minimum kosztów realizacji przedsięwzięcia;

224

w dniu 25 czerwca 2010 r. Komendant Główny Straży Granicznej zatwierdził „Założenia
realizacji tymczasowego przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych”,
w których określone są zasady i sposób tymczasowego przywracania kontroli granicznej
na granicach wewnętrznych, uwzględniając adekwatność prowadzonej kontroli
granicznej do zagrożenia, poprzez określenie:
kategorii przejść granicznych, w których – w zależności od wprowadzonego stopnia
intensywności – będzie prowadzona kontrola graniczna. Liczba przejść granicznych
przewidzianych do tymczasowego przywrócenia kontroli:
w kategorii A-30 (13 drogowych, 11 lotniczych, 4 morskie i 2 kolejowe);
w kategorii B-44 (30 drogowych, 9 kolejowych i 5 morskich);
w kategorii C-60 (38 drogowych, 11 kolejowych, 8 lotniczych i 3 rzeczne).
Na podstawie Założeń (…) w oddziałach Straży Granicznej zostały opracowane
szczegółowe plany realizacji tymczasowego przywrócenia granicznego na granicach
wewnętrznych i są utrzymywane w stałej aktualności.
stopni intensywności kontroli granicznej:
I stopień – prowadzenie kontroli (na kierunku wjazdowym lub wyjazdowym lub
na obu kierunkach) w przejściach kategorii A oraz doraźnie w niektórych
przejściach kategorii B;
II stopień – prowadzenie kontroli (na kierunku wjazdowym lub wyjazdowym lub
na obu kierunkach) w przejściach kategorii A i B;
III stopień – prowadzenie kontroli (na kierunku wjazdowym lub wyjazdowym lub
na obu kierunkach) w przejściach kategorii A, B i C oraz ochrona
granicy „zielonej”.
Wprowadzono też do projektu ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, zapisy wprowadzające
zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej, dotyczące tymczasowego przywracania
granicy państwowej.
Został wprowadzony obowiązek dla Komendanta Głównego SG w zakresie prowadzenia
Wykazu przejść granicznych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej oraz
powiadamiania zarządców dróg, zarządzających infrastrukturą kolejową, zarządzających
lotniskami,
zarządzających
portami,
obiektami
portowymi
lub
przystanią
o ujęciu w Wykazie zarządzanych przez nich dróg, linii kolejowych, lotnisk, portów, obiektów
portowych, przystani. Minister Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia określi wzór
Wykazu.
Na zarządzających drogami ujętymi w Wykazie został nałożony obowiązek przygotowania
projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz zapewnienia oznakowania drogi. Przy
budowie lub przebudowie drogi zarządzający uwzględnią stworzenie minimalnych warunków
do prowadzenia kontroli granicznych. Na wniosek właściwego komendanta oddziału SG,
zarządzający drogami wprowadza, z dniem tymczasowego przywrócenia kontroli,
zaprojektowaną wcześniej zmianę organizacji ruchu drogowego, wraz ze stosownym
oznakowaniem. W celu sfinansowania zadań ustawy ustalono w 2012 r. maksymalne limity
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wydatków na ten cel w wysokości 1 303 400 zł (ułatwienie organizacyjne i zmniejszenie
kosztów SG).
Nałożono również na zarządzających kolejowymi, morskimi i lotniczymi przejściami
granicznymi obowiązek współdziałania ze Strażą Graniczną w zakresie organizacji kontroli
z uwzględnieniem zadań własnych tych podmiotów. Do finansowania tych zadań wskazano
odpowiednie stosowanie art. 17 ust. 2a ustawy o ochronie granicy państwowej.
Niniejsze przepisy weszły w życie w dniu 12 listopada 2011 r.
W ramach przygotowań do wdrożenia tych przepisów, uzgodniono z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad i jej terenowymi oddziałami zasady przygotowania zmiany
organizacji ruchu drogowego w miejscach planowanej kontroli (przejściach granicznych).
W celu sprawdzenia systemu współdziałania oraz organizacji ruchu drogowego pod kątem
funkcjonalności, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
i funkcjonariuszy, na dwóch odcinkach wewnętrznej granicy (z Republiką Słowacką
i Republiką Federalną Niemiec) przeprowadzono dwa ćwiczenia dotyczące ewentualnego
tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.
W dniu 19 września 2011 r. w godz. 8.00 – 12.10 i 16.00 – 20.30 funkcjonariusze
Karpackiego OSG uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu tymczasowego przywrócenia
kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Były one przeprowadzone w wyznaczonych
punktach kontroli granicznej (w rejonach byłych przejść granicznych), na odcinku służbowej
odpowiedzialności PSG Zakopane (m. Chyżne i m. Chochołów) oraz PSG Żywiec
(m. Zwardoń i m. Korbielów).
W ramach ćwiczenia dwukrotnie przećwiczono scenariusz, w którym to po otrzymaniu
aplikacyjnej informacji od strony słowackiej, funkcjonariusze SG, w przejściu granicznym
dokonali ujawnienia niebezpiecznych narzędzi (siekiera, kij bejsbolowy) u dwóch obywateli
Słowacji (pozorantów), udających się samochodem na mecz piłkarski do Polski. W związku
z podejrzeniem stwarzania zagrożenia dla porządku publicznego podczas meczu piłkarskiego,
obywatelom Słowacji wydano ćwiczebne decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw
Członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.).
W trakcie ćwiczeń nie prowadzono kontroli granicznej w stosunku do podróżnych faktycznie
przekraczających granicę.
W dniu 7 grudnia 2011 r. na granicy z Niemcami, w Jędrzychowicach (w przejściu
granicznym planowanym do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej)
przeprowadzono ćwiczenie z zakresu przywracania kontroli na granicy wewnętrznej.
W działaniach wzięli udział przedstawiciele Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad we Wrocławiu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Policji, Służby
Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspekcji Bundespolizei Ludwigsdorf (po stronie
niemieckiej działał wspólny patrol, który również typował pojazdy do kontroli).
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Organizacja ćwiczenia i jego praktyczne przeprowadzenie zakończyło się sukcesem.
Zidentyfikowane drobne elementy organizacyjne zostaną uwzględnione w korektach/
uzupełnieniach planów zmiany organizacji ruchu na autostradzie A4.
3.

Przyjęcie zagranicznych sił wsparcia

W celu zwiększenia sprawności realizacji zadań dotyczących obsługi zwiększonego ruchu
granicznego, jak też zapewnienia bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych w czasie
Mistrzostw – Straż Graniczna wystąpiła do Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej –
FRONTEX z wnioskiem o wsparcie w formie Wspólnej Operacji. W związku
z przygotowaniami do Wspólnej Operacji FRONTEX – „EUROCUP 2012”, w KGSG
opracowano Założenia Wspólnej Operacji EUROCUP 2012 (…), odzwierciedlające
zapotrzebowania i możliwości przyjęcia ludzi i sprzętu (ok. 150 funkcjonariuszy służb
granicznych z państw UE), zatwierdzone w dniu 20.01.2011 r. przez Komendanta Głównego
Straży Granicznej. W dniu 15 marca 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Agencji Frontex w sprawie organizacji WO EUROCUP 2012, na którym
delegacja polskiej Straży Granicznej przedstawiła ww. Założenia. Propozycja SG spotkała się
z pełną akceptacją Agencji.
W dniu 7 października 2011 r. odbyło się spotkanie w Agencji Frontex
z przedstawicielami KGSG, gdzie ustalono wstępnie ramy czasowe WO EUROCUP 2012.
Ponadto omówiono sprawy logistyczne związane z przylotem zagranicznych funkcjonariuszy
oraz kwestie dot. odprawy przedoperacyjnej. Na 10 stycznia 2012 r. zaplanowano
zorganizowanie w siedzibie FRONTEX w Warszawie pierwsze spotkanie planistyczne
przedstawicieli ukraińskiej i polskiej Straży Granicznej, odpowiedzialnych za przygotowanie
WO EUROCUP 2012. Dotychczas odbyły się już 2 spotkania organizacyjne
z przedstawicielami Agencji FRONTEX.
Ponadto strona polska utrzymuje stałą współpracę z niemiecką Policją Federalną w zakresie
określenia możliwości wsparcia niemieckich służb granicznych dla Straży Granicznej. Poza
tym SG nawiązała szczególną współpracę bilateralną ze służbami policyjnymi Austrii, która
zaoferowała pomoc w organizacji UEFA EURO 2012™, przede wszystkim poprzez wymianę
doświadczeń z organizacji UEFA EURO 2008™, w ramach programu współpracy „Most
Stałej Współpracy Polsko – Austriackiej”. Jako najważniejsze tematy współpracy wskazano:
przywrócenie kontroli granicznej na wewnętrznych granicach oraz organizację Wspólnej
Operacji FRONTEX.
4.

Zapewnienie bezpieczeństwa w portach lotniczych

Z inicjatywy Straży Granicznej, przy współudziale spółki PL.2012 nawiązano roboczą
współpracę pomiędzy instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za organizację
bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i na lotniskach podczas UEFA EURO 2012™.
Uzgadniane są m.in. kwestie dotyczące możliwości i zasad przywrócenia kontroli granicznej
na lotniskach, prowadzenia odprawy granicznej na lotniskach obsługujących ruch „General
Aviation” (dla prywatnych samolotów) oraz prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w ruchu
międzynarodowym w warunkach szczególnego nasilenia ruchu pasażerów.
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W najbliższym czasie zostaną uzgodnione zasady i harmonogramy przejmowania kontroli
bezpieczeństwa zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Lotnicze. Ponieważ zarządcy
portów mają, zgodnie z tą regulacją, 18 miesięcy czasu na całkowite przejęcie tej kontroli,
znaczący ciężar realizacji tego zadania podczas Mistrzostw będzie spoczywał na
funkcjonariuszach Straży Granicznej.
W celu umożliwienia doraźnego wzmocnienia sił Straży Granicznej przy prowadzeniu
kontroli bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym przez pracowników Służby Ochrony
Lotniska (podczas Turnieju), do projektu cytowanej „specustawy ws. bezpieczeństwa EURO”
wprowadzono zapis, umożliwiający wsparcie funkcjonariuszy SG przez pracowników SOL –
po uzgodnieniu zakresu tej współpracy z właściwymi komendantami PSG.
5.

Współpraca i wymiana informacji ze służbami i podmiotami krajowymi
a) współpraca z Policją

Przedstawiciele KGSG uczestniczą w przygotowaniach do uczestnictwa w Centrum
Dowodzenia Operacją policyjną (CDO) zaplanowanego do uruchomienia na czas UEFA
EURO 2012™ w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w tym w spotkaniach roboczych
organizowanych w KGP i warsztatach w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO.
W CDO funkcjonować będzie „Punkt Kontaktowy Straży Granicznej”, którego zadaniem
będzie m.in. monitorowanie informacji napływających z różnych źródeł do CDO
i przekazywanie do Sztabu Operacji EURO w KGSG wszystkich informacji, które dotyczą
zadań Straży Granicznej, a także przekazywanie do właściwych służb informacji otrzymanych
z KGSG.
b) wsparcie ze strony Sił Zbrojnych RP
Przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej uzgodnili z przedstawicielami
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, że do wsparcia dla Straży Granicznej
skierowanych zostanie 185 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (z ok. 40 pojazdami
służbowymi). Wskazano liczbę żołnierzy z poszczególnych oddziałów ŻW zaplanowanych do
skierowania do konkretnych placówek SG.
Żołnierze ŻW będą współdziałali przy realizacji następujących zadań: w patrolowaniu strefy
nadgranicznej, w ochronie szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym oraz w utrzymaniu ładu i porządku publicznego w przejściach
granicznych, w tym w eskortowaniu zatrzymanych kibiców. Właściwi komendanci OSG
zostali zobowiązani do nawiązania współpracy i prowadzenia konkretnych uzgodnień
ze wskazanymi przez KGŻW przedstawicielami właściwych terytorialnie oddziałów ŻW oraz
do zorganizowania szkoleń i ćwiczeń, przygotowujących do wspólnych działań.
W większości przypadków nie będzie potrzeby kwaterowania żołnierzy ŻW na czas
wykonywania zadań na rzecz naszej formacji i ponoszenia wynikających z tego kosztów
noclegów i wyżywienia. Tam, gdzie taka potrzeba zaistnieje – SG zapewni nieodpłatnie swoją
bazę noclegową dla oddelegowanych żołnierzy. Ponadto uzgodniono, że charakter zadań
realizowanych wspólnie z funkcjonariuszami SG, nie będzie odbiegał od tych, które są
wykonywane w ramach obowiązków służbowych ŻW, więc wszelkie koszty poniesione przez
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wojsko zostaną poniesione ze środków własnych funkcjonowania ŻW - także w odniesieniu
do pojazdów, które będą użytkowali żołnierze ŻW.
c) współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania
kryzysowego
Funkcjonariusze KGSG uczestniczą w warsztatach etapu przygotowawczego do ćwiczenia
zarządzania kryzysowego podczas UEFA EURO 2012™ pk. LIBERO, organizowanych przez
RCB na AON.
d) Komitet ds. Bezpieczeństwa EURO
Przedstawiciele KGSG brali (lub jeszcze biorą) udział w pracach następujących zespołów
powołanych przez Komitet ds. Bezpieczeństwa EURO:
grupy roboczej ds. opracowania ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku
z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™;
zespołu ds. Analizy Ryzyka;
zespołu ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™;
zespołu ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych
(CBRN);
zespołu ds. wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
6.

Udział w ochronie radiologicznej miejsc oficjalnych

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji”, funkcjonariusze Straży Granicznej
są przewidywani do udziału w zabezpieczeniu radiologicznym stadionów i – prawdopodobnie
– oficjalnych stref kibica. W przypadku wykrycia źródła promieniowania na linii wejściowej,
funkcjonariusze SG (wyposażeni w przenośne spektrometry promieniowania gamma) mają
dokonywać weryfikacji oraz identyfikacji źródeł promieniowania, w specjalnie wydzielonych
kontenerach/namiotach, umożliwiających ewentualne przeszukanie osoby - druga linia
sprawdzeń.
7.

Polityka informacyjna dla podróżnych

W dniach 27-30 czerwca 2011 r., w Odessie na Ukrainie odbyło się spotkanie rzeczników
prasowych Straży Granicznej i Służby Celnej Polski i Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Ukrainy, zorganizowane przez EUBAM. Celem spotkania było m.in.
wypracowanie wspólnej polityki medialnej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy
podczas Turnieju. Uczestników warsztatów zobowiązano do przygotowania na kolejne
spotkanie, informacji dotyczących zasad przekraczania granicy oraz ustawodawstwa
krajowego.
W dniach 3–6 października 2011 r., we Lwowie na Ukrainie odbyło się spotkanie rzeczników
prasowych Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Ministerstw Spraw Wewnętrznych Polski
i Ukrainy, zorganizowane przez EUBAM. Celem spotkania było wypracowanie modelu
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komunikacji społecznej, opracowanie pakietu niezbędnych informacji celnych oraz
związanych z przekraczaniem granicy, jak również propozycja form informowania kibiców
przekraczających granicę na drogowych przejściach granicznych podczas Turnieju.
Zaproponowano, aby kibice otrzymali pakiet niezbędnych informacji drogą elektroniczną,
wraz z biletem w formie newslettera (odpowiedzialny EUBAM).
W dniach 19-20 maja, 10-11 sierpnia, 21-22 września, 17-18 listopada, 14-15 grudnia 2011 r.,
odbywały się spotkania podzespołu ds. opracowania organizacji procesu komunikacji
społecznej w sytuacjach kryzysowych podczas UEFA EURO 2012™ (w ramach Komitetu
ds. Bezpieczeństwa EURO 2012). Celem spotkań było wypracowanie modelu prawidłowego
zorganizowania i przeprowadzenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
W dniu 6 grudnia 2011 r., odbyły się warsztaty dla rzeczników prasowych, w ramach fazy
przygotowawczej do ćwiczenia zgrywające podmioty systemu zarządzania kryzysowego
przed rozgrywkami UEFA EURO 2012™ pk. „LIBERO”.
8.

Wzmocnienie etatowe placówek SG na granicy polsko-ukraińskiej

Zgodnie z zapisami w ww. Koncepcji funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 zaplanowano w Straży Granicznej
zatrudnienie dodatkowych 300 funkcjonariuszy na granicy polsko-ukraińskiej (poprzez
uwolnienie 300 etatów funkcjonariuszy SG /z limitami zatrudnienia/ z zablokowanych w
2009 r. 500 etatów, w celu obsady nowo tworzonych i rozbudowywanych placówek SG)
kosztem 18,6 mln zł. Ponieważ jednak nie zapewniono środków na realizację tego projektu,
nie będzie on realizowany.
9.

Zabezpieczenie kadrowe formacji

W 2011 r. odnotujemy bilans ujemny w zasobach etatowych formacji: do służby będą
przyjęte 625 osób, a zwolni się od 1000 do 1030 osób. Wszystkie przyjęcia wynikały
z wcześniejszych planów zatrudnienia i nie dotyczą nadzwyczajnego wzmocnienia formacji
na czas UEFA EURO 2012™.
W związku z ograniczonymi możliwościami zwiększenia zasobów osobowych na najbardziej
obciążonych podczas UEFA EURO 2012™ odcinkach granicy, Straż Graniczna
przygotowuje się do optymalnego wykorzystania wszystkich swoich sił. W koncepcji
przesunięć kadrowych w Straży Granicznej i organizacji szkoleń w ośrodkach szkolenia
Straży Granicznej, na czas UEFA EURO 2012™ przewidziano m.in.:
nieplanowanie w okresie trwania Turnieju i w konsekwencji nieudzielanie urlopów
wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej;
ograniczenie do niezbędnego minimum delegacji i wyjazdów służbowych
niezwiązanych z UEFA EURO 2012™;
zakończenie kursów i szkoleń w ośrodkach szkolenia przed rozpoczęciem Turnieju
(do połowy maja 2012 r.) tak, by słuchacze mogli powrócić do jednostek
macierzystych i przystąpić do realizacji przewidzianych dla nich zadań
służbowych, a dostępne siły z kadry ośrodków szkolenia mogły być skierowane
do wzmocnienia granicznych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
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W 2011 r. – podobnie jak w 2010 r. – Straż Graniczna nie otrzymała żadnych środków
na zabezpieczenie UEFA EURO 2012™. W projekcie budżetu na 2012 r. przewidziano limit
na ten cel w wysokości 4 mln zł.

8.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji związane z przygotowaniami Polski do
Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ w okresie sprawozdawczym przedstawiają się
następująco.
Przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji współpracowali ze spółką PL.2012, Urzędem
Komunikacji Elektronicznej oraz przedstawicielami operatorów publicznych sieci
telekomunikacyjnych nad opracowaniem wskaźników efektywności publicznych usług
telekomunikacyjnych oraz sposobem ich pomiarów podczas Finałowego Turnieju UEFA
EURO 2012™. Zgodnie z ustaleniami wskaźniki będą dotyczyć usług głosowych, transmisji
danych, sms-ów i mm-sów. W ramach organizowanych przez spółkę PL.2012 spotkań
ustalono, że do dnia 15 grudnia 2011 r. zostaną przyjęte wskaźniki efektywności usług oraz
ich wartości oraz w późniejszym terminie zostaną przeprowadzone testowe pomiary, nastąpi
określenie statusu gotowości infrastruktury sieci w kluczowych miejscach, określenie miejsc
problemowych, dokonanie uzgodnień warunków lokalizacji stacji mobilnych tak, aby do dnia
15 maja 2012 r. operatorzy mogli potwierdzić gotowość infrastruktury sieciowej.
Podsekretarz Stanu w byłym Ministerstwie Infrastruktury, Magdalena Gaj wraz
z przedstawicielami Departamentu Telekomunikacji uczestniczyli na etapie Komisji
Infrastruktury w pracach legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy –
Prawo telekomunikacyjne, która została uchwalona w dniu 16 września 2011 r. Nowelizacja
wprowadziła regulacje umożliwiające wydawanie decyzji dopuszczającej czasowe używanie
urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres
nieprzekraczający 30 dni. Jest to bardzo istotne, ponieważ w obsługę meczów UEFA
EURO 2012™ zaangażowanych będzie kilkaset podmiotów, w tym media zagraniczne.
Większość z nich posługuje się sprzętem opartym na transmisji radiowej (np. kamery
bezprzewodowe, mikrofony itd.), które wykorzystują częstotliwości radiowe z zakresu pasm
licencjonowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ustawa usprawniła kwestię
używania urządzeń radiowych, dostosowując ją do wymogów wielkiej imprezy, kiedy na
potrzeby jej obsługi trzeba wydać pozwolenia radiowe dla paru tysięcy sztuk sprzętu
radiowego wykorzystywanego przez zagraniczne podmioty na bardzo krótki okres (parę
godzin).

8.3 Ministerstwo Obrony Narodowej
W ramach przygotowań do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w okresie sprawozdawczym działania resortu obrony
narodowej koncentrowały się głównie w trzech obszarach zadaniowych.
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Obszar pierwszy dotyczył określenia uwarunkowań formalno - prawnych użycia Sił
Zbrojnych RP do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem UEFA EURO 2012™,
obszar drugi obejmował przedsięwzięcia w ramach współpracy z podmiotami krajowymi w
zakresie udzielenia wsparcia przez siły i środki resortu obrony narodowej, obszar trzeci to
udział
w przedsięwzięciach przygotowawczych i szkoleniowych związanych z zabezpieczeniem
organizacji Turnieju.
Szczegółowe działania w poszczególnych obszarach wymieniono poniżej.
1. Działania legislacyjne.
Omawiane i przygotowywane w resorcie obrony narodowej propozycje miały na celu
stworzenie odpowiednich warunków prawnych do użycia Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu
UEFA
EURO 2012™. Pod uwagę brano przede wszystkim uwarunkowania wynikające z:
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawy o Policji;
ustawy o ochronie granicy państwowej;
ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Większość ze wskazanych aktów prawnych warunkuje użycie sił zbrojnych od odpowiednich
okoliczności (niewystarczalność lub niemożliwość użycia innych sił) oraz procedur
(zgłoszenie formalnego wniosku przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych).
W trakcie prac nad wzmocnieniem systemu obrony powietrznej w czasie UEFA EURO
2012™ oraz Koncepcją udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 za niezbędne uznano rozszerzenie
i uszczegółowienie zapisów dotyczących odpowiedzialności i uprawnień organów
państwowych w zakresie reagowania w określonych sytuacjach zagrożeń. Rozwiązania
proponowane w ramach nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej stwarzają
właściwe podstawy do wydzielenia sił i środków z Policji i Straży Granicznej do ochrony
przestrzeni powietrznej RP oraz ochrony granicy państwowej. Pozwalają również na
oddziaływanie w określonych sytuacjach z pokładu statków powietrznych lub naziemnych
środków systemu obrony powietrznej RP m.in. na urządzenia latające typu motolotnie, czy
paralotnie. Proponowane zapisy, odnoszą się dodatkowo do bezpilotowych statków
powietrznych, które w przypadku niespełnienia określonych ustawą wymagań (m.in.
w sytuacji użycia, jako środka ataku o charakterze terrorystycznym z powietrza), mogą zostać
zniszczone przez siły i środki systemu obrony powietrznej RP.
Ponadto uznano, że udział Sił Zbrojnych RP w planowaniu i organizacji zabezpieczenia
UEFA EURO 2012™ wymagać będzie wydania stosownego postanowienia Prezydenta RP,
które umożliwiłoby przeprowadzenie szczegółowego procesu planowania, przygotowania sił
i utrzymania ich w odpowiedniej gotowości do działania.
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2. Współpraca z Ukrainą.
W dniach 27 - 30 września 2011 r. przedstawiciel resortu obrony narodowej wziął udział w wizycie
ekspertów NATO na Ukrainie w składzie zespołu doradczego (Advisory Support Team). Zespół
uczestniczył w rozmowach ze stroną ukraińską (przedstawicielami ministerstwa ds. sytuacji
szczególnych, ministerstwa zdrowia i ministerstwa spraw wewnętrznych) w celu udzielenia
doradztwa w sprawach dotyczących:
zarządzania kryzysowego oraz dokonywania ekspertyz w sytuacjach zagrożeń
chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych;
wymagań w zakresie szkolenia medycznego, reagowania w różnych sytuacjach
i dokonywania oceny wypadków;
oceny zagrożeń oraz zakresu dalszego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
W dniu 23 listopada 2011 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej (Departamencie Wojskowych
Spraw Zagranicznych) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Dowództwa Sił
Powietrznych oraz Attache Obrony, Morskim i Lotniczym Ambasady Ukrainy. Spotkanie
poświęcone było dokonaniu zmian w Porozumieniu między MON Ukrainy a MON Rzeczpospolitej
Polskiej o współpracy w dziedzinie wojskowej w zakresie zasad wzajemnego ruchu lotniczego
wojskowych statków powietrznych Ukrainy i RP w przestrzeni powietrznej obu państw.
Szczegółowa propozycja będzie przekazana stronie ukraińskiej w formie pisemnej.
3. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™.
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz instytucji wykonawczych resortu obrony
narodowej przewidzianych do realizacji zadań w ramach zabezpieczenia UEFA EURO 2012™
brali udział w spotkaniach roboczych z przedstawicielami podmiotów wspieranych głównie
z MSWiA, podczas których dokonano uszczegółowienia ustaleń dotyczących wspólnie
realizowanych przedsięwzięć.
Opracowano Koncepcję udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Powyższy dokument zawiera zapisy ukierunkowujące
realizację przedsięwzięć przygotowawczych w resorcie obrony narodowej oraz określa zakres
zadaniowy dla poszczególnych podmiotów wykonawczych.
Rozpoczęto przygotowania do zainicjowania procesu planistycznego (Planu użycia Sił Zbrojnych
RP w zabezpieczeniu turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012)
poprzez opracowanie projektu wytycznych. Zakłada się, że proces planistyczny określony w ww.
dokumencie będzie realizowany do końca lutego 2012 r.
W ramach udziału w przedsięwzięciach przygotowawczych do UEFA EURO 2012™
przedstawiciele resortu obrony narodowej uczestniczyli w konferencjach, warsztatach i spotkaniach
roboczych organizowanych w różnych relacjach współpracy.
Do najważniejszych można zaliczyć:
posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012;
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posiedzenia resortowego Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu obrony
narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012;
warsztaty organizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Akademii
Obrony Narodowej w ramach przygotowania do ćwiczenia pk. „LIBERO”;
warsztaty organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z udziałem
ekspertów amerykańskich dla podmiotów krajowych, które brały udział w ćwiczeniu
„EPIFAKTOR”;
posiedzenia Zespołu do spraw wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
spotkania robocze Zespołu ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych (CBRN);
spotkania w Centrum Antyterrorystycznym ABW dotyczące organizacji systemu
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym dla UEFA EURO 2012™.
Ponadto w ramach programów obserwacyjnych wydzielone siły i środki resortu obrony
narodowej uczestniczyły w zabezpieczeniu meczów testowych w Gdańsku, Wrocławiu
i Poznaniu. Ich współudział w zabezpieczeniu wyżej wymienionych przedsięwzięć umożliwił
sprawdzenie zdolności w zakresie rozpoznania zagrożeń chemicznych i biologicznych oraz
przeprowadzenia dekontaminacji, jak również sprzyjał poprawie organizacji współdziałania
pomiędzy służbami cywilnymi, a wojskiem w ramach bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.

8.4 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

I. Infrastruktura lotnicza
1. Projekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rozwój infrastruktury państwowego
organu zarządzania ruchem lotniczym, objęty dofinansowaniem UE w ramach POIiŚ,
którego celem jest zapewnienie obsługi zwiększonej liczby podróżnych w trakcie Turnieju,
podniesienie zdolności operacyjnej lotnisk głównych oraz wspomagających, a także
dostosowanie przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej do okresowo zwiększonego
ruchu lotniczego w czasie UEFA EURO 2012™. W ramach projektu realizowane są
następujące zadania:
- instalacja systemu ATIS VOLMET, będącego nadawanym nieustannie w języku angielskim
komunikatem w postaci nagrania, zawierającym najważniejsze dane operacyjne i warunki
meteorologiczne na danym lotnisku. Odbywają się szkolenia dla kontrolerów ruchu
lotniczego z obsługi systemu, dobiega końca procedura uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie systemu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, trwają przygotowania do wdrożenia
operacyjnego systemu, zaawansowanie projektu: 95%.;
- zaawansowanie opracowania instrumentalnych procedur lotu na radiolatarni DVOR/DME
(urządzenia nawigacyjnego, służącego do prowadzenia statku powietrznego oraz wyznaczania
jego pozycji względem określonego układu odniesienia) jest następujące: 95% dla
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DVOR/DME Zielona Góra, 90% dla DVOR/DME: Gdańsk, Katowice, DVOR/DME Modlin
dla TMA Warszawa oraz 85% dla DVOR/DME Wrocław. Opracowanie całości procedur
w ramach zadania zostanie zakończone w maju 2012 r.;
- trwają roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji systemów radiolokacyjnych
(systemów radarów pierwotno-wtórnych, służących do wykrywania statków powietrznych)
PSR/MSSR Poznań oraz PSR/MSSR Wrocław. Zaawansowanie projektu wynosi 50%,
a zakończenie realizacji zadań ma nastąpić w maju 2012 r.;
- w dniu 2 grudnia 2011 r. zakończono prace budowlane i dokonano końcowego odbioru
budowlanego ośrodka kontroli ruchu lotniczego (TWR) Łódź;
- uruchomienie radarowej kontroli zbliżania dla TMA Wrocław - w listopadzie 2011 r. odbył
się oblot techniczny obecnego radaru MSSR Wrocław, którego celem było uzyskanie
certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, umożliwiającego wykorzystanie przedmiotowego
radaru obszarowego w kontroli zbliżania i który potwierdził techniczne możliwości
wykorzystania tego radaru do założonego celu. Zaawansowanie projektu wynosi 90%,
a uruchomienie radarowej kontroli zbliżania nastąpi w styczniu 2012 r.;
- uruchomienie na czas UEFA EURO 2012™ stanowisk GND (stanowisk operacyjnych,
zapewniających służbę kontroli ruchu lotniczego w stosunku do statków powietrznych,
pojazdów i osób poruszających się po polu manewrowym lotniska) na lotniskach w Gdańsku,
Poznaniu i Wrocławiu – dobiega końca szkolenie personelu (teoretyczne oraz praktyczne
na symulatorze ruchu lotniczego), zaawansowanie projektu: 75%.

2.

Inwestycje w portach lotniczych

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest w pełni gotowy do obsługi ruchu
związanego z Turniejem. W dniu 8 sierpnia 2011 r. oddano do użytku terminal A (w ramach
projektu zbudowano pirs centralny i dokończono pirs południowy). W dniu 9 września 2011 r.
oddano do użytku zmodernizowane nawierzchnie lotniskowe: skrzyżowanie dróg startowych,
drogę startową DS 1, wyremontowane drogi kołowania, drogę pożarową i patrolową. Ponadto
zmodernizowano system ICE ALERT oraz lotnicze systemy oświetleniowe.
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
W dniu 8 grudnia 2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowej drogi kołowania,
umożliwiającej zwiększenie przepustowości wykonania liczby operacji lotniczych z 12 do 30
na godzinę oraz nowej przeterminalowej płyty postojowej, umożliwiającej obsługę
dodatkowych 15 samolotów kodu „C”. Prace budowlane, związane z budową terminalu
pasażerskiego T2, umożliwiającego zwiększenie liczby odprawianych pasażerów z 2,5 mln do
5 mln rocznie są zaawansowane w 92%, a zadanie ma zostać zakończone w dniu 23 lutego
2012 r.
Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego
Zaawansowanie budowy i modernizacji budynku terminalu pasażerskiego (przylotowego),
zwiększającej przepustowość z 1,5 do 3 mln pasażerów rocznie wynosi 76%, a rozpoczęcie
użytkowania terminalu zaplanowano na kwiecień 2012 r. Zaawansowanie rozbudowy
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płaszczyzny postoju samolotów i budowy równoległej drogi kołowania wynosi 88%,
planowane zakończenie realizacji zadania to luty 2012 r., a uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie to kwiecień 2012 r.
Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika
Zaawansowanie budowy terminalu pasażerskiego wynosi 98%, a planowany termin
rozpoczęcia jego użytkowania to I kwartał 2012 r. Zaawansowanie budowy płaszczyzny
postoju dla 16 samolotów kodu „C” wynosi 70%. Roboty mają się zakończyć do końca
grudnia 2011 r., a rozpoczęcie użytkowania płyty zaplanowano na styczeń 2012 r.

II. Infrastruktura miejska (realizacja w ramach POIiŚ)
WARSZAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina
Realizacja projektu, obejmującego zakup 13 sztuk nowoczesnych Elektrycznych Zespołów
Trakcyjnych, obsługujących regularne pasażerskie przewozy kolejowe w bezpośrednich
relacjach: MPL Okęcie – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz
MPL Okęcie – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna,
zakończyła się w dniu 30 listopada 2011 r.
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo
Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych
W ramach projektu zakupiono 30 sztuk taboru tramwajowego dla linii obsługujących Stadion
Narodowy (dostarczono 14 sztuk), zakończono: przebudowę podstacji trakcyjnych
„Kawęczyńska” i „Zamoyskiego” oraz remont i rozbudowę trasy tramwajowej od węzła
Targowa/Kijowska do węzła Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą „Zieleniecka”. Do dnia 30
kwietnia 2012 r. zostaną zakończone prace związane z przyłączeniem kabli średniego
i niskiego napięcia. Trwa przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Targowej od ul.
Białostockiej do węzła „Kijowska” (bez węzła) oraz w Al. Zielenieckiej, która ma się
zakończyć w dniu 20 maja 2012 r. W dniu 30 listopada 2011 r. rozpoczęła się instalacja
systemu sterowania ruchem, która ma się zakończyć w dniu 30 kwietnia 2012 r.
Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych
w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej
Dostarczono 15 z 16 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego dla samorządowej Spółki Koleje
Mazowieckie–KM Sp. z o.o. w Warszawie do przewozów w relacjach obsługujących porty
lotnicze w Warszawie i Modlinie oraz w obrębie aglomeracji warszawskiej, zakupionych
w ramach projektu. Szesnasta sztuka taboru zostanie dostarczona do dnia 30 grudnia 2011 r.
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego
Dostarczono 27 z 45 sztuk taboru tramwajowego, zakupionych w ramach projektu, pozostałe
18 sztuk zostanie dostarczone do czerwca 2012 r.
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera
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Projekt obejmuje modernizację i przebudowę Ronda Kaponiera poprzez budowę
dodatkowego poziomu węzła wraz z peronami stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Do dnia 31 maja 2012 r. zrealizowany
zostanie etap obejmujący elementy kluczowe z punktu widzenia obsługi Turnieju
komunikacją miejską.
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO
2012™ w Poznaniu
Projekt obejmuje modernizację torowisk oraz sieci trakcyjnej na odcinkach stanowiących
elementy głównych tras dojazdowych transportu publicznego do Stadionu Miejskiego
i obiektów istotnych z punktu widzenia Turnieju i będzie realizowany w dwóch etapach.
Prace prowadzone w ramach etapu I (połączenia centrum Poznania ze stadionem)
są zaawansowane w 40% i mają się zakończyć do dnia 31 maja 2012 r.
TRÓJMIEJSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A
Zaawansowanie projektu obejmującego: modernizację 24,69 km oraz budowę 2,8 km linii
tramwajowej, zakup 35 sztuk taboru tramwajowego, budowę parkingu „Park&Ride”,
„Bike&Ride” oraz połączonego „Park&Ride – Bike&Ride” wynosi 70%, a jego realizacja
ma zostać zakończona do dnia 31 maja 2012 r.
Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
Projekt obejmuje modernizację 25 km linii kolejowej nr 250, budowę 1,55 km linii
stanowiącej przedłużenie linii nr 250, modernizację 22 sztuk taboru (EZT) oraz budowę linii
światłowodowej i przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym, modernizację sześciu
peronów na przystankach i stacjach SKM oraz wydłużenie linii wraz z budową przystanku
Gdańsk – Śródmieście. Zakończono realizację 10 zadań wchodzących w zakres projektu, lecz
nastąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej dla trzech zadań, w związku
z czym zakończenie realizacji całości inwestycji zaplanowano na dzień 30 czerwca 2014 r.
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska
Zaawansowanie projektu obejmującego budowę dwujezdniowej drogi, która zastąpi istniejącą
drogę krajową nr 7 (ul. Kartuska) na odcinku od obecnego połączenia z Trasą W-Z
do ul. Otomińskiej wynosi 90%, a jego realizacja ma się zakończyć do dnia 31 grudnia
2011 r.
WROCŁAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I
Projekt obejmuje 44 podzadania: przebudowę i budowę torowisk tramwajowych, dostawę
39 sztuk taboru tramwajowego, wdrożenie systemu obszarowego zarządzania i sterowania
ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowę dwóch węzłów przesiadkowych.
Zakończono realizację 20-tu, a trwa realizacja 16-tu podzadań, dla wszystkich podzadań
opracowana została dokumentacja projektowa. Zakończenie realizacji całości inwestycji
zaplanowano na dzień 29 marca 2012 r.
III. Infrastruktura drogowa
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Według stanu na dzień 15 grudnia 2011 r. w porównaniu ze stanem na dzień przyznania
prawa do organizacji Mistrzostw (18 kwietnia 2007 r.) w Polsce istnieje:
1064 km autostrad (przyrost o 388 km);
727 km dróg ekspresowych (przyrost o 460 km);
6274 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś (przyrost o 2573 km);
59,0% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A (przyrost o 4,1%).
Stan poprawy dostępu drogowego do lotnisk:
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
Projekt: „Budowa drogi S2 węzeł „Konotopa” - węzeł „Puławska” wraz z odcinkiem
węzeł „Lotnisko” – węzeł „Marynarska” S79” (20 km)
W ramach projektu budowana jest droga ekspresowa S2, łącząca ze sobą węzły drogowe
„Konotopa” (na autostradzie A2), „Lotnisko” (S79) oraz „Puławska” (S2). Ponadto
w ramach zadania realizowana jest droga S79, która stanowi łącznik z MPL im. F. Chopina
i ul. Marynarską. Realizacja projektu poprawi dostępność komunikacyjną portu lotniczego
w Warszawie dla ruchu wewnątrz miasta oraz ruchu tranzytowego z autostrady A2.
Planowany termin zakończenia realizacji zadań:
- odc. w. „Lotnisko” - w. „Marynarska” (S79) oraz odc. w. „Lotnisko” - w. „Puławska”
(S2): 8 kwietnia 2012 r.;
- odc. w. „Konotopa” - w. „Lotnisko” (S2): 31 sierpnia 2012 r. z zapewnieniem przejezdności
na UEFA EURO 2012 r.
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Projekt „Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ulicą Kartuską (DK7) - węzła Karczemki
w Gdańsku” (13,9 km) wraz z łącznicami i drogami zbiorczymi.
Węzeł Karczemki wiąże Obwodnicę Trójmiasta z ul. Kartuską w Gdańsku. Rozbudowa ma
zapewnić dogodne połączenie będącej w fazie realizacji trasy W-Z (na terenie miasta
Gdańska stanowi ona przedłużenie drogi krajowej nr 7) z drogą ekspresową S6. Trasa W-Z
w śladzie istniejącej ul. Kartuskiej przecinać będzie drogę S6 na projektowanym węźle
Karczemki. Realizacja inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 15 maja 2012 r.
usprawni dojazd z centrum miasta do portu lotniczego.

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika
W dniu 31 sierpnia 2011 r. została oddana do użytku Autostradowa Obwodnica Wrocławia.
Głównym zadaniem obwodnicy, przebiegającej wzdłuż północno-zachodnich obrzeży miasta
jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Na obwodnicy
zaprojektowano węzeł „Lotnisko”, połączony z drogą dojazdową (ul. Graniczna) do portu
lotniczego, który usprawnił dostęp komunikacyjny do lotniska z terenów podmiejskich.
Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
Projekt „Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie, etap III odcinek węzeł
„Pyrzowice” - węzeł „Lotnisko” o długości 1,9 km. Realizacja projektu poprawi dostępność
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komunikacyjną portu lotniczego, który będzie dostępny dla ruchu tranzytowego z autostrady
A1. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2012 r.
Stan realizacji inwestycji drogowych istotnych dla organizacji Turnieju jest następujący:
Autostrada A1
- Nowe Marzy - Toruń (dł. 62,4 km), zadanie zrealizowane i oddane do ruchu w dniu 14
października 2011 r.;
- Toruń - Stryków (dł. 144,1 km). Roboty budowlane trwają na wszystkich pododcinkach
i mają się zakończyć w 2012 r.;
- Pyrzowice - Maciejów - Sośnica (dł. 44,4 km). Zostały oddane do ruchu: 1. Pododcinek
w. Zabrze Północ (Wieszowa) – w. Gliwice Maciejów [będący częścią kontraktu (odc.
w. Piekary Śląskie – w. Gliwice Maciejów)]; 2. Odc. w. Gliwice Maciejów – w. Sośnica;
3. W. Sośnica. Na pozostałych 2 odcinkach (z których jeden jest realizowany z wyłączeniem
pododcinka z ww. pkt. 1) prowadzone są roboty budowlane. Wg Umowy podstawowej
z Wykonawcą Robót realizacja inwestycji na odc. Pyrzowice – Piekary Śląskie planowana
jest na dzień 19.04.2012 r., a na odc. Piekary Śląskie – w. Zabrze Północ (Wieszowa) na
dzień 28.09.2012 r. Możliwe jest uzyskanie przejezdności na dzień 31 maja 2012 r.;
- Sośnica - Gorzyczki (dł. 47,9 km). Pododcinki: węzeł „Sośnica” - w. „Bełk” oraz w. „Bełk”
- w. „Świerklany” zostały oddane do ruchu. Trwają roboty budowlane na pododcinku
w. „Świerklany” (bez węzła) - w. „Gorzyczki”, które zgodnie z umową powinny zakończyć
się w marcu 2012 r.
Autostrada A2
- Świecko - Nowy Tomyśl (dł. 105,9 km), zadanie zrealizowane i oddane do ruchu
w dniu 30 listopada 2011 r.;
- Stryków - Konotopa (dł. 91 km). Prace na pododcinkach B, D i E są prowadzone bez
zakłóceń, po wypowiedzeniu umowy na realizację odcinków A i C, przeprowadzono
procedurę wyboru wykonawców, którzy dokończą przedmiotowe odcinki i zawarto umowy,
zgodnie z którymi zostanie zapewniona przejezdność na dzień 31 maja 2012 r.
Autostrada A4
- Kraków - Tarnów (dł. 56,8 km). Na wszystkich pododcinkach prowadzone są prace
budowlane. W związku z wypowiedzeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad w dniu 23 lutego 2011 r. umowy na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła
„Brzesko” do węzła „Wierzchosławice” (dł. 20,8 km) z winy wykonawcy, przeprowadzono
procedurę wyboru wykonawcy i w dniu 28 września 2011 r. podpisano umowę na
kontynuację budowy tego pododcinka, nie ma jednak możliwości uzyskania jego
przejezdności na dzień 31 maja 2012 r.;
- odcinek Tarnów - Rzeszów wraz z odc. drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Świlcza
(dł. 83,4 km). Trwają roboty budowlane na wszystkich 4 pododcinkach, brak możliwości
uzyskania przejezdności na UEFA EURO 2012™ stwierdzono w stosunku do odcinków
Tarnów (w. Krzyż) – Dębica Pustynia i Dębica Pustynia – Rzeszów Zachód, w przypadku
pozostałych dwóch pododcinków Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny i Rzeszów
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Centralny – Rzeszów Wschód możliwe jest zapewnienie przejezdności na dzień 31 maja
2012 r.;
- Rzeszów - Korczowa (dł. 88,3 km). Trwają prace budowlane na całym odcinku, a stan ich
zaawansowania wskazuje na brak możliwości zapewnienia przejezdności.
Budowa drogi ekspresowej S-5
- Gniezno - Poznań (dł. 35,1 km). Trwają prace budowlane, które mają zakończyć się
w czerwcu 2012 r., podjęto kroki w celu uzyskania przejezdności na dzień 31 maja 2012 r.
Budowa drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Koszwały (południowa obwodnica Gdańska)
(dł. 17,9 km). Trwają roboty budowlane, odcinek ma zostać oddany do ruchu w maju
2012 r.
Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz – węzeł Paszków – węzeł Magdalenka
- Etap I: Budowa drogi ekspresowej na odcinku: w. „Paszków” (z węzłem) - w. „Opacz”
(bez węzła) - w. „Łopuszańska” (bez węzła), odc. zlokalizowany w granicach m.st.
Warszawy, o dł. 1,95 km. Trwają roboty budowlane, które mają się zakończyć w sierpniu
2012 r., z zapewnieniem przejezdności na dzień 31 maja 2012 r.
IV. Infrastruktura kolejowa
Według stanu na dzień 15 grudnia 2011 r. w wykazie prędkości do rozkładu jazdy RRJ
2011/2012 nie przewiduje się przejazdów z prędkością 200 km/h. Takie prędkości planowane
są po zakończeniu modernizacji CMK Warszawa – Katowice, E 65 Warszawa – Gdynia oraz
E 59 Wrocław – Szczecin.
W celu eliminacji ograniczeń prędkości w newralgicznych miejscach sieci PKP do dnia
15 grudnia 2011 r. wykonano roboty z wykorzystaniem środków Funduszu Kolejowego
na kwotę 99 499,5 tys. zł.
W 2011 r. realizowana była rewitalizacja linii 131 i 353 w relacji Poznań – Gdańsk oraz linii
271 w relacji Poznań – Wrocław. W ramach przedmiotowej rewitalizacji prowadzone były
naprawy punktowe, znoszące ograniczenia prędkości w sposób, umożliwiający przywrócenie
prędkości technicznej 120 km/h, z czasem przejazdu między Poznaniem
a Gdańskiem poniżej 4 godz. Zakończenie wszystkich robót w zakresie podstawowym nastąpi
do dnia 31 grudnia 2011 r.
Linia kolejowa E75 Rail Baltica – Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek
Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Projekt nie będzie realizowany przed
UEFA EURO 2012™.
Linia E 20 Berlin – Moskwa:
Odcinki: Poznań - Rzepin - gr. Państwa, Poznański Węzeł Kolejowy, Warszawa - Siedlce
oraz odcinek Siedlce – Terespol (w zakresie modernizacji szlaków na odcinkach pomiędzy
głównymi stacjami: Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Białą Podlaską, Terespolem do
granicy Państwa) zostały zrealizowane.
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Linia E 59 Szczecin – Poznań – modernizacja przewidziana na lata 2009 – 2015 nie będzie
realizowana przed UEFA EURO 2012™.
Linia E 65 Gdynia – Wiedeń
Do dnia 15 grudnia 2011 r. zrealizowano: I etap modernizacji stacji Gdynia Główna Osobowa
oraz stacje i szlaki w obrębie: LCS Tczew, LCS Nasielsk, LCS Ciechanów (odcinek Gąsocin
– Ciechanów). Odcinek Ciechanów – Mława zostanie zakończony w kwietniu 2013 r.,
natomiast zakończenie robót na stacjach i szlakach w obrębie LCS Działdowo planowane jest
w październiku 2012 r.
W czasie UEFA EURO 2012™ zostaną ograniczone wszystkie planowe roboty na głównych
ciągach komunikacyjnych i pomiędzy miastami gospodarzami, których zakończenie zostało
zaplanowane po Turnieju, co pozwoli na zwiększenie przepustowości linii w obu torach.
Dworce kolejowe
Wrocław Główny (realizowany w ramach POIiŚ)
Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 71%, a planowany termin ich zakończenia oraz
oddania dworca do użytku to II kwartał 2012 r.
Kraków Główny (realizowany w ramach POIiŚ)
Zaawansowanie robót budowlano-montażowych wynosi 44%, a planowany termin oddania
dworca do użytku to II kwartał 2012 r.
Gdynia Główna (realizowany w ramach POIiŚ)
Zaawansowanie robót budowlano-montażowych wynosi 65%, a planowany termin oddania
dworca do użytku to II kwartał 2012 r.
Warszawa Wschodnia (realizowany z dotacji budżetowej)
Zakończono roboty budowlano-montażowe na Dworcu Podmiejskim, prowadzone są roboty
murowe oraz instalacyjne na Dworcu Dalekobieżnym. Zakończenie realizacji inwestycji,
zaawansowanej w 70% zaplanowano na II kwartał 2012 r.
Warszawa Stadion (realizowany z dotacji budżetowej)
Zaawansowanie realizacji projektu wynosi 98%, a termin jej zakończenia zaplanowano
na I kwartał 2012 r.
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Poznań Główny (realizowany w wariancie
deweloperskim)
Trwają prace budowlane związane z I etapem inwestycji, obejmującym budowę nowego
dworca kolejowego oraz części centrum handlowego. Zakończenie budowy nowego dworca
kolejowego zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2012 r., a oddanie do użytku całości inwestycji
na IV kwartał 2013 r.
Katowice Osobowa (realizowany w wariancie deweloperskim)
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Prowadzone roboty budowlane mają się zakończyć w dniu 30 kwietnia 2012 r., a użytkowanie
nowego dworca kolejowego zaplanowano na dzień 1 czerwca 2012 r.
Warszawa Centralna (realizowany w wariancie deweloperskim)
Prace remontowe, poprawiające estetykę dworca oraz dostosowujące go do potrzeb osób
niepełnosprawnych są zaawansowane w 80% i mają się zakończyć w dniu 31 grudnia 2011 r.
II. Stan prac legislacyjnych
Akty prawne uchwalone
Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która weszła w życie 18 września 2011 r. Aktualnie
przygotowywane są projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Podstawowym celem
ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej
z zakresu lotnictwa cywilnego, w szczególności przepisów odnoszących się do wspólnych
zasad dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz
wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.
Uchwalona ustawa zawiera regulacje prawne, służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa
lotniczego. Przyjęte w niej rozwiązania zmierzają w kierunku wypracowania przejrzystego
systemu ochrony lotnictwa cywilnego, zakładającego odpowiedzialność jednej instytucji
za prowadzenie kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, bez względu na jej rodzaj
(krajowa, wewnętrzna w strefie Schengen, zewnętrzna). Ustawa ma usprawnić proces
zarządzania lotniskami, a także spowodować rozwój rynku lotniczego i prowadzenia innej
działalności lotniczej, przy uwzględnieniu zasad konkurencji oraz praw pasażerów. Ponadto
ustawa bezpośrednio reguluje zagadnienia szczególnie istotne dla środowiska lotniczego:
zasady ponoszenia i taryfę opłat lotniczych, dając tym samym gwarancję względnej stałości
stawek tych opłat.
Akty prawne w przygotowaniu
Wobec sygnalizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ryzyka
niezakończenia całkowicie procesu inwestycyjnego w stosunku do autostrad i dróg
ekspresowych, przewidzianych w planach do oddania przed UEFA EURO 2012™,
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło działania związane
z jednoznacznym rozstrzygnięciem zakresu robót, do których zastosowanie znajdzie art. 59
ustawy prawo budowlane, potwierdzający zakończenie budowy. Działania resortu miały
na celu określenie możliwie najszybszego terminu oddania do użytkowania drogi, w sposób
przynoszący maksymalny efekt ekonomiczny, przy zachowaniu, jako priorytet - kwestii
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
W efekcie analiz, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, powstał roboczy projekt zmian
w ustawie 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.).
Przedmiotowy projekt ma określać jednoznaczne zasady oraz warunki, które
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powinny zostać spełnione w wypadku wydawania fakultatywnych decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie drogi, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót
budowlanych, a także niespełniania wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76
ust.
2
ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
z późn. zm.). Aktualnie projekt jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych.
III. Współpraca dwustronna z Ukrainą
Współpraca w transporcie drogowym
W II półroczu 2011 r. przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej kontynuowali uzgodnienia ze stroną ukraińską, dotyczące organizacji przewozów
drogowych podczas UEFA EURO 2012™. W dniu 15 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło
się posiedzenie polsko – ukraińskiej grupy roboczej ds. międzynarodowych przewozów
drogowych osób. Podczas tego spotkania uzgodniono okres, w którym złagodzone zostaną
zasady wydawania zezwoleń na regularne przewozy drogowe osób pomiędzy miastami
gospodarzami Euro 2012. Jednocześnie w okresie Turnieju złagodzone zostaną zasady
wykonywania przewozów, w sposób umożliwiający przewoźnikom autobusowym przewóz
obywateli drugiej strony oraz wykonywanie przewozów kabotażowych pomiędzy miastami,
w których rozgrywane będą mecze. Ustalenia grupy roboczej przedstawione zostaną do
akceptacji Komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, której
posiedzenie zaplanowano w Kijowie na przełom stycznia i lutego 2012 r. Ponadto
Ministerstwa właściwe do spraw transportu Polski i Ukrainy utrzymują bieżące kontakty
ze służbami kontrolnymi na granicy państwowej, a także z narodowymi komitetami
organizacyjnymi UEFA EURO 2012™, w celu uzgodnienia procedur i sposobu przekraczania
granicy podczas Turnieju. Przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej na Ukrainie prowadzi systematyczny monitoring granicy po stronie ukraińskiej.
Współpraca w transporcie kolejowym
Spółki Grupy PKP prowadzą bieżącą współpracę z kolejami ukraińskimi (UZ) w zakresie
przygotowań transportu kolejowego do przewozu pasażerów między Polską a Ukrainą
podczas Turnieju – spotkania odbyły się w sierpniu, we wrześniu i w grudniu 2011 r.
Spółki Grupy PKP oraz przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej uczestniczą w pracach międzyresortowego Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy
Państwowej, w ramach którego opracowano Koncepcję funkcjonowania polsko-ukraińskiej
granicy państwowej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i Ukrainie
w 2012 r. (EURO 2012).
Opracowano jednolity system zarządzania procesem przewozowym pasażerów w czasie
Turnieju, oparty o system pociągów stałego kursowania w relacjach dwustronnych: Kijów Warszawa - Kijów, Kijów - Warszawa - Berlin - Warszawa - Kijów, Lwów - Przemyśl Lwów, Kraków - Wrocław - Kraków.
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IV. Inne działania Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Koordynacja rozkładów lotów na czas UEFA EURO 2012™
Przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej brał udział
w spotkaniach dotyczących koordynacji rozkładów lotów na czas UEFA EURO 2012™.
W dniu 15 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o powołaniu
Airport Coordination Limited (ACL) na koordynatora rozkładów lotów w portach lotniczych
wszystkich czterech miast gospodarzy. Koordynacja w porcie lotniczym w Warszawie będzie
prowadzona od dnia 25 marca 2012 r., a w pozostałych portach w okresie od dnia 1 czerwca
do dnia 8 lipca 2012 r. ACL to niezależna, brytyjska organizacja, która funkcjonuje od 1992 r.
i świadczy usługi związane z zarządzaniem rozkładami lotów dla kilkudziesięciu portów
lotniczych na świecie, a ponadto posiada doświadczenie w zakresie koordynacji rozkładów
lotów w ramach organizacji czasowych imprez masowych i jest odpowiedzialna
za koordynację pracy brytyjskich lotnisk podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 r.
Program obsługi kolejowej UEFA EURO 2012™
W dniu 15 lutego 2011 r. zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał
do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury Program obsługi kolejowej EURO 2012.
Przygotowany Program zawiera proponowany szczegółowy zakres zadań PKP PLK S.A. oraz
pozostałych podmiotów (w tym resortu właściwego do spraw transportu) wraz z określonymi
terminami i instytucjami współpracującymi przy realizacji przedmiotowych zadań w okresie
przygotowań oraz w czasie UEFA EURO 2012™. Przedmiotowy program został przyjęty
do realizacji.

8.5 Ministerstwo Finansów
W omawianym okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów podjęło następujące
działania:
1. W drugiej połowie 2011 r. Służba Celna wraz ze Strażą Graniczną oraz z ich ukraińskimi
partnerami przeprowadziły w drogowych przejściach granicznych na polsko-ukraińskiej
granicy państwowej dwa cykle ćwiczeń, obejmujących kontrolę celną i graniczną
wykonywaną przez służby obu państw w jednym miejscu - po polskiej stronie granicy.
Ćwiczenia przeprowadzono na czterech głównych drogowych przejściach granicznych tj.:
Dorohusk – Jagodzin
Hrebenne – Rawa Ruska
Korczowa – Krakowiec
Medyka – Szeginie

(06-07.10.2011 r., 24-25.11.2011 r.)
(20-21.09.2011 r., 02-03.12.2011 r.)
(11-12.10.2011 r., 02-03.12.2011 r.)
(03-04.10.2011 r., 02-03.12.2011 r.)

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie jak w warunkach rzeczywistych przebiega
wykonywanie kontroli granicznej i celnej, realizowanej w jednym miejscu (tzw. wspólna
kontrola) - po polskiej stronie granicy, przez służby celne i graniczne obu państw. Ćwiczenia
miały potwierdzić zasadność przyjęcia tego rodzaju organizacji odpraw na granicy polsko-
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ukraińskiej na czas Turnieju UEFA EURO 2012™. Przedmiotowa koncepcja zakłada,
że odprawy realizowane w ten sposób skoordynują pracę polskich i ukraińskich służb,
zracjonalizują wykonywanie procedur granicznych, co w konsekwencji skróci czas
oczekiwania na granicy w trakcie Turnieju, ewentualnie zapobiegnie jego wydłużeniu
w sytuacjach ekstremalnych. Przeprowadzony program ćwiczeń praktycznych służył także
wymianie doświadczeń służb celnych i granicznych Polski oraz Ukrainy, zapoznaniu się
ze środkami technicznymi wykorzystywanymi w pracy przez obie strony, jak również
poznaniu przez służby ukraińskie infrastruktury polskich części przejść granicznych. Wstępne
wyniki
ćwiczeń
wypadły
obiecująco,
niemniej,
tak
strona
polska,
jak
i ukraińska zgodnie uznały, że funkcjonalność tego rozwiązania będzie przedmiotem dalszego
doskonalenia w 2012 r.
2. W dniu 24 listopada 2011 r. na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku doszło do
spotkania Pełnomocnika Szefa Służby Celnej RP ds. realizacji EURO 2012, Tomasza
Michalaka z jego ukraińskim odpowiednikiem Dyrektorem Departamentu Rozwoju
Infrastruktury Celnej i Współpracy Międzynarodowej Państwowej Służby Celnej Ukrainy,
Igorem Timofiejewem. W trakcie tego spotkania obie strony dokonały podsumowania
dotychczasowego przebiegu przygotowań do UEFA EURO 2012™, ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń pilotażowych w zakresie wykonywania odpraw w jednym miejscu.
Ustalono priorytety działań na najbliższe miesiące polskich i ukraińskich zespołów
zadaniowych (kontrolnego, lądowego, informacyjno-medialnego oraz międzynarodowego).
Równolegle z ww. spotkaniem w Dorohusku odbyła się konferencja prasowa przewidziana
dla przedstawicieli mediów Polski i Ukrainy, będąca częścią polsko-ukraińskiej akcji
informacyjnej, mającej na celu przybliżenie mediom obu państw zakresu przygotowań
czterech służb Polski i Ukrainy do Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz prezentację rozwiązań
szykowanych na granicy na czas Mistrzostw. Przybyli dziennikarze mogli jednocześnie
obejrzeć ćwiczenia funkcjonariuszy służb celnych i granicznych Polski oraz Ukrainy
w zakresie wykonywania kontroli w jednym miejscu, które właśnie odbywały się na terenie
przejścia.
3. W ramach polityki informacyjnej opracowano w Ministerstwie Finansów:
- Ulotkę/broszurę dla kibiców, którzy przybędą do naszego kraju z myślą o Turnieju UEFA
EURO 2012™ i będą przekraczać granicę polsko-ukraińską. Ulotka zawiera podstawowe
informacje dotyczące warunków, na jakich turyści z państw spoza UE mogą przekraczać
granicę polską, a także warunki przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, w tym przepisy
paszportowe, przepisy celne, określające limity przywozowe wyrobów akcyzowych, gotówki,
warunki przywozu żywności, leków, zwierząt etc.
- Informator dla zespołów piłkarskich uczestniczących w Mistrzostwach Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™, który zawiera m.in. informacje dotyczące warunków
przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, przewozu walorów pieniężnych, przepisy celne
określające wprowadzanie/wyprowadzanie towarów na obszar celny UE, w tym szczególne
warunki dotyczące przywozu i wywozu żywności, produktów leczniczych, roślin, zwierząt,
broni i amunicji. Informator został opracowany przy współpracy Zarządu Granicznego
Komendy Głównej Straży Granicznej.
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- Informator dla podmiotów biorących udział w przygotowaniu i realizacji Turnieju UEFA
EURO 2012™, który zawiera analogiczne informacje.
4. W zakresie polityki kontrolnej realizowanej w obszarze podległym Służbie Celnej w dniu
1 grudnia 2011 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku doszło do
spotkania Szefów Zespołów ds. Organizacji Działań Kontrolnych Służb Celnych Polski
i Ukrainy. W trakcie tego spotkania omówiono koncepcję wspólnych operacji celnych
(polsko-ukraińskich) w zakresie zwalczania przemytu narkotyków oraz ochrony praw
własności intelektualnej, jakie planowane są w okresie UEFA EURO 2012™ i w okresie
bezpośrednio poprzedzającym Turniej. Uzyskano potwierdzenie strony ukraińskiej
o gotowości do wzięcia udziału w operacjach. Celami planowanych operacji ma być
zwalczanie przestępczości transgranicznej, związanej z nielegalnym obrotem narkotykami
naturalnymi, syntetycznymi i prekursorami, służącymi do ich produkcji oraz zwalczanie
przestępczości transgranicznej w zakresie nielegalnego obrotu towarowego, ze szczególnym
uwzględnieniem naruszeń praw własności intelektualnej. W trakcie tego spotkania omówiono
także system organizacji Sztabu Celnego ds. koordynacyjnych i kontrolnych podczas trwania
UEFA EURO 2012™, który będzie działał po polskiej stronie w trakcie Turnieju.

8.6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekty unijne związane z organizacją UEFA EURO 2012™
W III kwartale 2011 r. Instytucje Zarządzające przeprowadziły proces aktualizacji w ramach
programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój
Polski Wschodniej, który zakończył się w dniu 31 sierpnia 2011 r. W wyniku dokonanej
aktualizacji usunięto z listy podstawowej projekt POIG 7-35 „Ogólnokrajowy Cyfrowy
System Łączności Radiowej – etap I (OCSŁR-1)”, który był związany z przedsięwzięciem
Euro 2012 pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa
publicznego i ratownictwa”. Informacje na listach zostały zaktualizowane w oparciu
o aktualne dane pochodzące z umów o dofinansowanie lub systemu monitorowania
przygotowania projektów indywidualnych.
W listopadzie 2011 r. wszczęta została kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych
w ramach PO Innowacyjna Gospodarka i PO Rozwój Polski Wschodniej. Aktualizacja
w ramach PO RPW została zakończona w dniu 20 grudnia 2011 r., a w ramach PO IG
zakończenie planowane jest w lutym 2012 r. Z uwagi na wstępny etap bieżącej aktualizacji
nie można określić w jaki sposób zmiany, które zostaną wprowadzone, będą odnosić się do
projektów związanych z UEFA EURO 2012™.
Na zaktualizowanej liście projektów Euro 2012 znajduje się obecnie 65 projektów unijnych,
w tym 26 projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO Infrastruktura
i Środowisko oraz 4 projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka,
a także 35 projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (w tym
28 centrów pobytowych).
Krajowe Programy Operacyjne
Na dzień 15 grudnia 2011 r. na krajowych listach projektów indywidualnych znajdowało się
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30 projektów Euro 2012, których łączny koszt oszacowano na poziomie 12 962 mln zł,
a dofinansowanie UE w wysokości 6 423 mln zł. W okresie sprawozdawczym złożono
3 wnioski o dofinansowanie projektów z sektora transportu, realizowanych w ramach POIiŚ
o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 777 mln zł tj.:
- POIiŚ 6.3-1 „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”;
- POIiŚ 6.3-13 „Port lotniczy Poznań - Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
lotniskowej i portowej”;
- POIiŚ 7.3-14 „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
W drugim półroczu 2011 r. podpisano 2 umowy o dofinansowanie dla projektów z sektora
transportu POIiŚ, których wartość dofinansowania unijnego oszacowano na 185 mln zł tj.:
- POIiŚ 7.1-43 „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei
Kokoszkowskiej”. Faza I – przygotowanie przedsięwzięcia”;
- POIiŚ 7.3-9 „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy –
Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”.
Szczegółowe dane na temat liczby i wartości projektów realizowanych w poszczególnych
programach operacyjnych przestawia poniższa tabela.

Tabela – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych

Program
/Instytucja

MŚ
MTBiGM
MKiDN
MZ
Razem
POIiŚ

Projekty Euro 2012 z
podpisanymi umowami o
dofinansowanie
Koszt
DofinansoKoszt
DofinansoDofinansowanie
Liczba
Liczba
całkowity wanie UE
całkowity wanie UE
UE (mln zł)
projek-tów
projektów
(mln zł
(mln zł)
(mln zł
(mln zł)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
691,17
1
2 213,30
691,17
1
2 213,30
691,17
5 006,35
18
7 723,04
3 840,57
9
2 086,56
893,04
140,15
1
292,80
140,15
1
292,80
140,15
89,91
1
115,78
89,91
1
115,34
89,91

Projekty Euro 2012 wg list projektów
kluczowych
Liczba
projektów

Koszt
całkowity
(mln zł)

1
23
1
1

2 213,30
9 707,00
292,80
115,78

26

12 328,88

5 927,58

Projekty Euro 2012 ze złożonymi
wnioskami o dofinansowanie

21

10 344,92

4 761,80

12

4 708,00

1814,27

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
MRR
(POT)
MAC2
Razem
POIG
Razem

1

98,90

50,44

1

98,90

50,44

1

98,90

50,44

3

534,44

454,27

3

534,44

263,75

3

534,44

263,75

4

633,34

504,71

4

633,34

314,19

4

633,34

314,19

30

12 962,22

6 432,29

25

10 978,26

5 075,99

16

5 341,34

2 128,46

Regionalne Programy Operacyjne
W ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych jest 35 projektów Euro
2012 o łącznym dofinansowaniu unijnym 589 mln zł. W grupie tej znajduje się 16 projektów
2

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu VII POIG
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indywidualnych i 19 projektów, które starają się o dofinansowanie w trybie konkursowym.
Wszystkie z tych projektów przystąpiły do procedury aplikacyjnej składając wnioski
o dofinansowanie unijne w ramach właściwych dla siebie programów operacyjnych. Projekty:
„Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej - hotel "Olimpijski"
w Ciechanowie”, „Rozbudowa miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych w Józefowie” oraz
„Stworzenie produktu turystyczno-rekreacyjnego poprzez budowę parku Glinianki oraz boisk
sportowych w Mieście Sulejówek” nie uzyskały dofinansowania w ramach konkursu
i oczekują na przyznanie dofinansowania na liście rezerwowej. W okresie sprawozdawczym
podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu „Termy Uniejów – regionalny markowy
produkt turystyki uzdrowiskowej – Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii”, dla którego
zarezerwowano środki unijne w wysokości 7,86 mln zł.
Z listy projektów Euro 2012 realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych
usunięto 2 projekty tj.:
- projekt konkursowy RPO woj. warmińsko-mazurskiego „Budowa wysokiej klasy centrum
pobytowego dla drużyn Mistrzostw EURO 2012 w Ostródzie szansą na rozwój całorocznej
turystyki w regionie” (rozwiązano umowę o dofinansowanie);
- projekt konkursowy RPO woj. dolnośląskiego „Rewitalizacja Zamku w Sobótce - dawnego
probostwa Augustianów celem dostosowania do wymogów Centrów Pobytowych UEFA
EURO 2012” – beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
Szczegółowe dane na temat liczby i wartości projektów realizowanych w ramach
regionalnych programach operacyjnych przestawia poniższa tabela.

Tabela – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (indywidualne i
konkursowe)

Projekty EURO 2012 z
podpisanymi pre-umowami lub
złożone do konkursu

Projekty EURO 2012
Program/Wojewó
dz two

Dolnośląskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Pomorskie
Warmińsko
Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomors
kie
Razem RPO

Koszt
Liczba
Dofinanso Liczba
całkowit
projektó
wanie UE projektó
y (mln
w
(mln zł)
w
zł)
5
110,32
38,55
5
12
184,61
127,31
12
2
145,36
78,77
2
4
470,55
116,28
4
3
47,19
16,24
3
3
15,19
3,82
3

Koszt
całkowity
(mln zł)
110,32
184,61
145,36
470,55
47,19
15,19

Projekty EURO 2012 z
podpisanymi umowami o
dofinansowanie

Dofinans
Dofinanso Liczba
Koszt
owanie
wanie UE projektó całkowity
UE (mln
(mln zł)
w
(mln zł)
zł)
38,55
5
110,32
38,55
127,31
12
184,61
127,31
78,77
1
90,27
58,05
116,28
0
0,00
0,00
16,24
3
47,18
15,88
3,82
3
15,19
3,82

1

35,25

19,68

1

35,25

19,68

1

35,25

19,68

4

376,39

155,14

4

376,39

155,14

4

376,39

155,14

1

24,45

9,68

1

24,45

9,68

1

24,45

9,68

35

1 409,31

565,47

35

1 409,31

565,47

30

883,66

428,11
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Współpraca z Ukrainą
W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie prowadziło działań
w zakresie współpracy z Ukrainą, jednakże w ramach programu Europejskiej Współpracy
Transgranicznej są realizowane następujące projekty:
- Przejście graniczne w Dołhobyczowie – projekt w dniu 9 grudnia 2011 r. został wysłany do
akceptacji Komisji Europejskiej. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi KE nastąpi podpisanie
umowy o dofinansowanie z beneficjentem (Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
podległy Wojewodzie Lubelskiemu). Do rozpoczęcia Turnieju UEFA EURO 2012™
przejście graniczne będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie tj. zostaną oddane do
użytku 4 pasy ruchu umożliwiające przejazd samochodów (2 pasy – kierunek przywóz
i 2 pasy – kierunek wywóz);
- Przejście graniczne w Budomierzu – projekt został już zatwierdzony przez KE. Wspólny
Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013, w porozumieniu z beneficjentem (Wojewodą Podkarpackim) przygotowuje
obecnie umowę o dofinansowanie. W celu uruchomienia odpraw na czas UEFA EURO
2012™ (6 tygodni) planowane jest wybudowanie minimalnej infrastruktury umożliwiającej
dokonywanie odpraw na części wyjazdowej z kraju.

8.7 Ministerstwo Zdrowia
Informacja na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w okresie
sprawozdawczym
w obszarach
merytorycznych
i
legislacyjnych,
związanych
z przygotowaniem Polski do Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™. Prezentowana
informacja przedstawia także działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a także Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
Obszar opieki medycznej i ratownictwa obejmuje:

Zabezpieczenie Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012™ (stadion, strefa
kibica, lotnisko) - zabezpieczenie medyczne i ratownicze;

Ratownictwo medyczne, zabezpieczenie ratownicze dróg dojazdowych do
miast gospodarzy Euro 2012;

Lecznictwo zamknięte (szpitale referencyjne);

Lecznictwo otwarte - Podstawowa Opieka Zdrowotna w miastach
gospodarzach Euro 2012;

Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne;

Przygotowanie na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego;

System informacji medycznej dla kibiców.
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W ramach ww. obszarów podstawowych, w prezentowanym okresie sprawozdawczym,
zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna, kontynuowały podjęte
wcześniej działania oraz inicjowały oraz uczestniczyły w licznych nowych przedsięwzięciach,
m.in. poprzez prace takich podmiotów kolegialnych jak:
1) działający w Ministerstwie Zdrowia, 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 (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 10,
poz. 69), 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 i Ratownictwa PL.2012 Sp. z o.o.
Obszar działań Koordynatora obejmuje wszelkie zagadnienia związane z opieką
medyczną, ratownictwem medycznym, ratownictwem oraz zarządzaniem kryzysowym
i obroną cywilną w zakresie działań medycznych i ratowniczych, jak również
współpracę z Ukrainą w tym zakresie. Z uwagi na powyższe, członkowie Zespołu,
mając na względzie realizowane przez siebie zadania, współpracują w tym zakresie
z Koordynatorem;
2) Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 – w ramach którego funkcjonują następujące
Zespoły robocze: Zespół roboczy ds. zabezpieczenia medycznego stadionów, Zespół
roboczy ds. bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego lotnisk, Zespół roboczy
ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA oraz Zespół roboczy
ds. bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego. W skład Komitetu wchodzą:
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej
i Ratownictwa PL. 2012, Koordynatorzy Miejscy wyznaczeni w miastach gospodarzach,
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, a 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. Jak więc wynika z powyższego,
działania Komitetu Medycznego polegają na współpracy szeregu podmiotów,
realizujących, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, zadania niezbędne dla
wypracowania rozwiązań zapewniających optymalne zabezpieczenie medyczne
i ratownicze Turnieju. W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet
kontynuował prace w zakresie zabezpieczenia medycznego stref kibica, zabezpieczenia
medycznego i ratowniczego stadionów, zabezpieczenia medycznego i ratowniczego
lotnisk, wolontariatu medycznego;
3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
którego gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zadaniem powstałego Komitetu jest koordynacja działań organów administracji
rządowej, w tym ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi
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podmiotami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 oraz ustalanie harmonogramów realizacji poszczególnych działań.
Komitet realizuje przedsięwzięcia w ramach piętnastu obszarów Programu
Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, do których należy także obszar „Opieka medyczna
i ratownictwo medyczne”. W ramach Komitetu funkcjonują: Zespół ekspercki ds. oceny
bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012, Zespół
ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Zespół ds. zagrożeń
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz jego Podzespoły.
W pracach ww. Zespołów czynny udział biorą, bądź też są ich liderami, przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
4) Grupa do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas EURO 2012 – warto
przypomnieć, iż w dniu 30 września 2010 r. na posiedzeniu Polsko – Ukraińskiego
Komitetu do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 pod
przewodnictwem Premierów Polski i Ukrainy został podpisany „Plan wspólnych działań
Polski i Ukrainy (Mapa Drogowa) w procesie przygotowań i przeprowadzenia Finałów
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012”. Natomiast zgodnie z zawartą przez oba kraje
w dniu 28 marca 2008 r. umową o współpracy przy organizacji Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, wspólne projekty mają być
realizowane właśnie przez dwustronne grupy robocze.
Głównym celem prac Grupy do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas EURO
2012 jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przy zwiększonym
ryzyku spowodowanym organizacją międzynarodowej imprezy o charakterze masowym
oraz zapewnienie jednolitego systemu i porządku zabezpieczenia medycznego.
W dniach 14-15 lipca 2011 r. w Kijowie odbyło się spotkanie stron polskiej oraz
ukraińskiej ww. Grupy. W trakcie spotkania:


uzgodniono i przyjęto koncepcję zabezpieczenia sanitarno –
epidemiologicznego Turnieju, co oznacza realizację kamienia milowego
przygotowań do UEFA EURO 2012™ z Polsko – Ukraińskiej Mapy Drogowej;



przedstawiono zakres i bieżący stan przygotowań do UEFA EURO
2012™ w obszarze opieki medycznej i ratownictwa w Polsce i na Ukrainie;



uzgodniono, że do końca października 2011 r. odbędzie się robocze
spotkanie Głównych Inspektorów Sanitarnych Polski i Ukrainy (spotkanie to
zostało zorganizowane w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w dniach 17-18
października 2011 r.).

Zgodnie z Polsko – Ukraińską Mapą Drogową kolejne spotkanie Grupy odbędzie się
w Polsce, najprawdopodobniej w Warszawie, w terminie do dnia 31 marca 2012 r.
5) Grupa Robocza – swoją pracę kontynuuje również Grupa Robocza, powołana w celu
wyznaczenia portów
lotniczych - punktów
wejścia spełniających
kryteria
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Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w zakresie przygotowania do reagowania
w razie wystąpienia choroby zakaźnej. Zadaniem Grupy jest ocena przygotowań
międzynarodowych portów lotniczych w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz
wyznaczonych zapasowych portów lotniczych i innych wskazanych lotnisk, zgodnie
z opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia dokumentem pn.: „Assessment
tool for core capacity requirements at designated airports, ports and grodnu crossing”
oraz przygotowanie harmonogramu procesu wyznaczenia portów lotniczych – punktów
wejścia w rozumieniu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Polsce.
W pracach związanych z wyznaczaniem portów lotniczych na punkty wejścia udział
biorą również przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Członkowie
Grupy zostali zobowiązani do dokonania samooceny poziomu przygotowań według listy
sprawdzającej, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia „Assessment tool for
core capacity requirements At designated airports, ports and Grodnu crossing” oraz
przygotowania harmonogramu wyznaczania portów lotniczych na punkty wejścia. Dla
pełnego obrazu działań Grupy należy również podkreślić, iż w celu uzyskania jak
najpełniejszej oceny międzynarodowych portów lotniczych w Polsce, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Fronczak pismem z dnia 10 lutego 2011 r.
wystosował prośbę o włączenie się do procesu samooceny w zakresie spełniania
wymogów IHR, do szerszej grupy portów lotniczych.
W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy przedmiotowa informacja, Grupa
rozpoczęła już rekomendowanie poszczególnych portów lotniczych do ich
desygnowania na punkty wejścia, które to rekomendacje przekazywane są do Głównego
Inspektora Sanitarnego, jako organu desygnującego.
W obszarze opieki medycznej i ratownictwa, dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu
UEFA EURO 2012™ poprzez zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego drużyn piłkarskich,
kibiców oraz gości UEFA, współdziała ze sobą wiele podmiotów, których zintegrowane
działania składają się na osiąganie poszczególnych celów w tym obszarze, a w rezultacie
optymalnego zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Turnieju.
Wyniki współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów z Koordynatorem Krajowym
ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa, powołanym w ramach spółki celowej PL.2012,
przedstawia szczegółowo informacja przekazywana przez ww. spółkę.
Szczegółowe sprawozdanie z prac Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym prac przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Eksperckich Zespołach Projektowych Komitetu,
przedstawia gospodarz Komitetu tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).
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Ratownictwo i ratownictwo medyczne
Mając na uwadze ratownictwo i ratownictwo medyczne, Ministerstwo Zdrowia kontynuuje
działania w zakresie:
1)

Tworzenia centrów urazowych na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1007),
co pozwoli na szybkie i skuteczne leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych
obrażeń ciała (centra urazowe funkcjonować będą na bazie 14 szpitali);

2)

Tworzenia, budowy, rozbudowy, remontu i doposażenia szpitalnych oddziałów
ratunkowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);

3)

Zapewnienia odpowiedniej alokacji naziemnych zespołów ratownictwa medycznego,
która pozwoli na zapewnienie czasu dojazdu zespołów na miejsce zdarzenia, o którym
mowa w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), tj. mediana czasu dotarcia
powinna nie być większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15
minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców. Na bieżąco dokonywana jest
wymiana ambulansów użytkowanych przez zespoły ratownictwa medycznego na nowe
pojazdy, które także w zakresie wyposażenia spełniają wymagania określone w Polskich
Normach, co odbywa się głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Ponadto w ramach priorytetowych działań resortu w zakresie zagadnień dotyczących
ratownictwa medycznego:
1)

Zwiększony został nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa
medycznego w kraju. Prowadzona jest również współpraca z Narodowym Funduszem
Zdrowia w sprawie finansowania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM),
szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i centrów urazowych (CU), ośrodków
oparzeniowych;

2)

Prowadzone jest stałe monitorowanie liczby wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego oraz ich rozmieszczenia;

3)

Prowadzone są także działania mające na celu doskonalenie kadr
w medycynie ratunkowej – projekt systemowy „Wsparcie systemu
medycznego przez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników
i dyspozytorów medycznych” (projekt współfinansowany przez UE
Europejskiego Funduszu Społecznego).

medycznych
ratownictwa
medycznych
w ramach

Warto także zaznaczyć, iż w październiku 2011 r. w jednym z wrocławskich szpitali odbyły
się warsztaty dotyczące szpitalnego planu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto,
także w październiku 2011 r., odbyły się konsultacje WHO z przedstawicielami Ministerstwa
Zdrowia, dotyczące dalszej pracy nad przygotowywaniem szpitali, i to na terenie całej Polski,
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do reagowania w sytuacjach kryzysowych o charakterze masowym. Przygotowano
i zaadoptowano na polskie potrzeby wersję, opracowanych przez WHO, uniwersalnych
narzędzi do przygotowania przez szpitale dokumentu – Plan postępowania szpitala
w sytuacjach kryzysowych. Metodyka opracowania przedmiotowego planu w formie zalecenia
Ministra Zdrowia została przesłana do konsultacji do specjalistów w dziedzinie medycyny
katastrof i medycyny ratunkowej.
System informacji
Minister Zdrowia współpracuje z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla Systemu
Powiadamiania Ratunkowego. Przyjęte rozwiązania wykorzystują dostępne obecnie,
najnowsze rodzaje informatycznego systemu wspomagania dowodzenia na poziomie
Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz na stanowiskach dyspozytorskich
służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).
W wyniku realizacji powyższej koncepcji po stronie PRM docelowo dojdzie do utworzenia
skoncentrowanych dyspozytorni medycznych, z poziomu których nastąpi dysponowanie
większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego (obecnie wciąż funkcjonują dyspozytornie
jednostanowiskowe na potrzeby dysponowania 1 Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM)).
Przedłożone przez wojewodów Plany przewidują stopniowe, począwszy od dnia 1 lipca
2011 r. w różnym czasie w różnych województwach, przeorganizowanie Systemu
Powiadamiania Ratunkowego po stronie PRM z obecnych 338 dyspozytorni medycznych do
docelowych 42 skoncentrowanych dyspozytorni medycznych z ok. 200 stanowiskami
dyspozytorskimi zarządzającymi dotychczasową liczbą 1448 ZRM. Nowe rozwiązania
pozwolą na udoskonalenie sposobu przyjmowania i dystrybucji powiadomień o zdarzeniach,
wpływających z numerów alarmowych, a także zabezpieczą od strony logistycznej sprawne
działania jednostek systemu PRM. Zgodne są one również z przepisami ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów
powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 262),
zakładających m.in., że jedno stanowisko dyspozytora medycznego będzie przypadać na
każde 200 tys. mieszkańców, a liczba stanowisk dyspozytorskich w jednej lokalizacji nie
może być mniejsza niż 2. Powyższe zostało poprzedzone analizą Ministerstwa Zdrowia w
zakresie efektywności funkcjonujących obecnie na terenie kraju 417 stanowisk
dyspozytorskich zlokalizowanych w 338 dyspozytorniach. Wdrażane zmiany korespondują
z działaniami MSWiA związanymi z realizacją projektów dla Systemu Informatycznego
Powiadamiania Ratunkowego (SIPR):
OST 112 – Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna Numeru 112;
SWD PRM – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego;
OCSŁR – Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności Radiowej.
Inwestycje związane z ww. projektami dofinansowywane są z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
z części budżetu państwa pozostającej w dyspozycji MSWiA.
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W ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany
jest projekt polegający na budowie i wyposażeniu wojewódzkich centrów powiadamiania
ratunkowego. Całkowita wartość projektu to 115,78 mln zł, z czego 89,91 mln zł pochodzić
będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu
wpłynie na poprawę funkcjonowania instytucji publicznych w zadaniu ochrona życia
i zdrowia obywateli, zapewni sprawne przekazywanie danych pomiędzy służbami
ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112
i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia
ratunkowego), a także przyczyni się do rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa
medycznego.
Dodatkowo w Ministerstwie Zdrowia planowane jest opracowanie jednolitego komunikatu
dla uczestników UEFA EURO 2012™, związanego z procedurami medycznymi
obowiązującymi podczas tej imprezy.
Legislacja
Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), którą, zgodnie z pkt 7,
wprowadzono przepis art. 9b przedmiotowej ustawy, regulujący wykonywanie zawodu
lekarza przez lekarzy cudzoziemców będących członkami ekip sportowych biorących udział
w wydarzeniach sportowych organizowanych na terytorium RP (ma on na celu ujednolicenie
tymczasowego i okazjonalnego udzielania tego typu świadczeń). Warto podkreślić, że
stanowi to realizację Gwarancji nr 4 obejmującej ułatwienia pracowniczo – pobytowe dla
osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Finałowego UEFA
EURO 2012™, w tym dotyczące wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy drużyn
narodowych.
Brzmienie przywołanego przepisu jest następujące:
„7) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:
„Art. 9b. 1. Lekarz udzielający stale świadczeń zdrowotnych członkom kadry
narodowej, biorącym udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach
głuchych, mistrzostwach świata lub Europy, zwanych dalej „wydarzeniem sportowym”,
organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może w czasie trwania tego
wydarzenia sportowego wykonywać zawód lekarza bez konieczności uzyskania prawa
wykonywania zawodu, jeżeli złoży w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie:
1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa, w którym wykonuje zawód
lekarza, że posiada w tym państwie prawo wykonywania zawodu lekarza, które
w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone ani ograniczone oraz
3) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza.
2. Oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, lekarz składa za
pośrednictwem organizatora wydarzenia sportowego, nie później niż na 60 dni przed
dniem rozpoczęcia tego wydarzenia.
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3. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie po otrzymaniu oświadczenia oraz
dokumentów, o których mowa w ust. 1, wydaje lekarzowi zaświadczenie o spełnieniu
obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, podlega opłacie w wysokości nie
wyższej niż 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.
5. Opłata stanowi przychód Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
6. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą obywateli innych państw członkowskich Unii
Europejskiej świadczących usługi transgraniczne zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)”.
Ponadto przygotowano:
1)
rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420). Rozporządzenie reguluje
wymagania w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego, które powinny zostać
spełnione do końca 2011 r., z wyłączeniem przepisów odnoszących się do lądowisk
i lotnisk na potrzeby śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (§ 3 ust. 7-10)
wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenie wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom środowiska medycznego w zakresie wymagań dostosowanych do potrzeb
i możliwości szpitalnych oddziałów ratunkowych – tych zlokalizowanych w mniejszych
szpitalach o niższym poziomie referencyjnym oraz oddziałów mieszczących się
w szpitalach o wyższym poziomie referencyjnym, przyjmujących wielu pacjentów
w stanie ciężkim w ciągu doby;
2)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz. U. Nr 202, poz. 1191). Rozporządzenie zawiera m.in. kryteria dotyczące,
opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia i ekspertów w zakresie leczenia ciężkich
oparzeń, wymagań sformułowanych dla placówek wykonujących specjalistyczne
świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia choroby oparzeniowej;

3)

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, stanowiący
realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zgodnie z którym minister właściwy do
spraw zdrowia został zobowiązany do określenia wymagań minimalnych dotyczących
zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę
uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.
Upoważnienie wejdzie w życie z dniem 13 stycznia 2012 r. mocą ustawy z dnia
31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), ogłoszonej w dniu 12 października
2011 r. Projekt rozróżnia sposoby zabezpieczenia pod względem medycznym: masowej
imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki
nożnej, a także imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej.
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Elementami zabezpieczenia medycznego będą:

patrole piesze (co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy w rozumieniu ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym);

punkty pomocy medycznej (punkt będzie zlokalizowany w miejscu
przeprowadzenia imprezy masowej, wymagane będzie jego oznakowanie
w widoczny sposób, personel medyczny punktu będą stanowiły co najmniej trzy
osoby, w tym osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie dla ratownika
medycznego lub pielęgniarki systemu zgodnie z przepisami ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub lekarz posiadający co najmniej
trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przy czym na
każde dwa punkty pomocy medycznej powinien przypadać przynajmniej jeden
lekarz spełniający powyższy warunek;

zespoły wyjazdowe z lekarzem lub bez lekarza powinny spełniać
wymagania jak dla podstawowego lub specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
We współpracy z Krajowym Koordynatorem ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa PL. 2012
Sp. z o.o., w ramach Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012, nadal kontynuowane są prace
w zakresie zabezpieczenia lecznictwa otwartego, czyli podstawowej i ambulatoryjnej opieki
medycznej kibicom piłkarskim, poprzez wyznaczenie sieci placówek podstawowej opieki
medycznej z wydzielonymi gabinetami dla kibiców z obsługą anglojęzyczną. Zapewniony
zostanie także dyżur stomatologiczny. Wyznaczone będą również tzw. Punkty
krótkoterminowej opieki medycznej. Ponadto w miastach gospodarzach funkcjonować będą
liczne publiczne i prywatne placówki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Odpowiedzialni w tym zakresie są koordynatorzy miejscy ds. opieki medycznej
i ratownictwa.
Konferencje i warsztaty
W procesie przygotowań do EURO UEFA 2012™ odbywa się szereg spotkań przedstawicieli
Ministerstwa Zdrowia m.in. z państwami, które były już organizatorami dużych imprez
sportowych, jak np. piłkarskich Mistrzostw Świata, Europy czy Igrzysk Olimpijskich, służące
przedstawieniu najistotniejszych kwestii i problemów, jakie mogą wiązać się z organizacją
tego typu imprez. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego
biorą
udział
w
licznych
warsztatach
dotyczących
działania
w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenia medycznego dużych imprez sportowych, itp.
O powyższym świadczą dotychczasowe sprawozdania w tym zakresie.
W okresie, którego dotyczy przedmiotowa sprawozdawczość, odbyły się następujące
spotkania i warsztaty:
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1)

W dniu 17 sierpnia 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się
spotkanie Ministra Zdrowia RP z przedstawicielami UEFA. W trakcie swojej wizyty
przedstawiciele UEFA wyrazili bardzo pochlebną opinię o stanie przygotowań Polski do
organizacji Turnieju i jego przeprowadzenia;

2)

W dniach 28-29 września 2011 r. przedstawiciele Głównego Inspektoratu
Sanitarnego wzięli udział w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń
i Alarmowania. Ich celem było przećwiczenie procesu konsultacji i podejmowania
decyzji zgodnych z przyjętymi procedurami i aktami prawnymi przy zaangażowaniu
jednostek struktury państwowej, w czasie hipotetycznej sytuacji kryzysowej. Pozwoliło
to na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, jak również na
weryfikację informacji w zakresie istniejących procedur i planów;

3)

W dniach 17-18 października 2011 r. w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie
odbyło się spotkanie Władz Zdrowia Publicznego Polski i Ukrainy. Celem tego
spotkania było podjęcie bilateralnej, wieloaspektowej dyskusji w zakresie zagrożeń dla
zdrowia publicznego oraz zabezpieczenia sanitarno - epidemiologicznego Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012™. W trakcie spotkania nastąpiła wymiana informacji
dotyczących m.in. sposobu organizacji nadzoru sanitarno - epidemiologicznego podczas
UEFA EURO 2012™, a także roli i struktury służb sanitarnych obu krajów. Część
konferencji poświęcona była również przygotowaniom stadionów, lotnisk i przejść
granicznych pod kątem ich zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Główne
wnioski ze spotkania dotyczyły deklaracji wzajemnej wymiany dokumentacji na temat
sytuacji epidemiologicznej oraz wzajemnego powiadamiania o zdarzeniach
kryzysowych w czasie Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™. Ponadto, obie strony
zgodziły się, iż wymiana informacji dotyczyć będzie również działań informacyjnych,
celem zharmonizowania przekazu informacji skierowanej do kibiców i uczestników
UEFA EURO 2012™ w zakresie zapobiegania transgranicznym zagrożeniom dla
zdrowia publicznego. Zaproponowano także rozważenie możliwości zintensyfikowania
kontaktów bilateralnych w postaci odbycia wzajemnych wizyt studyjnych.
Dodatkowo, w chwili obecnej prowadzone są prace, mające na celu opracowanie
projektu porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a jego
odpowiednikiem na Ukrainie;

4)

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2011 r. w Czerkasach na Ukrainie
przedstawiciel Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób
Zakaźnych u Ludzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego wziął udział w kursie pn.
Reagowanie na bioterroryzm w wymiarze międzynarodowym, organizowanym przez
Agencję Redukcji Zagrożeń w ramach współpracy prowadzonej na forum Wspólnej
Polsko – Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. W czasie
spotkania omówiono m.in. zadania organów zdrowia publicznego oraz służby zdrowia
związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na incydenty z użyciem broni masowego
rażenia, jak również znaczenie międzysektorowej oraz międzynarodowej współpracy w
procesie planowania oraz reagowania na tego rodzaju zdarzenia. Mając powyższe na
uwadze, wiedza zdobyta w trakcie ww. kursu może zostać wykorzystana w trakcie
działań związanych z zabezpieczeniem Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™;
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5)

W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia, podczas którego omawiane były zagadnienia związane bezpośrednio
z organizacją UEFA EURO 2012™, tj. wpływ doświadczeń międzynarodowych
i krajowych na usprawnienie funkcjonowania krajowych Centrów Urazowych (Trauma
Center) w perspektywie Mistrzostw (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław) oraz
kwestia ratowania chorych z ostrą niewydolnością krążenia i oddychania metodą
ECMO.
Warto również dodać, iż w ramach kontraktowania świadczeń wysokospecjalistycznych
na 2012 rok został wprowadzony wymóg posiadania przez szpitale aparatury ECMO, co
jest niezwykle ważne także w przypadku ratowania ofiar masowych katastrof.

Działania Krajowego Centrum ds. AIDS
W związku z pracami nad przygotowaniem przez Główny Inspektorat Sanitarny podręcznika Akademia EURO, adresowanego do osób obsługujących Mistrzostwa, Krajowe Centrum
ds. AIDS przygotowało i przekazało wkład merytoryczny w zakresie zapobiegania
zakażeniom HIV do ww. podręcznika. Powyższa publikacja powstaje we współpracy
ze spółką PL.2012.
Ponadto, Krajowe Centrum ds. AIDS planuje w 2012 r. zorganizowanie i przeprowadzenie
multimedialnej kampanii społecznej z zakresu HIV/AIDS. W związku z UEFA
EURO 2012™ kampania realizowana przez Centrum będzie skierowana do kibiców, młodych
osób dorosłych (18-39 lat i starszych) podejmujących ryzykowne zachowania seksualne.
Odbiorcami będą też goście przyjeżdżający z innych krajów. Wobec powyższego Krajowe
Centrum ds. AIDS ogłosiło przetarg na Stworzenie kreacji kampanii z zakresu profilaktyki
HIV realizowanej z okazji organizacji w Polsce i na Ukrainie EURO 2012. Wpłynęło sześć
ofert. Wybrany został projekt przedstawiony przez Pracownię C&C.
Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) uczestniczy
w realizacji międzyresortowego, ogólnopolskiego programu edukacyjno – alternatywnego,
adresowanego do dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych, Jestem Kibicem
przez duże K. Do głównych celów programu zaliczono kształtowanie wartości oraz postaw
prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową oraz rekreacyjną, a także
integrowanie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej oraz
rekreacyjnej dzieci i młodzieży.
PARPA koordynuje realizację różnych zajęć edukacyjnych m.in. w świetlicach
socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych (przy współpracy z samorządami
lokalnymi).
Ponadto PARPA włączyła się w przygotowania do organizowanej przez Główny Inspektorat
Sanitarny kampanii społecznej Kibicuj Zdrowiu!. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na
okres 8 maja - 1 lipca 2012 r. Celem kampanii będzie ograniczenie ryzykownych zachowań
zdrowotnych, jakie mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez masowych, w tym
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m.in. ograniczenie nadużywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych
przez kibiców w miastach gospodarzach Euro 2012.
Działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nawiązało współpracę z Głównym
Inspektorem Sanitarnym dotyczącą prowadzenia kampanii społecznej Kibicuj Zdrowiu!.
Poza tym Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii postanowiło upowszechniać
informację o Ogólnopolskim Telefonie Zaufania Narkotyki – Narkomania, gdzie będzie
można uzyskać informacje dotyczące przepisów prawnych, możliwości uzyskania pomocy
w sytuacji zagrożenia zdrowia w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.
Konsultacje w Telefonie Zaufania będą udzielane przez specjalistów w języku polskim
i angielskim. Jednocześnie Krajowe Biuro podjęło decyzję o partnerstwie w realizacji
projektu SafeGames, którego krajowym koordynatorem będzie Społeczny Komitet ds. AIDS.
SafeGames jest projektem profilaktycznym, realizowanym w trakcie najważniejszych imprez
sportowych.
Działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Główny Inspektorat Farmaceutyczny uczestniczył wraz ze Służbą Celną Ministerstwa
Finansów oraz spółką celową PL.2012 w opracowaniu broszury dla kibica oraz Informatora
dla Zespołów piłkarskich w zakresie przewozu leków do Polski oraz wywozu na teren
Ukrainy.
Ponadto prowadzone były prace nad projektami niżej wymieniony procedur, tj.:

procedurą Wwozu na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów medycznych
produktów leczniczych przez narodowe drużyny piłkarskie i Zespół Kontroli Dopingowej
UEFA w związku z rozgrywaniem turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012;

Procedurą uzyskania możliwości wykonywania zawodu lekarza na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez lekarzy drużyn narodowych w związku z rozgrywaniem
turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Na grudzień 2011 r. zostało natomiast zaplanowane spotkanie z lekarzami drużyn
narodowych w sprawie przedstawienia do akceptacji list leków wwożonych na teren
Rzeczypospolitej Polskiej.
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W ramach przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do organizacji Turnieju Finałowego
UEFA EURO 2012™, zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lutego
2010 r., powołany został Zespół do Spraw Organizacji i Zabezpieczenia Sanitarno Epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012. W pracach Zespołu czynny udział biorą
przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego z Departamentu Zapobiegania oraz
Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Departamentu Bezpieczeństwa Żywności
i Żywienia, Departamentu Higieny Środowiska, Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
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Wody, Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz oraz Departamentu
Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic.
W okresie sprawozdawczym od dnia 15 czerwca do 15 grudnia 2011 r. odbyły się dwa
posiedzenia Zespołu, w oparciu o Zarządzenie nr 6/11 Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw
Organizacji Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012 oraz
Zarządzenie nr 84A/10 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do zabezpieczenia sanitarnoepidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012 (zwanych dalej Wytycznymi). Celem tych
posiedzeń było podsumowanie działań podjętych w ramach przygotowań do przeprowadzenia
turnieju UEFA EURO 2012 w zakresie odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz omówienie działań koniecznych do podjęcia w kolejnej fazie przygotowań, w tym
w szczególności:


Operacjonalizacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™

do

W tym celu, w okresie poprzedzającym bieżący okres sprawozdawczy, w ramach Zespołu
utworzonych zostało 5 podzespołów odpowiadających pionom: epidemiologii chorób
zakaźnych i zakażeń, bezpieczeństwa żywności, higieny komunalnej i transportu, ochrony
sanitarnej przejść granicznych, lotnisk oraz promocji zdrowia. Celem poszczególnych
podzespołów jest opracowanie dokumentów operacyjnych dotyczących zasad i organizacji
wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, które będą stanowiły materiały wiążące
do Wytycznych.
Podzespół do spraw epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń, w okresie ostatniego
półrocza, odbył 2 spotkania. Na forum ww. podzespołu zostały dopracowane proponowane
listy sprawdzające nadzór sanitarny podczas zgromadzeń masowych, których celem jest
usystematyzowanie działań dotychczas podjętych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, a także sprawne przeprowadzenie kolejnych etapów przygotowań oraz wykaz
chorób priorytetowych opracowany na podstawie materiałów programu REACT, na potrzeby
organizacji funkcjonowania wzmożonego nadzoru w czasie Turnieju UEFA EURO 2012™.
Na forum Podzespołu do spraw bezpieczeństwa żywności opracowano zadania oraz terminy
ich realizacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym także:
Informację w sprawie granicznej kontroli sanitarnej żywności przeprowadzanej przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podczas Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz moduł
zadaniowy nr 25 pn. Wycofanie z obrotu skażonych artykułów spożywczych projektu
„Koordynacja funkcjonowania i zapewnienia spójności systemu zarządzania kryzysowego
pod kątem UEFA EURO 2012”, opracowanego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Wszystkie te dokumenty zostały następnie przekazane do wykorzystania służbowego
Państwowym Wojewódzkim, Powiatowym oraz Granicznym Inspektorom Sanitarnym.
W zakresie nadzoru sanitarnego nad wodą prowadzony jest bieżący nadzór nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tak w zakresie kontroli nad jakością wody
produkowanej, jak i dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, który prowadzony jest zgodnie
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z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
W związku ze zbliżającym się Turniejem Finałowym UEFA EURO 2012™ organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie bieżącego nadzoru nad jakością wody do
spożycia, dokonały aktualizacji bazy teleadresowej przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych odpowiedzialnych za dostarczanie wody odpowiedniej jakości
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwa wodociągowe zostały zobowiązane
do wzmożenia i systematycznej wewnętrznej kontroli jakości wody w ramach monitoringu,
a także kontroli stanu sanitarno-technicznego ujęć wody dla celów konsumpcyjnych,
procesów uzdatniania wody oraz przygotowania planów awaryjnego zaopatrzenia w wodę.
Ponadto, zgodnie z Wytycznymi zaplanowano badania jakości wody w miejscach awaryjnego
poboru wody, dokonano także weryfikacji planów wykonania „tymczasowych” instalacji
wodociągowych i punktów czerpalnych wody w miejscach imprez UEFA EURO 2012™.
Podczas kontroli w obiektach związanych z obsługą UEFA EURO 2012™, tj. m.in. szpitali,
hoteli czy punktów zakwaterowania MON i MSW sprawdzono także stan techniczny
instalacji wody zimnej i ciepłej. Skontrolowano studnie publiczne i uaktualniono ich
oznakowanie określające przydatność wody do spożycia.
W chwili obecnej w harmonogramie badań na 2012 r. dokonuje się typowania, aktualizacji
i odpowiedniego zwiększenia liczby badań próbek wody z wodociągów w miejscach
związanych z obsługą Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ w miastach gospodarzach.
Jednocześnie w ramach nadzoru nad jakością wody systematycznie kontrolowana jest jakość
wody w pływalniach na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz ustawy z dnia 8 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1570 z późn. zm.). Dodatkowo przeprowadzono kontrole jakości wody we wszystkich
kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Należy zaznaczyć, że od 2011 r.
nadzór nad jakością wody w kąpielisku sprawowany był zgodnie z przepisami dyrektywy
2006/7/WE implementowanej do prawodawstwa polskiego w 2010 r., która zaostrzyła
kryteria i wymagania dotyczące oceny jakości wody w kąpielisku.
W związku z możliwością zachorowania na legionellozę najczęściej poprzez wdychanie
aerozolu wody z zawieszonymi w niej bakteriami Legionella sp. poinformowano właścicieli
hoteli, centrów pobytowo-treningowych oraz pozostałych obiektów noclegowych dla gości,
uczestników i kibiców UEFA EURO 2012™ o konieczności badań laboratoryjnych próbek
wody do spożycia i wody ciepłej w tych obiektach oraz możliwych konsekwencjach braku
lub niedostatecznej kontroli wewnętrznej i ryzyku w związku z namnożeniem się w lokalnej
sieci wodociągowej pałeczek Legionella sp. Istotne jest, aby w przypadku podejrzenia
zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella można było wcześnie zdiagnozować i potwierdzić
obecność czynnika zakaźnego. Mając na względzie uzyskanie szybkiej i poprawnej diagnozy
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wskazane jest stosowanie metod analitycznych
techniką PCR /Real Time PCR (testy screeningowe), z uwagi na krótki czas trwania analizy
mikrobiologicznej oraz niewielką ilość próbki wody potrzebną do badań laboratoryjnych.
Metoda ta jest testowana przez niektóre laboratoria organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
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w warunkach zagrożenia kryzysowego i może być wykorzystywana przy współpracy
odpowiednich służb centralnej administracji (MON, MSW).


Przygotowanie koncepcji organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na czas
trwania Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™
W celu prowadzenia efektywnego nadzoru sanitarno - epidemiologicznego, dostosowanego
do zwiększonego obciążenia zadaniami pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w trakcie trwania imprezy masowej ustalono, iż na poziomie centralnym powstanie zespół,
tzw. Sztab Centralny, do którego zadań należeć będzie gromadzenie danych i ich analiza,
koordynacja działań, powiadamianie międzynarodowe, utrzymywanie łączności z Zespołem
do Spraw Organizacji i Zabezpieczenia Sanitarno - Epidemiologicznego turnieju UEFA
EURO 2012, Krajowym Koordynatorem ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa. Na poziomie
wojewódzkim natomiast powstaną w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych
w miastach gospodarzach Sztaby Wojewódzkie. Określono wstępne listy osób biorących
udział w pracach poszczególnych Sztabów.
Opracowano wstępne założenia kampanii społecznej Kibicuj Zdrowiu! adresowanej do
kibiców. Głównym celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych w
czasie UEFA EURO 2012™ z naciskiem na takie zagrożenia, jak: używanie wyrobów
tytoniowych, ekspozycja na dym tytoniowy, używanie alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych, ryzyko zakażenia wirusem HIV i chorobami przenoszonymi drogą
płciową, ryzyko zatruć pokarmowych.
Przygotowano spotkanie robocze dla Partnerów kampanii (przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, Biura WHO w Polsce, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policji, PL.2012), które
odbyło się w dniu 15 września 2011 r. oraz opracowano budżet kampanii dla szczegółowych
zadań, które planowane są do realizacji w czasie kampanii. Podjęto również działania w celu
pozyskania środków finansowych na realizację planowanych działań. Podjęto także kroki do
utworzenia w czasie finału rozgrywek (8 czerwca – 1 lipca 2012 r.) punktów informacyjnych
na terenie lotnisk, dworców PKP i PKS oraz w strefach kibica. Zgodnie z założeniami punkty
te mają być obsługiwane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i wolontariuszy, którzy będą udostępniać materiały informacyjno - edukacyjne osobom
zainteresowanym. Wolontariusze będą również rozdawać prezerwatywy osobom pełnoletnim.


Współpraca z organami Ukrainy, odpowiedzialnymi za nadzór sanitarny

W dniach 17-18 października 2011 r. w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie odbyło się
spotkanie Władz Zdrowia Publicznego Polski i Ukrainy, co zostało już przedstawione
w części Konferencje i warsztaty.


Udział w spotkaniach Komitetu Medycznego oraz meczach pokazowych

Przedstawiciele
Zespołu
do
Spraw
Organizacji
Zabezpieczenia
Sanitarno Epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012 brali udział w posiedzeniach Komitetu
Medycznego, m.in. w dniach 7 września 2011 r. w Gdańsku oraz 12 października 2011 r.

263

we Wrocławiu. Wszelkie kwestie poruszane w czasie spotkań były następnie przedstawiane
na forum Zespołu.
Członkowie Zespołu pełnili również rolę obserwatorów realizacji planu zabezpieczenia
medycznego stadionu PGE Arena w Gdańsku podczas meczu towarzyskiego Polska –
Niemcy. Na podstawie obserwacji zostały przygotowane wnioski, które przekazano następnie
Krajowemu Koordynatorowi do spraw opieki medycznej i ratownictwa.
Zespół do Spraw Organizacji Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego turnieju UEFA
EURO 2012 działa zgodnie z opracowywanym i aktualizowanym harmonogramem prac.
Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego biorą również czynny udział w pracach
innych zespołów odpowiedzialnych za proces przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™. Aktywny udział w pracach powoduje, iż możliwe jest
wypracowanie spójnego systemu zabezpieczenia medycznego Turnieju. Kontynuowano m.in.
prace związane z działalnością Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych – Zespołu CBRN, w ramach którego funkcjonowały
podzespoły robocze – ds. zagrożeń chemicznych, ds. zagrożeń biologicznych, ds. zagrożeń
radiologicznych i nuklearnych oraz ds. opracowania ramowych zasad dotyczących
organizacji dekontaminacji. W ramach prac Podzespołu ds. zagrożeń biologicznych,
opracowano m.in.:
-

-

wykaz laboratoriów znajdujących się w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej
obejmujący kierunki i metody badań biologicznych czynników chorobotwórczych
z materiału pobranego od pacjenta;
schemat postępowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji wystąpienia
zagrożenia;
wykaz referencyjnych laboratoriów współpracujących z WHO w zakresie badań
w kierunku gorączek krwotocznych, zakażeń arbowirusami, gorączki Denga;
wykaz laboratoriów wchodzących w skład europejskiej sieci laboratoriów BSL-4;
instrukcję postępowania ze zwłokami oraz szczątkami osób chorych lub podejrzanych
o zachorowania na choroby zakaźne w tym szczególnie niebezpieczne.

Efektem prac Podzespołu ds. zagrożeń biologicznych było opracowanie Rekomendacji
w zakresie zagrożeń biologicznych stanowiących integralną część Koncepcji zabezpieczenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie zagrożeń chemicznych,
biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji. Przedmiotowa
Koncepcja stanowi formę rekomendacji dla miast gospodarzy oraz organizatorów meczów
i innych podmiotów, służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w szczególności w miejscach
organizacji meczów, w tzw. strefach kibica oraz innych miejscach narażonych na wystąpienie
tego typu zagrożenia. Ponadto ważnym elementem Koncepcji zabezpieczenia Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji jest oszacowanie posiadanych
zasobów osobowo - sprzętowych oraz określenie, jakie siły i środki są wymagane do
zabezpieczenia Turnieju.
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Jak już zaznaczono wcześniej, Zespół do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych oraz ww. Podzespoły funkcjonują w ramach Komitetu do
Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, którego
gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dodatkowo w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ brano udział w posiedzeniach
Zespołu ds. bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego lotnisk UEFA EURO 2012, które
odbyły się w dniach 26 października oraz 13 grudnia 2011 r. na Lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie. W czasie spotkań poruszono m.in. kwestie dotyczące działań koniecznych do
podjęcia przez porty lotnicze w kolejnej fazie przygotowań do Turnieju Finałowego UEFA
EURO 2012™ oraz stanu przygotowań portów w obszarze medycznym i ratowniczym.
Omówiono ponadto wnioski z programów obserwacyjnych dotyczących zabezpieczenia
medycznego w portach lotniczych odbywających się podczas meczów piłki nożnej, wnioski
z ćwiczeń EPIFAKTOR 2011, jak również ze spotkania CAPSCA (Cooperative Arrangement
for the Prevention of Spread of Communicable Disease through Air Travel), które miało
miejsce w Paryżu w dniach 20-22 września 2011 r. Przedstawiono również projekt
realizowany w ramach programu TEN-T, dotyczący analizy usług medycznych świadczonych
w wybranych portach lotniczych krajowych i zagranicznych w aspekcie bezpieczeństwa
medycznego operacji lotniczych. Wnioski ze spotkań realizowane są na bieżąco.
Mając na uwadze, iż jednym z elementów przygotowania do imprezy masowej jest nabycie
umiejętności reagowania w sytuacji kryzysowej, przedstawiciele Głównego Inspektoratu
Sanitarnego brali także udział w pracach grup planistycznych przygotowujących ćwiczenia
zarządzania kryzysowego pk. LIBERO oraz w grze decyzyjnej będącej elementem
przedmiotowego ćwiczenia, organizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Na etapie planistycznym przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego
współuczestniczyli w opracowywaniu wstępnego projektu zdarzeń do scenariusza ćwiczenia
dotyczących zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, natomiast
podczas gry decyzyjnej brali aktywny udział w rozgrywaniu i omawianiu scenariusza
ćwiczenia.
Z punktu widzenia przygotowań do UEFA EURO 2012™ istotne było również opracowanie
modułów zadaniowych pn. Analiza sytuacji epidemiologicznej oraz podjęcie działań
zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia groźnej choroby zakaźnej
lub zakażenia u ludzi oraz Wycofanie z obrotu skażonych artykułów spożywczych. Moduły
zadaniowe będą stanowić część składową aneksu funkcjonalnego do Krajowego Planu
Zarządzania Kryzysowego. Prace nad stworzeniem aneksu prowadzone są przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa, w ramach realizacji zadań projektu pn. Koordynacja
funkcjonowania i zapewnienie spójności systemu zarządzenia kryzysowego pod kątem UEFA
EURO 2012. Przedmiotowy projekt wynika ze Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa
UEFA EURO 2012, określającej zasadnicze zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom turnieju, głównych wykonawców i sposób ich realizacji. Przedsięwzięcia
realizowane w ramach Koncepcji mają na celu zapewnienie koordynacji i spójności systemu
zarządzania kryzysowego z działaniami realizowanymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
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imprez masowych podczas rozgrywek UEFA EURO 2012™. W związku z powyższym
opracowanie modułów zadaniowych pozwoli na wdrożenie rozwiązań minimalizujących
ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również zapewniających skuteczne reagowanie
w sytuacji ich wystąpienia.
Dodatkowo podjęto działania, mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa, kibiców
oraz uczestników Turnieju z zakresu chorób zakaźnych i zakażeń, jak również metod im
zapobiegania. Przygotowano m.in. odpowiedź na zapytanie przedstawiciela UEFA dotyczące
najczęstszych zakażeń i chorób zakaźnych, na które mogą być narażeni obcokrajowcy
przyjeżdżający do Polski oraz zalecanych szczepień ochronnych. Ponadto, wspólnie z WHO,
Ministerstwami Zdrowia Polski i Ukrainy oraz UEFA, pracowano nad „ulotką zdrowotną”,
adresowaną do kibiców UEFA EURO 2012™. Przygotowano również materiały
informacyjne na konferencję pn. „Bezpieczny hotel”, której celem było zapoznanie
uczestników z potencjalnymi zagrożeniami w obiekcie noclegowym, ze sposobem
właściwego postępowania w różnych sytuacjach awaryjnych oraz z możliwościami
podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w trakcie wzmożonego napływu gości
w czasie trwania Mistrzostw.
Na poziomie wojewódzkim oraz powiatowym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
podejmują działania, mające na celu zapewnienie efektywnego nadzoru nad bezpieczeństwem
sanitarno - epidemiologicznym. Wśród zadań tych należy wymienić m.in. prowadzenie
kontroli obiektów użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, które będą
wykorzystywane przez kibiców oraz drużyny rozgrywek.
Należy mieć również na uwadze, iż działania w zakresie sprawowania zapobiegawczego oraz
bieżącego nadzoru sanitarnego, a także prowadzenia działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych
warunkami środowiska są na bieżąco podejmowane i udoskonalane oraz będą kontynuowane
w czasie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™.

8.8 Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
Informacje na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki w obszarach
merytorycznych i legislacyjnych związanych z przygotowaniami Polski do Finałowego
Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w II półroczu 2011 r.
1. Stan realizacji gwarancji rządowych.
W okresie sprawozdawczym Zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności
przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™, powołany decyzją Prezesa Urzędu
Patentowego RP dla realizacji gwarancji, monitorował dokonane w Urzędzie zgłoszenia
w celu szybkiej ich identyfikacji dla oceny kolizji ze zgłoszeniami lub rejestracjami na rzecz
UEFA.
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2. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™.
Urząd Patentowy aktywnie uczestniczy w działaniach Komitetu Ochrony Praw i 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.
Przewodnicząca zespołu do spraw rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności
przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™ oraz przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki - członkowie Komitetu Ochrony Praw brali udział w posiedzeniach Komitetu
Ochrony Praw, w trakcie których omawiano sprawy związane z ochroną własności
intelektualnej.
Urząd Patentowy zorganizował konkursy na najlepsze prace naukowe i plakaty na temat
własności przemysłowej.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 12 grudnia 2011 r. odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu na najlepsze projekty plakatów związane
z ochroną własności intelektualnej w kontekście organizacji UEFA EURO 2012™, którego
zakres tematyczny związany był z przygotowaniami Polski do Turnieju Finałowego
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Konkursy zostały zorganizowane
przez Urząd Patentowy we współpracy m.in. z Unią Europejskich Związków Piłkarskich
UEFA, Narodowym Centrum Sportu, spółką PL.2012.
W ramach projektu systemowego pn.: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach
międzynarodowych”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Turniej Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012™ był promowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki:
1) na konferencji, która odbyła się we wrześniu 2011 r. w Krynicy podczas trwania Forum
Ekonomicznego. Promocja Turnieju pn.: „Wpływ przygotowań Polski do turnieju EURO
2012 na rozwój polskiej gospodarki” odbyła się w formie wykładu, jako jeden z punktów
programu ww. konferencji, której tematem była „Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego
i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych
możliwościach inwestycyjnych”;
2) na konferencji w Kijowie w październiku 2011 r. pn.: „Wpływ organizacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”
promocja Turnieju odbyła się w formie panelu, jako jeden z punktów programu tej
konferencji, której tematem była „Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla
nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwościach
inwestycyjnych”.

267

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ramach porozumienia zawartego
ze spółką PL.2012 Sp. z o.o., podmiotem koordynującym i nadzorującym przedsięwzięcia
Euro 2012 w Polsce, zrealizowała następujące działania:
1) wymianę linków – na portalu PAIiIZ umieszczone zostało logo spółki PL.2012
przekierowujące na stronę internetową spółki, a na stronie internetowej PL.2012
znajduje się logo PAIiIZ przekierowujące na portal Agencji;
2) publikację na portalu PAIiIZ raportu przygotowanego przez spółkę PL.2012: IMPACT
czyli jak EURO 2012 wpłynie na gospodarkę Polski, w polskiej i angielskiej wersji
językowej (lipiec 2011 r.);
3) działania
informacyjno-promocyjne
wśród
dziennikarzy
zagranicznych
odwiedzających Polskę w ramach wizyt studyjnych organizowanych przez Agencję:
a. dziennikarze z Włoch - spotkanie z Dyrektorem ds. komunikacji PL.2012,
Mikołajem Piotrowskim;
b. dziennikarze z Korei - spotkanie z Rzecznikiem Prasowym Wrocław 2012,
Magdaleną Malarą oraz zwiedzanie stadionu we Wrocławiu;
c. dziennikarze z Francji - spotkanie z Dyrektorem ds. komunikacji PL.2012,
Mikołajem Piotrowskim oraz zwiedzanie Stadionu Narodowego w Warszawie;
d. dziennikarze z Chin - spotkanie z Menedżerem ds. komunikacji z mediami
w spółce PL.2012, Michałem Jankowskim;
e. dziennikarze ze Szwecji - spotkanie z Dyrektorem ds. komunikacji PL.2012,
Mikołajem Piotrowskim;
f. dziennikarze z Wielkiej Brytanii - spotkanie z Dyrektorem ds. komunikacji
PL.2012, Mikołajem Piotrowskim.
Dziennikarze otrzymali także broszurę poświęconą tematyce UEFA EURO 2012™,
przygotowaną przez Polską Organizację Turystyczną.

8.9 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje wielowymiarowe działania związane
z przygotowaniem Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, wśród
których znalazły się między innymi:
1.
Organizacja seminarium poświęconego opiece konsularnej podczas dużych imprez
sportowych, w którym wzięło udział 120 uczestników, w tym specjaliści w dziedzinie opieki
konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych ze wszystkich Państw Członkowskich UE oraz
Ukrainy, Norwegii i USA, a także przedstawiciele instytucji unijnych. W obradach
uczestniczyli także reprezentanci polskich i ukraińskich instytucji oraz organizacji,
odpowiadających za przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
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EURO 2012™ i zapewnienie bezpieczeństwa kibiców podczas imprezy. Celem seminarium
było omówienie przygotowanego przez polski MSZ zintegrowanego projektu współpracy
konsularnej państw UE podczas tego wydarzenia, z uwzględnieniem dotychczasowych
doświadczeń służb konsularnych Państw Członkowskich UE oraz informacji przekazanych
przez organizatorów wydarzenia. Przygotowany projekt jest pierwszą w historii prac Grupy
Roboczej COCON próbą opracowania ujednoliconego modelu koordynacji działań
konsularnych poszczególnych Państw Członkowskich podczas dużych imprez sportowych,
możliwego do wykorzystania podczas Turnieju w Polsce i na Ukrainie oraz przy kolejnych
wielkich wydarzeniach z licznym udziałem obywateli UE. Poza wyznaczaniem obszarów
współpracy służb konsularnych uwzględnia on również współdziałanie z instytucjami
rządowymi, organizatorami imprez, a także organizacjami kibiców zaangażowanymi
w prowadzone projekty zapewnienia bezpieczeństwa. Udział w seminarium Dyrektora
Departamentu Konsularnego Ukrainy potwierdził zdolność do skutecznej współpracy UE
z podmiotami ukraińskimi, podkreślając tym samym wiodącą rolę Polski w implementacji
projektów zgodnych z celami strategicznymi programu Partnerstwa Wschodniego.
2.
Ambasada RP w Kijowie zorganizowała wizyty studyjne dla konsulów Państw
Członkowskich UE w Doniecku i Charkowie, podczas których nawiązano kontakty
z miejscowymi władzami i zapoznano się ze stanem przygotowań do imprezy. Ponadto
w grudniu 2011 r. odbyło się w Kijowie spotkanie Lokalnej Współpracy Konsularnej,
podczas której konsulowie Państw Członkowskich UE dyskutowali nad szczegółowymi
zasadami wdrożenia projektu na poziomie Ukrainy i w poszczególnych miastach.
3.
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ realizuje zadania wynikające
z Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej podejmując działania przede wszystkim za granicą
za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych. W wyniku konsultacji
przeprowadzonych z ukraińskim MSZ, Ambasady RP w krajach biorących udział
w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, a także w kilku innych
krajach poza krajami finalistami Mistrzostw, we współpracy z Ambasadami Ukrainy
zorganizowały wspólne wieczory w dniu 2 grudnia 2011 r. z oglądaniem transmisji z Kijowa
z losowania grup na UEFA EURO 2012™. Zaproszonymi gośćmi byli Ambasadorzy
pozostałych – poza Polską i Ukrainą - 14 finalistów UEFA EURO 2012™, a także
przedstawiciele środowisk lokalnych i dziennikarze zainteresowani piłką nożną.
4.
Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne realizowały w okresie sprawozdawczym
szereg zadań związanych z promocją Polski w kontekście UEFA EURO 2012™. Wśród
realizowanych projektów znalazły się: seminaria, konferencje prasowe, wizyty studyjne dla
dziennikarzy, mini turnieje piłki nożnej, spotkania z młodzieżą, wystawy, artykuły prasowe
w prasie miejscowej, udział przedstawicieli placówek w programach telewizyjnych itp.
5.
W dniu 28 listopada 2011 r. w Loży Prezydenckiej Stadionu Narodowego
w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Wspólne zaproszenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyjęli Szefowie Przedstawicielstw
Dyplomatycznych akredytowanych w RP z krajów biorących udział w Turnieju. Obecny był
również przedstawiciel Ukraińskiej Narodowej Agencji ds. przygotowań EURO 2012, a także
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Prezesi i Dyrektorzy instytucji zaangażowanych w przygotowania do Mistrzostw oraz
przedstawiciele polskich miast gospodarzy Euro 2012.

8.10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w okresie sprawozdawczym w ramach
programu nr 7 – koordynacja profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami zależnymi
UEFA, na prośbę przedstawiciela PL.2012 Sp. z o.o., przekazało do Ministerstwa
Infrastruktury (obecnie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)
i Ministerstwa Gospodarki korespondencję między PL.2012 Sp. z o.o. a UEFA w sprawie
zawodów regulowanych, w których przewiduje się podejmowanie pracy przez cudzoziemców
w związku z Turniejem Finałowym.

8.11 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Działania podejmowane przez Ministerstwo
z przygotowaniem Polski do UEFA EURO 2012™:

Edukacji

Narodowej

w

związku

1.
W dniu 22 lipca 2011 r. Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 161, poz. 968). Znowelizowane rozporządzenie upoważnia organy prowadzące
szkoły lub placówki do zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym
terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem
imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają
wpływu wspomniane wyżej organy. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami
w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Wprowadzony przepis umożliwi
samorządom miast, w których odbywać się będą takie wydarzenia jak Finałowy Turniej
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, zawieszenie zajęć w szkołach
zlokalizowanych w bezpośredniej strefie wydarzeń sportowych.
2.
W dniu 5 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się
do Kuratorów Oświaty z prośbą o współdziałanie z Fundacją Dzieci Niczyje, która
w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” realizuje Kampanię informacyjnoedukacyjną na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem
seksualnym, prostytucją i/lub handlem ludźmi w perspektywie mistrzostw EURO 2012.
Poproszono Kuratorów o wsparcie realizacji ww. kampanii poprzez dystrybucję pakietów
edukacyjnych dla profesjonalistów oraz zachęcanie ich do realizacji i ewaluacji
proponowanych zajęć profilaktycznych w szkołach. W maju 2011 r. Ministerstwo Edukacji
Narodowej przyznało honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej ww. Kampanii.
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3.
Resort edukacji zapewnił w szkołach warunki do realizacji treści programowych
dotyczących
problematyki
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa,
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Od okresu przedszkolnego
dzieci są przygotowywane do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych
w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi. W zakresie kształtowania
umiejętności społecznych dzieci uczą się: porozumiewania się z innymi osobami, zgodnego
funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych, przestrzegania reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej oraz w świecie ludzi dorosłych. Dzieci uczy się również przewidywać
skutki swoich zachowań. Na każdym etapie edukacyjnym, kształtowane są u uczniów
postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej opisane są, zgodnie
z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia
sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane
umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Zgodnie z nimi
uczniowie z II i IV etapu edukacyjnego poprzez zajęcia, podczas których wchodzą w rolę
organizatora, zawodnika, sędziego i kibica potrafią stosować zasady „czystej gry” i właściwie
zachowywać się w sytuacji zwycięstwa i porażki. Potrafią również wymienić i zinterpretować
przykłady konstruktywnego i dekonstruktywnego zachowania się kibiców sportowych.
Zgodnie z rozporządzeniem, działalność edukacyjna szkoły jest określona m.in. przez:
- szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wychowawczy wymiar szkoły,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
- program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
o
charakterze
wychowawczym
oraz
program
profilaktyki
dostosowany
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
4.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert „Szkoła
z pasją” oraz „Szkoła z pasją II”, w których priorytetowo traktowane były
m.in. projekty, które popularyzują wśród uczniów sport w kontekście odbywających się
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
5.
Przedstawiciele resortu edukacji brali udział w pracach Grupy ds. współpracy
w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami i wolontariatu.
6.
Przedstawiciele resortu edukacji informowali na forum grupy roboczej
ds. młodzieży Rady Unii Europejskiej o możliwościach i warunkach odbywania wolontariatu
podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.
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8.12 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Resort kultury i dziedzictwa narodowego w dniach 12 -14 sierpnia 2011 r. w ramach
przygotowań do Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ zrealizował w Rzeszowie
inaugurację Europejskiego Stadionu Kultury – polsko-ukraińskiego programu kulturalnego,
którego kolejna edycja będzie miała miejsce w 2012 r.
W ciągu trzech festiwalowych dni odbyły się koncerty, wystawy, projekcje filmowe,
przedstawienia teatralne, warsztaty, debaty oraz działania w przestrzeni miejskiej, w których
uczestniczyła ponad 70-tysięczna publiczność. Transmisję koncertu inauguracyjnego
Europejskiego Stadionu Kultury, przygotowanego pod muzycznym kierownictwem
Krzesimira Dębskiego, z udziałem polskich i ukraińskich gwiazd, obejrzało ponad 2 mln
widzów w TVP 1, a w Narodowej Telewizji Ukraińskiej ponad 6 mln, na rynku w Rzeszowie
było blisko 40 tys. osób. W całej imprezie uczestniczyło ponad 550 artystów i twórców
z Polski i Ukrainy.
W zakresie działań legislacyjnych udział i rola Departamentu Własności Intelektualnej
i Mediów MKiDN w pracach nad dokumentami związanymi z przygotowaniami do UEFA
EURO 2012™ polegały głównie na doradztwie podczas posiedzeń Komitetu Ochrony Praw –
celowego zespołu opiniodawczo-doradczego Ministra Sportu i Turystyki. Wynikało to
z faktu, iż projekty ustaw o ważnych wydarzeniach sportowych oraz o bezpieczeństwie UEFA
EURO 2012™ nie zostały zrealizowane, natomiast spełnienie warunków odnośnie prawa
dotyczącego publicznego oglądania (public viewing) zostało uregulowane w art.68 j ustawy
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504,
z późn. zm.).

8.13 Ministerstwo Sprawiedliwości
Poniżej przedstawione zostały działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
w okresie sprawozdawczym, związane z przygotowaniami Polski do Turnieju UEFA EURO
2012™.
W początkowej fazie okresu sprawozdawczego Ministerstwo Sprawiedliwości koncentrowało
swoją uwagę przede wszystkim na trwającym procesie legislacyjnym, którego przedmiotem
był projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją
Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, stanowiący kompilację dwóch opracowanych
odrębnie w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji projektów, mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez masowych oraz
stworzenie właściwego otoczenia prawnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ zarówno w obszarze bezpieczeństwa
i porządku publicznego, jak również w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości. Projekt
uwzględniał między innymi elektroniczny monitoring sprawców, wobec których orzeczono
zakaz wstępu na imprezę masową, przepisy regulujące instytucję tzw. rozprawy
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odmiejscowionej w ramach postępowania przyspieszonego, wskazywał nowe typy
przestępstw dotyczące tzw. „fałszywych alarmów” i kradzieży, zniszczenia elementu
infrastruktury oraz zobowiązanie tłumaczy przysięgłych przez właściwego miejscowo prezesa
sądu, prokuratora lub komendanta Policji do pozostawania w gotowości do wykonywania
czynności zawodowych w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
W tym czasie naszkicowano zakres działań, jakie winny być podjęte przez resort
sprawiedliwości w sytuacji pozytywnego zakończeniu procesu legislacyjnego,
ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zaplecza organizacyjnego dla
przeprowadzania tzw. rozpraw odmiejscowionych na linii właściwy miejscowo sąd - arena
UEFA EURO 2012™.
Uchwalenie w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz niektórych innych ustaw i następnie zakończenie całego procesu
legislacyjnego stanowiło impuls do podjęcia konkretnych kroków zmierzających
do osiągnięcia stanu gotowości sądownictwa powszechnego w Polsce do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.
W wyniku narad z Prezesami Sądów Okręgowych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie,
Warszawa-Praga w Warszawie, we Wrocławiu oraz przedstawicielami właściwych
merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości uznano za kluczowe,
dla osiągnięcia realnych korzyści z wprowadzenia przepisów dotyczących tzw. rozpraw
odmiejscowionych, nawiązanie przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™ ścisłej współpracy organizacyjnej z różnymi instytucjami, w tym szczególnie
z Policją.
Ministerstwo Sprawiedliwości poszukiwało optymalnej formuły tej współpracy, która
pozwoliłaby na sprawne i szybkie przekazanie niezbędnych informacji zainteresowanym.
Powyższe było tym bardziej uzasadnione, gdyż Prezesi Sądów Okręgowych zostali już
wcześniej zobowiązani przez Ministerstwo do podjęcia organizacyjnej współpracy z rożnymi
służbami i instytucjami, między innymi z Policją i Prokuraturą, w celu optymalnego
przygotowania na czas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.
Cykl przygotowań do przeprowadzenia rozpraw odmiejscowionych jest uzależniony od stanu
przygotowania inwestorów lub operatorów aren UEFA EURO 2012™ do zapewnienia
odpowiedniej bazy lokalowej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości na terenie obiektów
sportowych, z przeznaczeniem na potrzeby sądów. Koncepcja rozprawy odmiejscowionej
polega bowiem na tym, że w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia, w trybie przyspieszonym, rozprawa może odbywać się w ten sposób, iż
oskarżony (obwiniony) i jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, znajdują się poza
budynkiem sądowym, w miejscu zatrzymania oskarżonego (obwinionego) np. na terenie
obiektu sportowego, i porozumiewają się z sądem przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość.
W październiku 2011 r. Minister Sprawiedliwości zwrócił się w powyższej sprawie
do podmiotów nadzorujących budowę lub użytkujących nowopowstałe stadiony, na których
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będą rozgrywane w Polsce mecze Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ z prośbą
o uwzględnienie w planach zagospodarowania wewnętrznego obiektów sportowych
pomieszczeń oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, z których sądownictwo powszechne
mogłoby korzystać w czasie imprez masowych w przypadku naruszeń prawa.
Prezesi Sądów Okręgowych zostali zobowiązani do monitorowania przebiegu podejmowania
decyzji w zakresie zabezpieczenia zaplecza organizacyjnego na terenie aren UEFA EURO
2012™.
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość wdrożenia instytucji rozprawy
odmiejscowionej uzależnione jest od stanu przygotowań pomieszczeń przez inwestorów.
W tym aspekcie wskazać należy, na pojawiające się w ostatnim czasie ze strony inwestorów
i operatorów stadionów sygnały o trudnościach, mających podłoże głównie ekonomiczne,
w przygotowaniu oczekiwanej bazy lokalowej dla potrzeb sądownictwa powszechnego na
terenie aren UEFA EURO 2012™.
Podkreślić należy, że przepisy regulujące ten nowy, pod względem technicznym, sposób
procedowania w trybie przyspieszonym nie mają charakteru temporalnego i będą
obowiązywały również po zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™.
Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania procesowe mają na celu
przyspieszenie i usprawnienie prowadzenia postępowań sądowych w sytuacjach szczególnych
oraz pozwolić racjonalnie gospodarować policyjnymi siłami i środkami dla zapewnienia
bezpiecznego przebiegu Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012™.
Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje dalsze działania
w zakresie realizacji projektów zgłoszonych w ramach przygotowań do Turnieju Finałowego
UEFA EURO 2012™ w tym związane z zapewnieniem obsługi organów wymiaru
sprawiedliwości przez tłumaczy przysięgłych. Dotyczy to szczególnie tych języków dla
których na liście tłumaczy przysięgłych wpisano niewielu tłumaczy. W listopadzie 2011 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Dziekanów Wydziałów Filologicznych
Uniwersytetów usytuowanych na terenie Polski z prośbą o pomoc i współpracę przy
przygotowaniu rezerwowych list tłumaczy, z których usług mogliby skorzystać
przedstawiciele organów państwa w razie braku tłumaczy przysięgłych. Przepisy kodeksu
postępowania karnego dopuszczają bowiem możliwość korzystania z pomocy nie tylko
ustanowionych tłumaczy przysięgłych, ale każdej osoby, o której wiadomo, że posiada
wystarczającą umiejętność tłumaczenia.
Z informacji uzyskanych podczas posiedzenia Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2011 r.
wynika, iż oprócz stref kibica zlokalizowanych w miastach gospodarzach, planowane jest
również utworzenie stref kibica w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski. Implikuje
to możliwość znacznego skokowego wzrostu liczby spraw wpływających do sądów na terenie
których właściwości zostały przewidziane strefy kibica.
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W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało pismo do wszystkich
Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących możliwości
sprawnego przeprowadzenia ewentualnych rozpraw podczas meczów finałowych UEFA
EURO 2012™, w szczególności rozpoznawanych w trybie przyspieszonym. Zdiagnozowanie
przewidywalnego wzrostu liczby spraw podczas Mistrzostw i w tym aspekcie
o przeprowadzenie analizy dotyczącej liczby sal sądowych, liczby sędziów oraz pracowników
administracyjnych, którzy winni być delegowani do sądów celem ich wzmocnienia
kadrowego. Na podstawie uzyskanych danych zaplanowane zostaną dalsze stosowne
działania dla Prezesów Sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

8.14 Ministerstwo Środowiska
W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Środowiska brało udział w następujących
działaniach związanych z Finałowym Turniejem UEFA EURO 2012™.
Ministerstwo Środowiska współpracuje ze spółką PL.2012 oraz z Ministerstwem Sportu
i Turystyki w ramach działań mających na celu zazielenienie rozgrywek UEFA
EURO 2012™. Wykorzystuje w tym celu wydany ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poradnik „Zielony Sport”. W grudniu 2011 r.,
z inicjatywy Departamentu Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Środowiska, odbyło
się seminarium pod nazwą „Zielony sport – organizacja masowych imprez sportowych
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Wzięli w nim udział przedstawiciele miast
gospodarzy oraz instytucji zarządzających stadionami. Współpraca będzie kontynuowana
w 2012 r. z ukierunkowaniem na działania w strefie kibica.
Ponadto pracownicy Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska biorą udział
w następujących przedsięwzięciach realizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – Krajowe
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz byłe Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji:
1) prace Zespołu do spraw zagrożeń Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych
i Nuklearnych (CBRN), polegające na opracowaniu procedur i schematów współdziałania
służb i organów odpowiedzialnych za zabezpieczenie Turnieju w tym zakresie;
2) prace przygotowawcze do UEFA EURO 2012™ w ramach Krajowego Sytemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegające na skoordynowaniu działań służb
cywilnych i wojskowych w zakresie wystąpienia potencjalnych skażeń, a także sposobów
jednolitego informowania o takich zagrożeniach;
3) udział w przygotowaniach do ćwiczenia LIBERO - mającego na celu przygotowanie
i zgranie służb i centrów zarządzania kryzysowego skutkującego, w czasie trwania
Turnieju, zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie kraju, w ramach następujących
zespołów:
− planistycznej podgrupy tematycznej – zarządzanie informacją podczas Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012™;
− planistycznej podgrupy tematycznej – reagowanie na zagrożenia CBRN;
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− planistycznej podgrupy tematycznej - wsparcie z Sił Zbrojnych RP podczas Turnieju
Finałowego UEFA EURO 2012™;
− planistycznej podgrupy tematycznej - ochrona zdrowia podczas Turnieju Finałowego
UEFA EURO 2012™;
− planistycznej podgrupy tematycznej - zasady komunikacji kryzysowej i współpraca
z mediami;
4) udział w ćwiczeniu INEX 4 - było to ćwiczenie z serii międzynarodowych ćwiczeń INEX
(International Nuclear Emergency Exercises), organizowanych przez NEA (Nuclear
Energy Agency) OECD. Ćwiczenie INEX 4 miało na celu omówienie i usprawnienie
procesu reagowania na zdarzenie radiacyjne zaistniałe w wyniku detonacji brudnej
bomby, zawierającej materiał promieniotwórczy w dużej aglomeracji miejskiej. Zgodnie
z założeniami miejscem zdarzenia było centrum miasta stołecznego Warszawa;
5) udział w treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Podczas
tegorocznego treningu po raz pierwszy testowany był nowy Plan Współdziałania
KSWSiA, który określa działanie wszystkich podmiotów cywilnych i wojskowych
realizujących zadania wykrywania, prognozowania, monitorowania i likwidacji skażeń
chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych według wcześniej przygotowanych
i uzgodnionych schematów obiegu informacji i procedur współdziałania. Tegoroczny
scenariusz ćwiczenia uwzględniał potencjalne zagrożenia dla miast gospodarzy
Euro 2012.

9

Podsumowanie

Przyjęta w grudniu 2011 r. przez Ministra Sportu i Turystyki aktualizacja
„Długoterminowego harmonogramu działań Spółki PL.2012 (Mapa Drogowa) na okres 2008
– 2012” zakłada, że w pierwszej połowie 2012 r. zadania strony publicznej będą
koncentrowały się na dostosowaniu i przygotowaniu wszystkich planów operacyjnych
w oparciu o zintegrowany, międzyobszarowy model funkcjonowania wszystkich kluczowych
miejsc związanych z organizacją Turnieju.
Biorąc pod uwagę status realizacji prac, skład i terminarz meczów grup finałowych
Mapa Drogowa została doszczegółowiona w zadaniach planowanych na 2012 r. – zawiera
157 kamieni milowych, z czego 129 w I połowie 2012 r. Ponad 80% z nich stanowią
kamienie milowe związane z projektami organizacyjnymi.
Na Rysunku 5 zaprezentowane zostały najważniejsze kamienie milowe w fazie
przedturniejowej w 2012 r. we wskazanych programach 2, 3, 4 i 5 Mapy Drogowej, które są
najistotniejsze w kontekście zapewnienia jakości obsługi gości i kibiców Turnieju UEFA
EURO 2012™ oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej na Turniej.
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Podsumowując, najważniejszymi w 2012 r. zadaniami na pozostałe 160 dni do
Mistrzostw są:
1. Zakończenie i oddanie do użytkowania inwestycji kluczowych i ważnych dla
sprawnego przeprowadzenia Turnieju, w tym w szczególności: lotniska,
połączenia kolejowe w Gdańsku i Warszawie i odcinek Stryków – Konotopa
autostrady A2.
2. Skuteczna implementacja projektów organizacyjnych zgodnie z założonymi
terminami i jakością.
3. Potwierdzona gotowość operacyjna i przygotowane plany oraz zatwierdzone
struktury odpowiedzialne za zarządzanie Turniejem po stronie publicznej.
4. Efektywna komunikacja wewnętrzna budująca poczucie
społecznego Polaków – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami.

zaangażowania

5. Zintensyfikowanie działań promocyjnych na rynkach: Rosja, Hiszpania, Włochy,

Czechy, Irlandia, Chorwacja i Grecja oraz wykorzystanie Mistrzostw
do organizacji wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i turystycznych
(konsolidacja działań promocyjnych bez konieczności angażowania dodatkowych
środków budżetowych).
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Rysunek 15 – najważniejsze kamienie milowe w fazie przedturniejowej w 2012 r.
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