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1 Wstęp 
 

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie kompletnej informacji na temat zadań 

zrealizowanych w II połowie 2010 r. w procesie przygotowań do współorganizowania przez 

Polskę Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz aktualnego stanu przygotowań naszego kraju  

do tego wydarzenia. Dokument przedstawia również główne plany działań na 2011 r.  

w kontekście przygotowań do Mistrzostw. Ramy czasowe dokumentu odnośnie 

zrealizowanych celów i zadań to okres od czerwca do grudnia 2010 r. 

 

Stworzenie 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, z późn. zm.). 

Dokument został przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Adresatem dokumentu jest Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W rozdziale 2 wskazane zostały strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski  

do Turnieju Finałowego w II połowie 2010 r., w tym opis polskich przygotowań w formie 

statystyk i komentarzy z krótkim opisem zmian, jakie zaszły w ciągu minionego półrocza. 

 W rozdziale 3 opisane zostały kluczowe plany w przygotowaniach na 2011 r., w tym 

porównanie zmian w Programie I w odniesieniu do sprawozdania za I półrocze 2010 r. 

Rozdział 4 prezentuje szczegółowe działania spółki PL.2012 sp. z o.o. (zwanej dalej 

„PL.2012”), realizowane w projektach Mapy Drogowej w II połowie 2010 r. oraz status 

realizacji przedsięwzięć Euro 2012. W rozdziale tym przedstawione zostały karty wszystkich 

projektów realizowanych w ramach poszczególnych 8 programów strategicznych  

z uwzględnieniem informacji dotyczących zadań wykonanych w II połowie 2010 r., zadań 

planowanych do realizacji w 2011 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 dotyczące przedsięwzięć są aktualne na dzień 30 listopada 2010 r., natomiast dane 

dotyczące hoteli oraz centrów pobytowych, które są aktualizowane kwartalnie, są aktualne na 

dzień 30 września 2010 r. Rozdział 5 opisuje działania podejmowane przez organy 

administracji publicznej w omawianym okresie. W ostatnim rozdziale 6 znajduje się 

podsumowanie sprawozdania. 
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2 Strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA 

EURO 2012™ w II połowie 2010 r. 
 

 Przygotowania infrastrukturalne pozostają na dobrym, stabilnym poziomie, co przy 

utrzymaniu analogicznej realizacji w latach 2011 – 2012 stanowi mocną podstawę dla 

dobrego przygotowania Polski do Turnieju. W grupie najważniejszych przedsięwzięć 

infrastrukturalnych 82 % inwestycji kluczowych jest realizowanych zgodnie z planem 

i przy niskim poziomie ryzyka, a w przypadku inwestycji ważnych ten wskaźnik 

wynosi 64%. 

 W II półroczu oddano do użytkowania trzy kluczowe inwestycje: stadion w Poznaniu, 

odcinek łączący autostradę A4 z drogą S7 oraz II etap połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu. 

 Znaczący wzrost zaawansowania w realizacji projektów organizacyjnych. Przejście  

z fazy koncepcyjno-planistycznej do fazy realizacyjnej. 90% działań w zakresie 

projektów organizacyjnych realizowanych jest zgodnie z planem i przy niskim 

poziomie ryzyka. Szczególną uwagę w II połowie 2010 r. należy zwrócić na 

zdecydowane przyspieszenie w zakresie przygotowań bezpieczeństwa w tym 

skuteczną współpracę podmiotów i organizacji w ramach działań Komitetu ds. 

Bezpieczeństwa. W II połowie 2010 r. podpisanie uszczegółowionej Mapy Drogowej 

współpracy Polski i Ukrainy.  

 Działania koordynacyjno – kontrolne w zakresie projektów organizacyjnych  

i przedsięwzięć infrastrukturalnych, oparte o wdrożony system zarządzania portfelami 

projektów – PPM (liczba użytkowników na koniec 2010 – 609).  

 Reasumując, pod względem strategicznym koordynacja przygotowań w kraju 

realizowana przez Ministra Sportu i Turystyki pozostaje stabilna i bazuje na przyjętej 

przez Ministra Sportu i Turystyki Mapie Drogowej, która określa plan działań 

zaangażowanych podmiotów do 2012 r. Tym samym Polska utrzymuje pozycję 

wiarygodnego partnera w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™. 

 

2.1 Istotne wydarzenia w procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ 

w II połowie 2010 r. 

 

Najważniejsze wydarzenia i rezultaty z II połowy 2010 r., w ramach istotnych 

przygotowań Polski, realizowanych przez poszczególne zaangażowane w proces 

podmioty, a także inne działania realizowane przy wsparciu, koordynacji lub kontroli  

ze strony spółki PL.2012 zostały przedstawione poniżej w kolejności chronologicznej: 
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 Lipiec 2010 r. – zakończenie procesu podpisywania umów z wykonawcami na cały 

odcinek autostrady A1 Toruń-Stryków (w lipcu podpisano umowę na realizację 

odcinka Kowal - Sójki oraz Kotliska - Piątek. Tym samym wszystkie odcinki 

Autostrady A1, które są planowane do realizacji przed UEFA EURO 2012™ mają już 

podpisaną umowę z wykonawcą - całość 144 km); 

 2 sierpnia 2010 r. – zakończenie budowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu, pierwszej 

przygotowanej areny Mistrzostw Europy w Polsce. Stadion został oficjalnie oddany do 

użytku w dniu 17 września 2010 r., natomiast uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu  

20 września 2010 r. Od momentu otwarcia prowadzone są intensywne działania 

zmierzające do doprowadzenia procesów organizacyjnych na tym obiekcie do 

oczekiwanych najwyższych standardów europejskich;  

 6 września 2010 r. – przyjęcie przez Komitet ds. Bezpieczeństwa (powołany w dniu 

12 maja 2010 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów) Zintegrowanej Koncepcji 

Bezpieczeństwa. Przyjęty dokument określił zadania stojące przed wszystkimi 

podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowań do UEFA EURO 2012™  

w aspekcie bezpieczeństwa i wpłynął na synchronizację i uspójnienie działań 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład Komitetu. Jednocześnie z przyjęciem 

koncepcji Komitet ds. Bezpieczeństwa przyjął uchwałę w sprawie wdrożenia  

i użytkowania narzędzia oraz metodologii systemu zarządzania projektowego PPM 

koordynowanego przez PL.2012; 

 7-9 września 2010 r. – wizyta Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego 

ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 powołanego przez Podsekretarza Stanu w MSWiA, 

Adama Rapackiego w miastach gospodarzach Euro 2012 – Warszawa, Gdańsk; 

 30 września 2010 r. – podczas IV posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Komitetu  

do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 podpisanie przez Ministra 

Sportu i Turystyki, Adama Giersza oraz wicepremiera Ukrainy, Borysa Kolesnikowa 

Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej, czyli szczegółowego planu wspólnych zadań  

i działań obu krajów w procesie ich spójnego przygotowania do roli współgospodarzy 

Turnieju. Przyjęty plan będzie realizowany przez rządy obu krajów i wszystkie 

zaangażowane w przygotowania podmioty. Realizacja Mapy Drogowej będzie 

wspierana poprzez funkcjonowanie ośmiu polsko-ukraińskich grup roboczych w celu 

zapewnienia jednolitego standardu prowadzonych działań; 

 30 września 2010 r. – podpisanie Wytycznych Marketingowych przez UEFA  

i powołaną w czerwcu 2009 r. przez Ministra Sportu i Turystyki, miasta gospodarze 

Euro 2012 i PL.2012 grupę negocjacyjną tzw. G5. Wytyczne są kluczowym 

dokumentem określającym prawa i obowiązki miast gospodarzy Euro 2012 oraz 

UEFA, jej partnerów i sponsorów w zakresie stref kibica, promocji i znaków 

turniejowych. Porozumienie zagwarantowało uzyskanie przez miasta gospodarzy Euro 

2012, jako strony publicznej przygotowań, wymiernych korzyści w postaci 

dofinansowania przez UEFA organizacji stref kibica oraz umów stadionowych na 

łączną kwotę 37 mln zł (dla stref kibica – 20 mln zł, dla działań w obszarze 

wynegocjowanych umów stadionowych – 17 mln zł); 

 1 października 2010 r. – ogłoszenie przez UEFA listy rekomendowanych 21 centrów 

pobytowych w Polsce i 17 centrów pobytowych na Ukrainie, przeznaczonych dla 
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drużyn zagranicznych uczestniczących w piłkarskich mistrzostwach Europy w 2012 r. 

W Polsce są to następujące lokalizacje: Władysławowo, Gniewino, Słupsk, Gdynia, 

Gdańsk, Ostróda, Lubawa, Kołobrzeg, Międzychód, Opalenica, Legionowo, 

Warszawa, Józefów, Warka, Puławy, Kielce, Wrocław, Jelenia Góra, Tychy, Kraków, 

Wieliczka;  

 4 października 2010 r. – decyzja UEFA o terminarzu meczów w trakcie Turnieju.  

W trakcie obrad Komitetu Wykonawczego UEFA w Mińsku na Białorusi zapadła 

decyzja UEFA, zgodnie z którą spotkania półfinałowe rozegrane zostaną w Warszawie 

i Doniecku, a ćwierćfinałowe - w Warszawie i Gdańsku oraz Doniecku i Kijowie. 

Reprezentacja Polski zagra w grupie A - dwa mecze, w tym inauguracyjny,  

w Warszawie, a trzeci, we Wrocławiu. Uczestnicy grupy B rywalizować będą  

we Lwowie i Charkowie, C - w Poznaniu i Gdańsku, a D - w Doniecku i Kijowie. 

Współorganizatorzy - Ukraińcy będą występować w gr. D. Decyzja o wyborze par 

miast gospodarzy Euro 2012 w trakcie rozgrywek grupowych Mistrzostw ma 

kluczowe znaczenie dla przygotowania planów realizowanych projektów 

infrastrukturalnych i organizacyjnych do Turnieju; 

 27-29 października 2010 r. – wizyta Międzynarodowego Zespołu Doradczo-

Oceniającego ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 powołanego przez Podsekretarza Stanu 

w MSWiA, Adama Rapackiego w miastach gospodarzach Euro 2012 – Wrocław, 

Poznań;  

 29 października 2010 r. – oddanie do użytkowania kolejnej ważnej  

w przygotowaniach do organizacji Turnieju inwestycji miejskiej, Północnej 

Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – Etap I – inwestycja została zrealizowana 

przed terminem; 

 29 października 2010 r. – oddanie do użytkowania połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II (kluczowego odcinka 

dojazdu do portu lotniczego). Zgodnie z harmonogramem wykonawcy zakończenie 

realizacji robót przewidziane było na luty 2011 r., prace zostały ukończone 3 miesiące 

przed planowanym terminem; 

 4 listopada 2010 r. – podpisanie w Wiedniu wspólnej deklaracji w zakresie ścisłej 

współpracy w obszarze bezpieczeństwa Polski i Austrii przed oraz podczas trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. przez Wiceministra Adama Rapackiego 

oraz Minister Marię Fekter. W ramach uzgodnionego tzw. „mostu stałej współpracy" 

prowadzone będą działania dotyczące m.in. międzynarodowej wymiany informacji, 

przyjęcia zagranicznych policyjnych sił wsparcia - w tym spottersów (funkcjonariuszy 

współpracujących z kibicami) i policjantów umundurowanych. Ministerstwa  

i podległe służby z obu krajów będą również współdziałać w zakresie prewencji, 

kwestii operacyjnych, kontroli granicznej i tranzytu, ratownictwa i ochrony ludności, 

współpracy z UEFA, czy sprawdzeń policyjnych na potrzeby wydania akredytacji, 

określających dostęp do poszczególnych stref na stadionach;  

 16 listopada 2010 r. – prezentacja w Warszawie oficjalnych maskotek mistrzostw 

Europy w 2012 r.;  

 16 listopada 2010 r. – oddanie do użytkowania połączenia autostrady A4 z drogą 

ekspresową S7 - zakończenie w terminie i oddanie do użytkowania odcinka drogi 
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łączącej autostradę A4 z centrum Krakowa i drogą ekspresową S7 (węzeł Bieżanów  

i węzeł Christo Botewa). Inwestycja ważna z punktu widzenia komunikacji z centrami 

pobytowymi w okolicach Krakowa; 

 18 listopada 2010 r. – posiedzenie polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej 

ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012 powołanej na mocy Umowy  

z dnia 28 marca 2008 r. między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy  

o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w MSWiA, Adama 

Rapackiego oraz I Zastępcy Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia 

EURO 2012 na Ukrainie, Oleksandra Birsana; 

 Wrzesień – listopad 2010 r. – zakończenie procesu podpisywania umów  

z wykonawcami na cały odcinek autostrady A4 Rzeszów-Korczowa. We wrześniu 

podpisano umowę z wykonawcą na realizację odcinka Rzeszów (węzeł Wschód) 

Jarosław (węzeł Wierzbna) i w październiku rozpoczęto roboty budowlane. Tym 

samym wszystkie odcinki Autostrady A4, które są planowane do realizacji przed 

UEFA EURO 2012™ mają już podpisaną umowę z wykonawcą (całość to 88,3 km); 

 15 grudnia 2010 r. – coroczna konferencja współorganizatorów i kluczowych 

partnerów Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™
 

w Polsce, organizowana 

wspólnie przez spółkę PL.2012 oraz spółkę EURO 2012 Polska sp. z o.o.;  

 16 grudnia 2010 r. – w Kijowie uzgodnienie z UEFA zakresu Oficjalnego Programu 

Odpowiedzialności Społecznej. Program, który będzie realizowany w latach 2011 – 

2012 przez organizacje pozarządowe na terenie miast gospodarzy Polski i Ukrainy ma 

na celu wzmocnić pozytywne oddziaływanie społeczne UEFA EURO 2012™  

w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, współpracy z kibicami, dostępności futbolu dla 

osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania rasizmowi w futbolu. Program 

obejmuje działania informacyjne, edukacyjne i kampanijne. Finansowany jest  

w oparciu o środki UEFA, miast gospodarzy Euro 2012, Unii Europejskiej oraz 

sponsorów.  Za spójność przebiegu programu na terenie Polski odpowiada spółka 

PL.2012, która także koordynuje działania wchodzące w skład Polskiego Programu 

Odpowiedzialności Społecznej realizowanego wyłącznie na terenie Polski ze środków 

niezwiązanych z UEFA.  

 

2.2  Postęp w przygotowaniu Polski do UEFA EURO 2012™ w ujęciu 

statystycznym 

 

Spółka PL.2012, w ramach powierzonych jej zadań, odpowiedzialna jest za koordynację 216 

projektów infrastrukturalnych 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 
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(przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia jakości w organizacji Mistrzostw) i pozostałe, na 

koniec 2010 r. uzyskano następujące wskaźniki zaawansowania: 

 Kluczowe – całkowita liczba 45, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 6  

 Ważne - całkowita liczba 36, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 1 

 Pozostałe - całkowita liczba 135, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 28 

Poniżej zaprezentowane zostały statystyki realizacji projektów infrastrukturalnych w podziale 

na przedsięwzięcia kluczowe, ważne i pozostałe związane z realizacją UEFA EURO 2012™ 

aktualne na dzień 30 listopada 2010 r. wraz z przedstawieniem porównania wyników 

zaprezentowanych w sprawozdaniu z lipca 2010 r. (za I połowę 2010 r.). 

 

Przedsięwzięcia kluczowe 

 

  

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

 

Liczba zakończonych przedsięwzięć kluczowych zwiększyła się z 2 do 6. W II półroczu 2010 r. 

zakończone zostały inwestycje: 

 Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu; 

 Autostrada A4 – oddany do użytkowania odcinek drogi łączącej autostradę A4  

z centrum Krakowa i drogą ekspresową S7 (węzeł Bieżanów i węzeł Christo-Botewa); 

 Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II. 

 Oraz w styczniu 2011 r. droga ekspresowa S8, Konotopa - Powązkowska - 10 km. 

Łącznie 82% spośród przedsięwzięć kluczowych realizowanych jest zgodnie z planem, przy niskim 

poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych. 
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Z 1 do 3 wzrosła liczba inwestycji kluczowych, które nie zostaną zrealizowane przed UEFA 

EURO 2012™. W II półroczu 2010 r. listę tę powiększyły następujące przedsięwzięcia: 

 Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim  

we Wrocławiu: 

 W związku z rezygnacją PKP PLK S.A. z budowy nowego połączenia 

kolejowego dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, nastąpiło przesunięcie 

realizacji inwestycji „Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy  

ze stadionem piłkarskim we Wrocławiu” na okres po czerwcu 2012 r. 

Połączenie stadionu z portem lotniczym będzie bardzo dogodne dla gości. 

Podstawowym połączeniem będzie bezpośrednie połączenie Autostradowej 

Obwodnicy Wrocławia (zjazd Stadion) z modernizowaną ulicą Graniczną 

(zjazd Lotnisko). Inwestycja jest już mocno zaawansowana w realizacji,  

a termin jej zakończenia wyznaczony jest na pierwsze półrocze 2011 r. 

 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: 

 W przypadku pojawienia się próbek do badań mikrobiologicznych 

podejrzanych o obecność drobnoustrojów szczególnie niebezpiecznych to 

próbka taka zostanie przewieziona do najbliższego laboratorium WSSE tj.  

w Warszawie lub ewentualnie do laboratorium w Puławach; 

Inwestycja, która nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™ (przedstawiona 

została w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r.): 

 

 Autostrada A1 Stryków - Częstochowa (węzeł Rząsawa) - 123 km 

 Autostrada A1 odc. Stryków – Częstochowa (w. Rząsawa) planowana była do 

wykorzystania jako główne połączenie z Katowicami, pierwotnie jednym z 6 

miast gospodarzy. W związku z faktem, że Katowice nie są już miastem 

gospodarzem połączenie to nie będzie wykorzystane jako kluczowe połączenie 

z miastami gospodarzami. W związku z przełożeniem realizacji tego odcinka 

na okres po mistrzostwach, ruch z kierunku południowego odbywać się będzie 

na tym odcinku istniejącą dwujezdniową drogą krajową nr 1. Aktualne 

scenariusze komunikacyjne na poziomie krajowym są przedstawione w ramach 

opracowanej w grudniu 2010 r. krajowej koncepcji transportowej i zapewniają 

sprawne połączenia pomiędzy miastami gospodarzami. 

 
W związku z brakiem realizacji wskazanych powyżej dwóch inwestycji transportowych, 

aktualnie jest wdrażany alternatywny plan komunikacji na tych odcinkach. Podobnie  
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w przypadku laboratorium epidemiologicznego w Poznaniu przygotowywany jest wariant 

alternatywny. 

  

Plany alternatywnych połączeń dla inwestycji transportu miejskiego (Poznań i Wrocław) są 

gotowe i cyklicznie uzgadniane z UEFA w ramach aktualizacji informacji w arkuszach 

Transport Tracker. Aktualne koncepcje transportowe opracowane w 2010 r. w miastach 

gospodarzach zakładają sprawną komunikację drogową na odcinkach kluczowych dla 

kibiców podczas Turnieju. Bardziej szczegółowe wytyczne dla planów alternatywnych 

zostały opisane powyżej. 

 

 

Przedsięwzięcia ważne 

 

  

Rysunek 2 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 wzrósł z poziomu 61% do 64%.  

W II półroczu 2010 r. utrzymała się liczba dwóch przedsięwzięć ważnych, które nie zostaną 

zrealizowane przed UEFA EURO 2012™: 

 Rozbudowa ul. Obornickiej w Poznaniu (etap I od ronda Obornickiego do ul. 

Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu) (46). Inwestycja nie będzie 

realizowana z powodu braku środków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 

lata 2010 - 2014. Jej rolę przejmie zachodnia obwodnica Poznania – S11: 

 Budowana zachodnia obwodnica Poznania w ramach drogi ekspresowej S11 

planowo przejmować będzie ruch samochodowy z kierunku północo-

zachodniego w węźle w Złotkowie. Ruch za pośrednictwem obwodnicy, drogi 

wojewódzkiej 307 oraz zmodernizowanej ulicy Bukowskiej doprowadzony 

będzie do stadionu. Na tej trasie zostaną również przygotowane parkingi dla 

kibiców, którzy powinni zostawić tam samochody, aby za pomocą 
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zorganizowanego transportu dojechać do stadionu, stref kibica i centrum 

miasta. 

 Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy (77).  

Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu na niewystarczający wkład 

finansowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Proponowana kwota dofinansowania wynosiła około 47 mln zł netto, co stanowiło 

około 33% kosztów całej inwestycji, co nie było głównym źródłem finansowania 

przedmiotowego zadania, gdyż przeszło 67% musiałoby pochodzić ze środków 

własnych PKP PLK S.A. i Funduszu Kolejowego: 

 Scenariusze obsługi połączenia lotniska ze stadionem we Wrocławiu opierają 

się głównie na budowanej obwodnicy autostradowej Wrocławia (A8). 

Planowane zakończenie całej inwestycji wyznaczono na połowę 2011 r. 

 
Podobnie jak w przypadku inwestycji transportowych w kategorii kluczowych w związku  

z brakiem realizacji wskazanych powyżej dwóch przedsięwzięć, aktualnie jest wdrażany 

alternatywny plan komunikacji na tych odcinkach opisany powyżej. 

 

Przedsięwzięcia pozostałe 

 

  

Rysunek 3 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć pozostałych 

 

W II połowie 2010 r. zwiększyła się liczba zrealizowanych przedsięwzięć pozostałych 

(wzrost z 21 po I półroczu 2010 r. do 28 inwestycji obecnie). Do użytkowania oddane zostały 

następujące inwestycje: 

 System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta 

Poznania (47); 

 Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2  

w Poznaniu (52); 

21

58
27

0

25

2
13

Przedsięwzięcia pozostałe za I połowę 2010 r.

zakończony

zgodnie z planem

ryzyko niskie

ryzyko wysokie

ryzyko krytyczne

brak realizacji przed UEFA EURO 
2012

nie rozpoczęty

28

29

29

33

4
12

Przedsięwzięcia pozostałe za II połowę 2010 r.

zakończony

zgodnie z planem

ryzyko niskie

ryzyko wysokie

ryzyko krytyczne

brak realizacji przed UEFA EURO 
2012

nie rozpoczęty



13 

 

 5* Hotel Hilton w Gdańsku; 

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

 Centrum Pobytowe Kluczbork (92); 

 Centrum Pobytowe Kolna (93); 

 Centrum Pobytowe Lubin (99); 

 Centrum Pobytowe Myślenice (101). 

 

Łącznie 64% przedsięwzięć pozostałych realizowanych jest zgodnie z planem, przy niskim 

poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych.  

 

Przedsięwzięcia wszystkie 

 

  

Rysunek 4 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla wszystkich przedsięwzięć 

 

Podsumowując, w II półroczu 2010 r. nastąpił znaczący wzrost liczby przedsięwzięć 

całkowicie zrealizowanych - z 23 do 35 nowo oddanych inwestycji (wymienione powyżej 

w ramach opisu poszczególnych kategorii). Wszystkie inwestycje w kategoriach kluczowych i 

ważnych pozostają pod kontrolą i są w zdecydowanej większości realizowane zgodnie  

z planem pomimo napiętych harmonogramów dla części z nich. Obecnie 60 wskazanych 

inwestycji jest w fazie realizacji, a 6 jest już zrealizowanych. W 2011 r. planowane jest 

zrealizowanie kolejnych 19 projektów z przedsięwzięć kluczowych i ważnych. 

Wzrost w minionym półroczu liczby przedsięwzięć z krytycznie określonym ryzykiem (z 27 

do 34) spowodowany jest głównie sytuacją w grupie przedsięwzięć pozostałych, a więc nie 

najistotniejszych, które wykorzystują UEFA EURO 2012™
 
przede wszystkim jako katalizator 

inwestycji. Spośród wszystkich analizowanych przedsięwzięć 68% jest realizowanych 

zgodnie z planem, przy niskim poziomie ryzyka lub jest zakończonych. 
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Aktualnie trwają prace związane z dostosowaniem kategoryzacji i priorytetyzacji projektów  

w odniesieniu do decyzji UEFA o parach miast w ramach rozgrywek grupowych Turnieju  

(w Polsce to: Warszawa-Wrocław oraz Poznań-Gdańsk). 

 

Projekty organizacyjne  

Minione półrocze 2010 r. było istotne w zakresie uruchomienia i postępu realizacji projektów 

o charakterze organizacyjnym. Pół roku wcześniej jedynie 1/3 spośród nich była oceniana, 

jako postępujące zgodnie z planem, podczas gdy na koniec 2010 r. status taki uzyskało 40% 

zainicjowanych zadań.  

 

  

Rysunek 5 Liczba projektów organizacyjnych z przypisanym ryzykiem (Programy nr 2-8 oraz jeden projekt 

organizacyjny z Programu nr 1). 

 

 

Wśród projektów organizacyjnych procent działań realizowanych zgodnie z planem, przy 

niskim poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych wzrósł z 86% do 90%. Obecnie brak jest 

wśród projektów organizacyjnych przykładów sytuacji związanej z ryzykiem krytycznym 

pomimo napiętych harmonogramów oraz kwestii finansowych. Duży wpływ na istotną 

zmianę w II połowie 2010 r. miała działalność Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 

oraz uzgodnienie ze stroną ukraińską Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej wspólnych działań. 

Stabilna sytuacja w projektach organizacyjnych to konsekwentna praca interesariuszy na 

przestrzeni trzech lat przygotowań, połączona z systemem działań koordynacyjno-

kontrolnych, w tym wymiernymi efektami zarządzania projektowego, wspartego metodyką  

i systemem PPM.   

W oparciu o omówione dane, na koniec 2010 r. proces przygotowań ma stabilne i dobre 

zaawansowanie w przygotowaniach infrastrukturalnych do Turnieju oraz odpowiednie 

zaawansowanie w zakresie działań organizacyjnych. Jednocześnie zwracają uwagę 

harmonogramy realizacji inwestycji oraz działań organizacyjnych, które muszą być w 2011 r. 

i 2012 r. w pełni zintegrowane. 
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2.3 Najważniejsze zadania zrealizowane przez spółkę PL.2012 w II półroczu 

2010 r. 

 

Infrastruktura, organizacja i programy społeczne stanowiły w II połowie 2010 r. trzy filary 

przygotowań realizowanych, koordynowanych lub kontrolowanych przez spółkę PL.2012.  

Do najważniejszych zadań z zakresu koordynacji projektów oraz procesu kontroli, 

zrealizowanych przez PL.2012 w procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™  

w II połowie 2010 r. należały: 

Koordynacja projektów 

 PROJEKTY STADIONOWE: 

o 31 sierpnia 2010 r. – wsparcie spółek stadionowych w procesie przyjęcia zasad 

organizacji testów operacyjnych podczas imprez otwarcia stadionów; 

o 30 września 2010 r. – koordynacja procesu negocjacji przez miasta gospodarzy 

Euro 2012 zmian wymagań UEFA w zakresie Venue Management tj. 

przygotowania i zarządzania stadionami w trakcie Turnieju; 

o 30 września 2010 r. – wsparcie procesu podpisania z UEFA aneksów do umów 

stadionowych przez właścicieli 4 stadionów.  

 PROJEKTY TRANSPORTOWE: 

o 31 października 2010 r. – zainicjowanie prac grupy roboczej ds. oznakowania 

dróg dotarcia na obiekty UEFA EURO 2012™, w ramach koordynacji 

stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 2012; 

o 31 grudnia 2010 r. – opracowanie wstępnej koncepcji obsługi transportowej 

dla kraju – główne założenia obsługi transportowej UEFA EURO 2012™: 

przewidywane potoki ruchu, modelowe zachowanie gości stadionowych, 

modelowe zachowanie gości poza-stadionowych, podział między „korytarze 

transportowe” - szlaki dedykowane dla kibiców (np. wyłączenie ruchu 

ciężarówek), podział pomiędzy środki transportu, opracowanie 3 scenariuszy 

(wielokrotności pojemności stadionu).  

 PROJEKTY LOTNISKOWE: 

o 31 grudnia 2010 r. - przygotowanie wstępnego dokumentu z wytycznymi ruchu 

lotniczego PL-UKR, w związku z koordynacją wprowadzenia zarządzania 

slotami (określenie zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie) podczas 

trwania Turnieju;  

o 31 grudnia 2010 r. - przygotowanie koncepcji rozwiązań - jakość, 

bezpieczeństwo i obsługa paszportowo – celna, w związku z koordynacją 

zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów podczas Mistrzostw. 
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 PROJEKTY BEZPIECZEŃSTWA: 

o Maj-grudzień 2010 r. - pełnienie roli pełnomocnika Przewodniczącego 

Komitetu ds. Bezpieczeństwa; 

o 6 września 2010 r. – koordynacja przygotowania i przekazanie wspólnie  

z MSWiA kompletnego projektu Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa na 

posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012; 

o 6 września 2010 r. – pełna obsługa procesu wdrożenia i użytkowania narzędzia 

oraz metodologii systemu zarządzania projektowego PPM koordynowanego 

przez PL.2012 w projektach nadzorowanych przez Komitet ds. 

Bezpieczeństwa; 

o 30 października 2010 r. – wspólnie z MSWiA doprowadzenie do przekazania 

do UEFA ostatecznej wersji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. 

 PROJEKTY MEDYCZNE: 

o Maj-grudzień 2010 r. – pełnienie roli Przewodniczącego Komitetu 

Medycznego; 

o 6-8 września 2010 r. – zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji 

„Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez Sportowych” w celu koordynacji  

i kontroli wdrożenia planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

stadionów, lotnisk oraz stref kibica; 

o 13 października 2010 r.– przekazanie do Głównego Inspektora Sanitarnego  

i uzyskanie jego akceptacji dla przygotowanej koncepcji bezpieczeństwa 

sanitarno – epidemiologicznego. 

 PROJEKTY WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ: 

o 30 września 2010 r. –– przygotowanie projektu Polsko-Ukraińskiej Mapy 

Drogowej wspólnych działań (podpisanej finalnie przez rządy obu krajów), 

o 8-9 grudnia 2010 r. – wizyta robocza koordynatorów Spółki w Kijowie  

w sprawie skutecznej realizacji polsko-ukraińskiej Mapy Drogowej oraz 

organizacji spotkań polsko-ukraińskich grup roboczych w 2011 r. 

 PROJEKTY LEGISLACYJNE: 

o 31 grudnia 2010 r. – opracowanie projektu koncepcji ochrony praw własności 

intelektualnej; 

o 31 grudnia 2010 r. – koordynacja współpracy w zakresie przygotowania 

rozporządzeń Ministra Finansów realizujących gwarancje w obszarze 

podatkowym; 
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o 31 grudnia 2010 r. – pierwsza weryfikacja dotychczasowych ułatwień kadrowo 

- pobytowych dla osób delegowanych przez UEFA. 

  

 PROJEKTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI MARKETINGOWYMI  

I PROMOCYJNYMI: 

o 30 września 2010 r. – koordynacja negocjacji grupy G5 (cztery miasta 

gospodarze Euro 2012 i spółka PL.2012) z UEFA ws. wytycznych dla działań 

marketingowych (tzw. Marketing Guidelines); 

o 30 listopada 2010 r. – koordynacja utworzenia i przekazania przez miasta 

gospodarzy Euro 2012 do UEFA Koncepcji Działań miast związanych  

z Turniejem (tzw. Host City Concept); 

o 30 grudnia 2010 r. – ustalenie z UEFA zasad używania symboliki turniejowej 

przez niekomercyjne podmioty zaangażowane w promocję kraju – ustalenie 

zasad używania symboliki dla Polskiej Organizacji Turystycznej; 

o 31 grudnia 2010 r. – w ramach promocji Polski, opracowanie planu działań 

promocyjnych (Mapa Drogowa działań promocyjno-wizerunkowych Polski  

w kontekście UEFA EURO 2012™) z przypisanymi partnerami, sponsorami  

i określonym budżetem w zakresie promocji kraju w kontekście Turnieju. 

 

 PROJEKTY SPOŁECZNE: 

o 22 listopada 2010 r. – zatwierdzenie szczegółowego planu realizacyjnego 

projektu wolontariatu (od II kwartału 2011 r. intensyfikacja działań 

informacyjnych, w listopadzie 2011 r. rozpocznie się proces rekrutacji 2300 

wolontariuszy w przestrzeni publicznej na Turniej); 

o 30 listopada 2010 r. – zakończenie procesu konsultacji oficjalnego Programu 

Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012; 

o 31 listopada 2010 r. - przygotowanie szczegółowego projektu Akademii Euro 

w celu zapewnienia właściwej jakości obsługi kibiców i gości, spójności 

prowadzonych działań szkoleniowych we wszystkich czterech miastach 

gospodarzach Euro 2012, aktywizacji społecznej i zwiększenia 

odpowiedzialności obywateli za jakość i sukces Mistrzostw; 

o 31 grudnia 2010 r. – określeni zostali partnerzy i sponsorzy oraz budżet 

projektu Akademia Euro, a także złożono wniosek o dofinansowanie  

z funduszy Unii Europejskiej. 

 PROJEKTY KIBICOWSKIE: 

o 18 lipca 2010 r. – prezentacja stanu realizacji projektu Ambasady Kibiców 

podczas III Kongresu Europejskiej Federacji Kibiców w Barcelonie. Realizacja 

projektu zaskutkowała opracowaniem planu i stworzeniem sieci stacjonarnych 

i mobilnych Ambasad Kibiców na okres trwania Turnieju; 
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o 31 października 2010 r.– zakończenie procesu uruchomienia lokalnych 

ośrodków projektu Kibice Razem w Gdańsku i we Wrocławiu; 

o 31 grudnia 2010 r. - zatwierdzony przez G-5 harmonogram i zasady 

finansowania Ambasad Kibiców oraz złożony wniosek o dofinansowanie 

projektu z funduszy Unii Europejskiej we współpracy z FSE (Football 

Supporters Europe). 

 PROJEKTY INFORMACYJNE: 

o 30 listopada 2010 r. – przygotowanie koncepcji realizacji i funkcjonowania 

Platformy Informacji dla Kibiców; 

o 15 grudnia 2010 r. – organizacja spotkania współorganizatorów i kluczowych 

partnerów Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce (m.in. MSiT, 

MSWiA, UEFA, PL.2012, EURO 2012 Polska, miasta gospodarze Euro 2012) 

w celu podsumowania przygotowań w poszczególnych obszarach i wskazania 

priorytetowych zadań na 2011 r. 

 

 

Proces kontroli przedsięwzięć 

 

W ramach procesu kontroli przygotowań infrastrukturalnych (lotniska, koleje, infrastruktura 

miejska) - spółka PL.2012 w trakcie II połowy 2010 r. przeprowadziła 162 kontrole 

bezpośrednie inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności przedsięwzięć Euro 2012 

(w całym 2010 r. przeprowadzono 288 kontroli inwestycji infrastrukturalnych). Kontrole 

bezpośrednie, w tym na placach budów dotyczyły inwestycji w obszarach: stadiony (21), 

lotniska (15), transport lądowy (126). 

 

Przygotowano i przekazano do MSiT raporty pokontrolne, które ujmowały opis stanu 

zaawansowania każdej z inwestycji wraz z wnioskami i rekomendacjami (zaleceniami) 

działań kontynuacyjnych, jak i naprawczych. Informacje pokontrolne zasiliły 

uwiarygodnionymi danymi system zarządzania projektowego PPM. Dodatkowo w obszarze 

Opieka Medyczna i Ratownictwo przeprowadzono kontrole stanu zaawansowania 

przygotowań do obsługi kibiców w tym obszarze przez Porty Lotnicze w Gdańsku oraz 

Poznaniu (projekty organizacyjne). Działania kontrolne realizowane były zgodnie  

z zaakceptowaną przez Ministra Sportu i Turystyki procedurą i pozwoliły na weryfikację 

posiadanych przez Spółkę informacji na temat stanu zaawansowania projektów realizowanych 

przez kontrolowane podmioty. Efektem kontroli było przede wszystkim wskazanie 

kontrolowanym wniosków i zaleceń mających na celu ograniczenie ryzyka nieukończenia 

realizowanych projektów w terminie umożliwiającym ich wykorzystanie w trakcie Turnieju 

UEFA EURO 2012™. 
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2.4 Status przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ w poszczególnych obszarach 

 

Jak zostało omówione, w 2010 r. większość inwestycji infrastrukturalnych znalazła się już  

w zaawansowanej fazie realizacji. Spośród inwestycji infrastrukturalnych kluczowych  

z punktu widzenia organizacji Mistrzostw, których łączna wartość wynosi ok. 74 mld zł,  

82% jest realizowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przygotowania w Polsce 

wkroczyły również w niezwykle ważną dla sprawnego przeprowadzeniu Turnieju – fazę 

organizacyjną. Najważniejszą zasadą przyświecającą przygotowaniom w naszym kraju jest 

zapewnienie nie tylko rozwiniętej infrastruktury, ale również wysokiej jakości obsługi gości 

odwiedzających Polskę. Kluczowa jest także kontynuacja dobrej współpracy strony 

publicznej z UEFA. 

Proces przygotowań przeszedł z fazy koncepcyjno – planistycznej, realizowanej w latach  

2007 - 2008 oraz etapu uruchamiania projektów (2009), do najważniejszej fazy wykonawczej,  

w której zaplanowane wcześniej projekty inwestycyjne oraz organizacyjne są realizowane. 

Lata 2010 – 2011 to kluczowy etap prac przygotowawczych, w których kwestią krytyczną są 

proaktywne działania koordynacyjne i kontrolne najważniejszych projektów krajowych  

i miejskich, realizowane we współpracy z partnerami przez PL.2012.  

Dziś 80% zaplanowanych projektów inwestycyjnych jest już w trakcie budowy. 

Tabela 1 Etapy prac w zakresie kluczowych i ważnych projektów infrastrukturalnych UEFA EURO 2012™ 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PLANOWANIE* 91% 84% 58% 11% 2% 0% 

WYKONANIE 9% 16% 38% 80% 51% 2% 

ZAKOŃCZENIE 0% 0% 4% 9% 47% 98% 

 

 

 

*Etap „PLANOWANIE” oznacza okres od inicjacji i planowania inwestycji do fazy rozstrzygnięcia przetargu i 

wyboru wykonawcy, natomiast etap „WYKONANIE” to faktyczna realizacja prac budowlanych przez 

wykonawcę. 

 

W 2010 r. nastąpiło znaczne zintensyfikowanie działań kontrolnych dla inwestycji 

kluczowych i ważnych związanych z Turniejem. Intensywnie prowadzony przez PL.2012 

proces kontroli realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych (288 kontroli inwestycji 

infrastrukturalnych przeprowadzonych przez PL.2012 w całym 2010 r., w tym 162 kontrole 

bezpośrednie w II połowie 2010 r.) wraz z mobilizacją działań inwestorów oraz wykonawców 

miał wpływ na zakończenie kolejnych 11 projektów infrastrukturalnych.  

Proces przygotowań Polski do Turnieju to także kilkaset projektów organizacyjnych, które 

będą miały decydujące znaczenie dla wysokiej jakości Mistrzostw – w samym obszarze 

FAZA  
PLANOWANIA 

FAZA 
URUCHAMIANIA 

FAZA  

WYKONAWCZA 
FAZA 

ZAKOŃCZENIA 
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bezpieczeństwa jest to dziś ponad 100 projektów, w ramach których realizowanych jest blisko 

3000 zadań. Z uwagi na skalę zaangażowanych środków publicznych tym większego 

znaczenia nabierają takie elementy, jak możliwość stałego monitoringu postępów działań  

i wykonania budżetów poszczególnych zadań oraz identyfikacja i zarządzanie ryzykami – są 

to jedne z podstawowych funkcjonalności Systemu Zarządzania Projektowego (tzw. PPM) 

wdrożonego wewnątrz spółki PL.2012 i u najważniejszych partnerów procesu przygotowań. 

Podobne rozwiązania stosowane są również przez innych organizatorów wielkich wydarzeń 

sportowych, np. przy przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. 

 

INFRASTRUKTURA: Stadiony 

Nowoczesne areny wielofunkcyjne powstające w miastach gospodarzach Euro 2012 to 

najbardziej czytelny symbol realnego zaawansowania prac przygotowawczych we wszystkich 

obszarach.  

Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych w tym obszarze w 2010 r. było oddanie do 

użytku pierwszej w Polsce areny na UEFA EURO 2012™, czyli stadionu w Poznaniu.  

Prace budowlane zostały zakończone pod koniec lipca 2010 r., a pozwolenie na użytkowanie 

obiektu zostało wydane w dniu 17 września 2010 r. Oficjalne otwarcie stadionu nastąpiło  

w dniu 20 września 2010 r. – uroczystość została uświetniona koncertem Stinga, w którym 

uczestniczyło ponad 30 tysięcy osób.  Jednocześnie trwają intensywne prace związane  

z zapewnieniem stabilnych parametrów jakościowych i standardów na stadionie w Poznaniu 

ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. W 2010 r. rozgrywane były na nim 

mecze Ligi Europejskiej. Każdorazowo przed meczem stadion był objęty inspekcją delegata 

ds. bezpieczeństwa UEFA i został dopuszczony do rozgrywek. Pozytywne opinie Policji 

dotyczące meczów na Stadionie Miejskim dotyczyły także meczów reprezentacji Polski  

z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz meczów ligowych KKS Lech i Warty. 
 

W połowie listopada 2010 r. na stadionie "Arena Bałtycka" zakończył się proces opuszczenia 

wsporników pod zmontowaną konstrukcją stalową dachu. Stadion w Gdańsku będzie 

następną areną piłkarską na UEFA EURO 2012™, która zostanie oddana do użytku  

w I kwartale 2011 r. 

Na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończono montaż pylonów konstrukcji  

stalowej dachu oraz osiągnięto kolejny kamień milowy, czyli zakończono montaż głównych 

instalacji grzewczych i elektrycznych. Pozwoli to na realizację prac instalacyjnych  

wewnątrz stadionu pomimo bardzo niskich temperatur. W grudniu  

2010 r. zrealizowane zostało także jedno z najbardziej skomplikowanych zadań tego roku – 

podniesienie linowej konstrukcji dachu wraz z iglicą (tzw. Big Lift).  

Na stadionie we Wrocławiu z kolei zanotowano zintensyfikowanie prac budowlanych: 

zakończono montaż prefabrykowanych rygli trybun, montaż płyt podaudytoryjnych oraz 

rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu. 

Budowane na Mistrzostwa stadiony w Polsce spełniają funkcje tzw. aren wielofunkcyjnych, 

co będzie im pozwalało na organizację wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń rozrywkowych, 
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czy też kulturalnych, takich jak np. spotkania biznesowe, konferencje czy koncerty. Takie 

podejście do stadionów jest oparte na traktowaniu ich w sposób biznesowy, zakładający 

funkcjonowanie tych obiektów i generowanie pozytywnych wyników na poziomie 

operacyjnym. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest jednak odpowiednie zarządzanie 

arenami wielofunkcyjnymi realizowane przez wyspecjalizowane podmioty. W 2010 r. zostali 

wybrani operatorzy dla 3 stadionów: firma SMG dla stadionu we Wrocławiu, Lechia Operator 

dla obiektu w Gdańsku oraz Narodowe Centrum Sportu dla Stadionu Narodowego  

w Warszawie. W pierwszej połowie 2011 r. rozpatrzone zostaną oferty podmiotów biorących 

udział w postępowaniu przetargowym na operatora stadionu w Poznaniu. W czerwcu, 

najpóźniej w lipcu 2011 r. ma być znany operator Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Stadion 

w Poznaniu na dziś ma operatora, którym jest POSiR. 

 

W 2011 r. do użytku oddane zostaną wszystkie pozostałe stadiony budowane na UEFA 

EURO 2012™, czyli obiekty w Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Od tego momentu 

kluczowe będą testy sprawdzające przygotowanie do przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich 

w ramach Turnieju.  

 

INFRASTRUKTURA: Lotniska 

Jednym z najbardziej istotnych elementów procesu przygotowań do UEFA EURO 2012™ 

jest także konieczność obsługi zwiększonego ruchu lotniczego. Doświadczenia wyniesione  

z poprzednich imprez wskazują, iż znaczna część gości przybędzie do Polski właśnie 

samolotami. Ponieważ lotniska będą dla większości kibiców pierwszym i ostatnim punktem 

styczności z Polską, to właśnie od nich w dużej mierze będzie zależał wizerunek, jaki Polska 

zyska po Mistrzostwach.  

Dlatego też w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie planowane, a także realizowane są 

projekty inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury portów lotniczych. Celem tych 

działań jest zwiększenie liczby operacji na godzinę, w niektórych portach nawet dwukrotne – 

do poziomu gwarantującego z jednej strony możliwość przyjęcia gości Turnieju w 2012 r.,  

z drugiej umożliwiającego wzmocnienie pozycji rynkowej portów lotniczych w miastach 

gospodarzach Euro 2012. 

Do najważniejszych działań w II półroczu 2010 r. zaliczyć należy rozpoczęcie prac  

w zakresie zapewnienia koordynacji wprowadzenia zarządzania slotami, czyli przedziałami 

czasowymi, przeznaczonymi dla samolotów na start i lądowanie. Sam projekt zgodnie z Mapą 

Drogową PL.2012 rozpoczął się w IV kwartale 2010 r., jednak prace przygotowawcze  

i konsultacje rozpoczęły się wcześniej. W ramach konsultacji zespół ds. lotnisk spotykał się  

z ekspertami EUROCONTROL, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  

a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Określono potencjalne możliwości 

procedowania projektu oraz wstępny harmonogram uwzględniający terminy warunkujące 

wdrożenie koordynacji slotowej w Polsce przed rozpoczęciem Turnieju.  

Ponadto, w procesie przygotowań polskich portów lotniczych do Turnieju zintensyfikowano 

współpracę z ukraińskimi portami lotniczymi. Wspólne spotkania przedstawicieli portów 
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lotniczych zapoczątkowane zostały podczas posiedzenia National Airport Forum.  

W I półroczu 2011 r. jedną z kluczowych kwestii w obszarze lotnisk będzie dalsze rozwijanie 

współpracy polsko-ukraińskiej.  

Prace w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku zakończone mają zostać w marcu 

2012 r. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po 

zakończeniu prac: przyloty 760 -> 2240, odloty 760 -> 1600, operacje lotniskowe 12 -> 30. 

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie to największy z portów lotniczych w miastach 

gospodarzach Euro 2012 już dziś spełniający wymogi UEFA. Niemniej jednak przed 

Turniejem realizowane są na nim działania modernizacyjne, które zostaną zakończone  

w marcu 2011 r. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po 

zakończeniu prac: przyloty 3750 -> 5000, odloty 2340 -> 3000, operacje lotniskowe 41 -> 53. 

Najważniejszym kamieniem milowym na lotnisku Poznań Ławica jest uzyskanie decyzji 

środowiskowej umożliwiającej rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Z uwagi na brak decyzji 

w 2010 r. projekt związany z modernizacją na lotnisku w Poznaniu jest zagrożony. Uzyskanie 

decyzji planowane jest na I kwartał 2011 r., co oznacza krótki czas na realizację. Szacowany 

wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę na tym lotnisku po zakończeniu 

prac: przyloty 900 -> 1900, odloty 500 -> 1100, operacje lotniskowe 14 -> 30. 

Działania związane z rozbudową infrastruktury lotniska we Wrocławiu powinny zostać 

zakończone w grudniu 2011 r. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych 

na godzinę po zakończeniu prac: przyloty 1260 -> 2700, odloty 840 -> 1960, operacje 

lotniskowe 15 -> 30. 

 

INFRASTRUKTURA: Transport lądowy 

Transport lądowy będzie jednym z kanałów przemieszczania się gości, wykorzystywanym  

w trakcie UEFA EURO 2012™ w Polsce. Inwestycje transportowe są realizowane zarówno 

na poziomie lokalnym – w miastach gospodarzach Euro 2012, jak i ogólnokrajowym.  

Należy się również spodziewać, że część kibiców z krajów Europy Zachodniej,  

w szczególności Niemiec i Holandii, przybędzie do Polski właśnie tą formą transportu. 

Projekty z zakresu transportu lądowego znajdują się już w tym momencie na etapie 

zaawansowanej realizacji.  

Polska jest obecnie największym placem budowy dróg i autostrad w Europie. Spośród 

licznych, znajdujących się w fazie realizacji inwestycji, do grona najważniejszych w 2010 r. 

należy zaliczyć m.in. rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka autostrady A2 Stryków – 

Konotopa. Zostanie on oddany do użytku w czerwcu 2012 r. Dzięki autostradzie A2 Polska 

centralna zostanie połączona z Europą Zachodnią autostradą. Niezwykle ważną inwestycją 

drogową zrealizowaną w II połowie 2010 r. jest również budowa odcinka drogi ekspresowej 

S8 w Warszawie – w grudniu 2010 r. zrealizowany został odcinek S8 od ul. Armii Krajowej 

(węzła Powązkowska) do miejscowości Mory. Docelowo, na UEFA EURO 2012™ ten 

fragment S8 połączy Warszawę z autostradą A2, kończącą się w Konotopie.  
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W II połowie 2010 r. realizowane były także intensywne prace modernizacyjne infrastruktury 

kolejowej. Najważniejszą z nich jest modernizacja linii E65 łączącej Warszawę z Gdańskiem. 

Zostanie ona zakończona w maju 2012 r. i pozwoli na skrócenie czasu przejazdu na odcinku 

Warszawa – Gdańsk z obecnych ok. 6 godzin do 3,5 godziny. Realizowane były także prace 

modernizacyjne na dworcach kolejowych. Dworzec we Wrocławiu oraz dworzec Warszawa 

Centralna i Warszawa Wschodnia zostaną zmodernizowane do maja 2012 r.  

Zaawansowane prace trwały również na drogach lokalnych w miastach gospodarzach Euro 

2012.  

W Poznaniu trwała realizacja przebudowy ul. Bukowskiej od planowanego skrzyżowania z III 

ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta.  

W Warszawie trwają roboty budowlane w zakresie połączenia kolejowego Lotniska im. 

Fryderyka Chopina z centrum miasta – podobna sytuacja jest w Gdańsku, gdzie trwają prace 

przy budowie trasy W-Z łączącej miedzy innymi lotnisko z centrum miasta.  

Z kolei we Wrocławiu realizowana była budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu 

stadionu. Do użytku oddano II etap połączenia obwodnicy śródmiejskiej z Portem Lotniczym 

oraz I etap północnej obwodnicy śródmiejskiej. 

Poza zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury drogowej i kolejowej, w obszarze transportu 

lądowego niezwykle istotna jest także organizacja. Wstępne szacunki określają liczbę gości, 

którzy mogą przybyć do Polski w czerwcu 2012 r., na ok. 1 milion. W II połowie 2010 r. 

kontynuowane były prace nad tzw. krajowymi scenariuszami komunikacyjnymi, 

uwzględniającymi różne warianty przemieszczania się kibiców drogą lądową w trakcie 

Mistrzostw. Analogiczne scenariusze tyle, że w skali lokalnej, są opracowywane w każdym  

z miast gospodarzy Euro 2012. W jakim kierunku, skąd oraz jakie grupy kibiców będą się 

przemieszczały w trakcie Turnieju, będzie wiadomo dopiero w grudniu 2011 r., po losowaniu 

grup turniejowych. Dlatego już dzisiaj opracowywane są scenariusze przewidujące wszelkie 

możliwe warianty komunikacji lądowej. Po losowaniu grup pod koniec 2011 r. pozostanie 

jedynie wdrożyć jeden z przygotowanych planów.  

W 2011 r. kontynuowane będą prace nad opracowywaniem scenariuszy komunikacyjnych 

zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i w miastach gospodarzach Euro 2012. 

Kontynuowana będzie także praca grupy ds. jednolitego oznakowania, która ma na celu 

wypracowanie jednolitych oznakowań związanych z Turniejem na szlakach 

komunikacyjnych.  

 

W 2010 r. trwały także zapoczątkowane już w 2009 r. prace nad Polish Pass, czyli produktem 

przeznaczonym dla kibiców nieposiadających biletów na mecze – szacuje się, że może to być 

grupa 2 razy liczniejsza od tej, która będzie miała bilety. W skład tego produktu wejdą 

następujące elementy: potwierdzenie rezerwacji hotelowej, bilet na komunikację miejską oraz 

międzymiastową oraz ubezpieczenie zdrowotne. Produkt będzie dystrybuowany  

za pośrednictwem Internetu. 

Jeśli chodzi o inwestycje miejskie w 2011 r., to w Poznaniu do użytku zostanie oddana jedna 

z kluczowych inwestycji - przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307) od planowanego 
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skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta. We Wrocławiu 

zakończona zostanie jedna z kluczowych inwestycji związanych z UEFA EURO 2012™ – II 

etap przebudowy ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94. W Gdańsku z kolei rozpocznie 

się realizacja jednego z kluczowych przedsięwzięć – budowa trasy Słowackiego, czyli 

połączenia portu lotniczego z portem morskim.  

W 2011 r. do użytku oddane zostaną 2 kluczowe odcinki autostradowe: autostrada A2 na 

odcinku Nowy Tomyśl – Świecko oraz autostrada A1 Nowe Marzy – Toruń.  

 

ORGANIZACJA: Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów Mistrzostw i priorytet organizacyjny  

z perspektywy Polski, jako kraju gospodarza Turnieju. W maju 2010 r. w ramach procesu 

przygotowań do Turnieju powołany został przez Prezesa Rady Ministrów Komitet  

ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Na jego czele stoi Podsekretarz Stanu w MSWiA, 

Generał Adam Rapacki. Funkcję pełnomocnika przewodniczącego Komitetu pełni 

Koordynator Krajowy ds. bezpieczeństwa w spółce PL.2012. Jednym z najważniejszych 

zadań, które zostały zrealizowane w ramach prac Komitetu, było opracowanie Zintegrowanej 

Koncepcji Bezpieczeństwa określającej wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz 

działania poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu 

bezpieczeństwa podczas Turnieju. W dniu 6 września 2010 r. Komitet ds. Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012 przyjął uchwałą Zintegrowaną Koncepcję Bezpieczeństwa. Tego samego 

dnia, Komitet przyjął również uchwałę w sprawie wdrożenia narzędzia zarządzania 

projektowego PPM (Project Portfolio Management), wdrożonego i administrowanego przez 

PL.2012.  

W 2011 r. kontynuowana i rozwijana będzie polsko-ukraińska współpraca w obszarze 

bezpieczeństwa. Zadanie to realizuje MSWiA i jednym z najważniejszych jego elementów 

będzie przygotowanie Polsko-Ukraińskiej Strategii Bezpieczeństwa.  

W 2011 r. zorganizowane zostaną dwie Konferencje Uzgodnieniowe, czyli spotkania krajów, 

których reprezentacje piłkarskie mają szanse na zakwalifikowanie się do Turnieju oraz państw 

sąsiadujących i tranzytowych. Pierwsza z nich zostanie zorganizowana w Polsce przez 

MSWiA, a druga na Ukrainie.  

Ponadto, w 2011 r. przeprowadzonych zostanie szereg zmian legislacyjnych, gwarantujących 

bezpieczeństwo na UEFA EURO 2012™, w oparciu o zasadę „have fun, feel safe” - „baw się 

i czuj bezpiecznie”.  

 

ORGANIZACJA: Opieka medyczna podczas Turnieju 

Od maja 2009 r. działa Komitet Medyczny UEFA EURO 2012™ w Polsce. W jego skład 

wchodzą Komitety Miejskie, przedstawiciele kluczowych urzędów centralnych oraz zespoły 

robocze. W czerwcu 2010 r. Komitet został powiększony o dodatkowy zespół roboczy - ds. 

wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA. Ponadto w skład Komitetu wchodzi 
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jeszcze zespół ds. zabezpieczenia medycznego stadionów, ds. zabezpieczenia medycznego  

i ratowniczego lotnisk oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju. 

Działalność Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ w Polsce pozwoliła na 

wypracowanie spójnego systemu przygotowań opieki medycznej i ratownictwa w miastach 

gospodarzach Euro 2012. Efekty pracy Komitetu to m.in. standaryzacja zabezpieczenia 

medycznego Miejsc Oficjalnych – stadionów i stref kibica, ścisła współpraca z 26 szpitalami 

referencyjnymi, koncepcja opieki medycznej i ratownictwa podczas Turnieju, czy wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju 

UEFA EURO 2012™ w Polsce. Obecnie do głównych zadań Komitetu należy zakończenie 

prac nad koncepcją podstawowej opieki zdrowotnej w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz 

przygotowanie lotnisk i wybranych zapasowych portów lotniczych do wdrożenia 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO. Komitet Medyczny prowadzi również 

bieżącą współpracę z partnerami międzynarodowymi w przygotowaniu systemu opieki 

medycznej i ratownictwa do Mistrzostw – Światową Organizacją Zdrowia i Europejskim 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).   

Do jednych z najważniejszych działań w ramach tego obszaru w II połowie 2010 r. należy 

także zaliczyć wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego na stadionie w Poznaniu oraz 

wydanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych do zabezpieczenia sanitarno-

epidemiologicznego w Polsce w trakcie Mistrzostw.     

W 2011 r. kontynuowane będą prace Komitetu Medycznego, wdrożone zostaną plany 

zabezpieczenia medycznego na pozostałych oddawanych do użytku na Turniej stadionach 

oraz uregulowane zostaną prawne kwestie zabezpieczenia medycznego imprez masowych. 

Ponadto opracowane zostaną i wdrożone szpitalne plany zarządzani kryzysowego oraz 

wyznaczone zostaną porty lotnicze, czyli punkty wejścia według międzynarodowych 

przepisów WHO.  

ORGANIZACJA: Wolontariat przestrzeni publicznej 

Jednym z elementów najwyższej jakości UEFA EURO 2012™, oprócz innych obszarów 

organizacyjnych, jest wolontariat przestrzeni publicznej. Projekt ten, koordynowany przez 

spółkę PL.2012, realizowany będzie w jednakowej formule i standardzie przez  

miasta gospodarze Euro 2012. Głównym zadaniem przygotowanych i przeszkolonych 

wolontariuszy będzie pomoc gościom oraz dostarczanie im najważniejszych informacji  

o samej imprezie, transporcie miejskim oraz bazie hotelowej. Stałym elementem Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej organizowanych przez UEFA jest także wolontariat w miejscach,  

w których odbywa się sportowa i oficjalna część imprezy. W Polsce, z ramienia UEFA,  

za wdrożenie tego projektu odpowiedzialna jest spółka EURO 2012 Polska sp. z o.o.  

Uzupełniające się projekty wolontariackie to doskonały przykład współpracy pomiędzy stroną 

publiczną a UEFA. Realizacja wolontariatu zarówno przez miasta gospodarze Euro 2012,  

jak i UEFA, ma na celu zapewnienie najwyższej jakości UEFA EURO 2012™ na poziomie 

doświadczeń i wrażeń wyniesionych z pobytu w Polsce przez wszystkich gości. Każdy kibic 

na każdym etapie uczestnictwa będzie miał zagwarantowaną pomoc wolontariuszy zarówno  
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w przestrzeni publicznej miast gospodarzy Euro 2012, jak i w miejscach, w których 

organizowana jest część sportowa wydarzenia.  

W II połowie 2010 r. spółka PL.2012 oraz miasta gospodarze Euro 2012 przygotowały 

wspólną koncepcję i szczegółowy plan organizacji wolontariatu przestrzeni publicznej  

w Polsce. W ramach tego projektu określono między innymi zasady rekrutacji wolontariuszy 

oraz formę i narzędzia ich pracy. W 2011 r. uruchomiona zostanie specjalna strona 

internetowa poświęcona wolontariatowi przestrzenie publicznej w Polsce w trakcie Turnieju 

oraz przeprowadzona zostanie rekrutacja wolontariuszy.  

 

ORGANIZACJA: projekty społeczne i promocja Polski 

Jednocześnie z koordynacją projektów organizacyjnych w II połowie 2010 r. zainicjowana 

została realizacja projektów zaangażowania społecznego („Wolontariat Sportowy 2012+”, 

„Wszyscy gramy! – Orliki na Euro – Euro na Orliki, projekt edukacyjny dotyczący zdrowego 

trybu życia, projekt dostępności Turnieju dla osób niepełnosprawnych, projekt 

przeciwdziałania rasizmowi w futbolu) oraz nastąpiło przyspieszenie uzgodnień w sprawie 

budowania i promowania wizerunku Polski, jako organizatora UEFA EURO 2012™. 

Koordynowany przez PL.2012 „Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012” 

będzie służył budowaniu postaw otwartości, tolerancji i współpracy, promowaniu 

zaangażowania i aktywnego udziału mieszkańców w życiu społecznym, promowaniu 

zdrowego stylu życia oraz przygotowaniu obywateli, jako świadomych gospodarzy  

i uczestników wydarzeń. 

 

3 Kluczowe, wybrane zadania projektowe planowane w 2011 r. 
 

Infrastruktura 

Rok 2011 to okres, w którym proces modernizacji kraju z uwagi na przygotowania do UEFA 

EURO 2012™ wejdzie w fazę finalizacji najistotniejszych projektów infrastrukturalnych. 

Zgodnie z przyjętymi planami zakończą się prace budowlane na stadionach  

w miastach gospodarzach Euro 2012 i na innych ważnych obiektach sportowych, które 

powstają dzięki UEFA EURO 2012™. Na koniec 2011 r. Polska będzie dysponowała jedną  

z najnowocześniejszych infrastruktur sportowych w Europie. 

Stadiony  

 4 stycznia 2011 r. – uroczystość zawieszenia wiechy na Stadionie Narodowym  

w Warszawie. Obiekt i postęp realizowanych prac są symbolem całego procesu 

przygotowań Polski do Mistrzostw; 
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 28 lutego 2011 r. – oddanie do użytkowania przebudowanego Stadionu „Wisły”  

w Krakowie; 

 12 kwietnia 2011 r. – zakończenie budowy stadionu w Gdańsku. Uroczyste otwarcie 

stadionu zaplanowano na 9 czerwca 2011 r.; 

 30 czerwca 2011 r. – zakończenie budowy Stadionu Narodowego. Impreza 

inauguracyjna została zaplanowana na III kwartał 2011 r. (sierpień 2011 r.),  

a towarzyski mecz otwarcia Polska – Niemcy zaplanowany na 9 września 2011 r.; 

 30 czerwca 2011 r. – zakończenie budowy stadionu we Wrocławiu. Oddanie stadionu 

do użytku zostało zaplanowane na 20 października 2011 r. 

Terminy realizacji stadionów budowanych na UEFA EURO 2012™ uwzględniają wymagany 

czas na konieczny okres testów i dostosowywania procesów organizacyjnych na obiektach 

przed rozpoczęciem Turnieju. 

W 2011 r. zostanie ukończonych kilka bardzo istotnych projektów, kluczowych z punktu 

widzenia rozwoju infrastruktury transportowej w całym kraju i w miastach gospodarzach 

Euro 2012. 

Kluczowe inwestycje autostradowe 

 30 listopada 2011 r. - oddanie do użytkowania kluczowej inwestycji autostradowej – 

odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko; 

 29 grudnia 2011 r. - oddanie do użytkowania kluczowej inwestycji autostradowej- 

autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń. 

Porty lotnicze 

 grudzień 2011 r. - zakończenie rozbudowy lotniska we Wrocławiu – pozwolenie na 

użytkowanie planowane na IV kwartał 2011 r. (zakończenie rozbudowy lotniska  

w Gdańsku przewidziane jest na marzec 2012 r., a w Poznaniu na kwiecień 2012 r.). 

Miasta gospodarze Euro 2012 

 30 czerwca 2011 r. - oddanie do użytkowania kluczowej inwestycji miejskiej  

w Poznaniu - przebudowa ulicy Bukowskiej; 

 22 lipca 2011 r. – zakończenie budowy obwodnicy Wrocławia; 

 29 lipca 2011 r. - zakończenie budowy infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu 

piłkarskiego UEFA EURO 2012™ we Wrocławiu. 

 

Rok 2011 to kolejny okres widocznych efektów przygotowań do UEFA EURO 2012™  

w postaci budów ale przede wszystkim rok oddawania kluczowych inwestycji do użytku. 
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Organizacja 

Zgodnie z określonymi fazami przygotowań oraz kamieniami milowymi całego procesu,  

w 2011 r. rozpocznie się także proces intensyfikacji działań organizacyjnych, które  

w połączeniu z powstającą infrastrukturą decydować będą o jakości nie tylko Turnieju, ale  

o zakresie dziedzictwa 4 lat przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™. 

Jednym z najważniejszych obszarów organizacyjnych procesu przygotowań jest obszar 

szeroko pojętego bezpieczeństwa, w którym na co dzień w sposób zintegrowany współpracują 

instytucje odpowiedzialne za porządek publiczny w Polsce. Zmiany zachodzące na tej 

płaszczyźnie oraz wdrażane nowe rozwiązania – dla których stymulatorem stało się prawo 

organizacji Mistrzostw – będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie tego obszaru również 

po zakończeniu Turnieju. Dodatkowo, wypracowane rozwiązania będą stanowiły gotowy, 

wartościowy kapitał merytoryczny w kontekście możliwości organizacji przez Polskę innych 

wielkich wydarzeń sportowych w przyszłości. 

 30 marca 2011 r. - podjęcie decyzji o strukturze organizacji i zakresie 

odpowiedzialności Krajowego i miejskich Sztabów Bezpieczeństwa na okres trwania 

Mistrzostw;  

 30 września 2011 r. – przygotowanie przez Komitet Medyczny planów zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stadionów;  

 30 września 2011 r. - opublikowanie w dzienniku Ustaw zmian regulujących obszar 

bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™;  

 30 grudnia 2011 r. – przygotowanie planów zabezpieczenia UEFA EURO 2012™; 

 30 grudnia 2011 r. - zatwierdzenie planów dotyczących przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych UE podczas Mistrzostw w 2012 r. 

 

W 2011 r. zrealizowane zostaną także projekty, których celem i efektem będzie promocja 

Polski, jako kraju gospodarza UEFA EURO 2012™, ale także dynamicznie rozwijającego się 

państwa – członka Unii Europejskiej. W połączeniu z Prezydencją Polski, działania te mogą 

przyczynić się do znaczącej, pożądanej zmiany wizerunku Polski w Europie i na świecie. 

 25 stycznia 2011 r. – wydarzenia promocyjne Turnieju w miastach gospodarzach Euro 

2012 „500 dni do Euro”; 

 8 czerwca 2011 r. – start kampanii promocyjnej Polski w kontekście przygotowań  

i organizacji Turnieju (spójny przekaz wskazujący na najważniejsze walory kraju: 

rozwój, otwartość, ludzie); 

 8 czerwca 2011 r. – „One year to Go” uroczystości związane z promocją Turnieju  

w Polsce (UEFA), na 1 rok przed Mistrzostwami. 

 

W 2011 r. realizowane będą także zakrojone na szeroką skalę projekty, których celem jest 

między innymi angażowanie Polaków w proces przygotowań oraz rozwój postaw 

obywatelskich. Jako przykład może posłużyć projekt wolontariatu przestrzeni publicznej. 
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 30 listopada 2011 r. – rozpoczęcie procesu rekrutacji 2300 wolontariuszy  

w przestrzeni publicznej na Turniej.  

 

Podsumowując, rok 2011 zarówno w obszarze infrastruktury, jak i organizacji, jest niezwykle 

ważny zarówno w kontekście samego procesu przygotowań, jak i w zakresie potencjału 

komunikacyjnego dialogu strony publicznej ze społeczeństwem. Najważniejsze wyzwania na 

najbliższy rok to zaplanowanie działań organizacyjnych tak, aby w dniu 2 grudnia 2011 r., 

kiedy odbędzie się w Kijowie losowanie grup rozgrywek finałowych, Polska była jak 

najlepiej przygotowana zarówno w zakresie gotowej infrastruktury, jak i odpowiedniej 

organizacji na każdy ze scenariuszy pobytu i przemieszczania się kibiców w miastach 

gospodarzach Euro 2012 i pomiędzy nimi. 

 

 

3.1 Program 1 - Zmiany w porównaniu do sprawozdania za I półrocze 2010 r.  

 

 

Przedsięwzięcia kluczowe: 

  
 

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie wydano w dniu 17 września 2010 r.   

 

 

  
W dniu 19 marca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę drugiej części projektu 

„Budowa nowych płyt postojowych”.  

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Rozbudowa stadionu Miejskiego

Stadiony

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Rozbudowa stadionu Miejskiego

Stadiony

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 2

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk

Lotniska

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk

Lotniska

Gdańsk – zapewnione 

finansowanie na 

rozbudowę portu 

lotniczego 

Poznań – Stadion Miejski – 

oddany do użytkowania 
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W lipcu 2010 r. podpisano umowę na realizację brakujących wcześniej odcinków Kowal - 

Sójki oraz Kotliska - Piątek. Tym samym wszystkie odcinki Autostrady A1, które są 

planowane do realizacji przed UEFA EURO 2012™ mają już podpisaną umowę  

z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. 

 

 

 

 

   
 

 

We wrześniu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację odcinka Rzeszów (węzeł 

Wschód), Jarosław (węzeł Wierzbna) i w październiku 2010 r. rozpoczęto roboty budowlane. 

Dodatkowo w przypadku drugiego odcinka Jarosław-Korczowa wydano decyzję na realizację 

inwestycji drogowej: w dniu 13 grudnia 2010 r. - uzyskano Zezwolenia na Realizację 

Inwestycji Drogowej dla 17 km pododcinka autostrady Radymno – Korczowa (ZnRID dla 

odcinka Jarosław – Radymno uzyskano w dniach 30 lipca 2010 r. dla sekcji 1. oraz  

24 września 2010 r. dla sekcji 2.). Tym samym wszystkie odcinki Autostrady A4, które są 

planowane do realizacji przed UEFA EURO 2012™ mają już podpisaną umowę  

z wykonawcą. 

 

 

 

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Autostrada A1 Toruń – Stryków – 144 

km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A1 Toruń – Stryków – 144 

km

Trans drog

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Autostrada A4 – Rzeszów – Korczowa – 

88,3 km

Trans drog

ZAKRES 1

DATY 1

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A4 – Rzeszów – Korczowa – 

88,3 km

Trans drog

Autostrada A1 Toruń-

Stryków – podpisane 

umowy na cały odcinek 

Autostrada A4 Rzeszów-

Korczowa – podpisane 

umowy na cały odcinek i 

rozpoczęto roboty 

budowlane 
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W bieżącym okresie inwestycja realizowana jest terminowo. W poprzednim okresie 

inwestycja była opóźniona i nastąpiło rozwiązanie umowy z wykonawcą dla odcinka 

Świerklany-Gorzyczki (Alpine Bau GmbH). W październiku 2010 r. nowa umowa z Alpine 

Bau GmbH została podpisana i roboty drogowe są kontynuowane. Odcinek Sośnica – Bełk 

został ukończony. Odcinek Bełk-Rowień został oddany w dniu 15 grudnia 2010 r., natomiast 

odcinek trasy autostrady Rowień-Świerklany planowany jest do oddania w czerwcu 2011 r. 

Ostatni odcinek Świerklany-Gorzyczki zostanie oddany do ruchu w maju 2012 r. 

 

 

 

 

  
 

 

Oddanie do ruchu wszystkich odcinków autostrady planowane jest na kwiecień 2012 r. 

 

 

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 1

Autostrada A1 Sośnica – Gorzyczki – 

47,9 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A1 Sośnica – Gorzyczki – 

47,9 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A4 Kraków – Tarnów, 

Szarów – Krzyż – 56,8 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A4 Kraków – Tarnów, 

Szarów – Krzyż – 56,8 km

Trans drog

Autostrada A1 Sośnica-

Gorzyczki – podpisana 

umowa z wykonawcą, 

oddano do 

użytkowania część 

odcinka  

Autostrada A4 Kraków-

Tarnów, Szarów-Krzyż – 

wszystkie odcinki realizowane 

na podstawie 

zatwierdzonych 

harmonogramów, 

zakładających zakończenie 

prac zgodnie z umowami. 
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Odcinek autostrady A4 od węzła Wielicka do węzła Szarów został zrealizowany w 2009 r.  

W dniu 16 listopada 2010 r. został zakończony w terminie i oddany do użytkowania odcinek 

2,7 km drogi łączącej autostradę A4 z centrum Krakowa i drogą ekspresową S7 (węzeł 

Bieżanów i węzeł Christo Botewa). 

  

 

Zgodnie z harmonogramem Masterplanu zakończenie realizacji robót przewidziane było na 

luty 2011 r., roboty zostały ukończone 3 miesiące przed planowanym terminem. W dniu 16 

października 2010 r. nastąpiło oddanie inwestycji do użytkowania. 

  

W porównaniu z poprzednim okresem terminowość inwestycji zmieniła się z terminowej na 

opóźnioną, jednakże w październiku 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Bickhardt 

Bau Polska sp. z o.o., co stanowi istotny krok w realizacji tej inwestycji i w związku z tym 

ogólna ocena ryzyka tego przedsięwzięcia znacznie się poprawiła.  

 

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A4 Wielicka–Szarów wraz z 

drogą ekspresową S7 

Bieżanów–Christo Botewa–22,6 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Autostrada A4 Wielicka–Szarów wraz z 

drogą ekspresową S7 

Bieżanów–Christo Botewa–22,6 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we 

Wrocławiu - etap II 

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we 

Wrocławiu - etap II 

Trans miejski

ZAKRES 1

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 1

Budowa połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we 

Wrocławiu - etap III

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we 

Wrocławiu - etap III

Trans miejski

Autostrada A4 – połączenie 

A4 z drogą ekspresową S7 

oddane do użytkowania 

Wrocław - podpisana 

umowa na pozostały 

odcinek dojazdu do portu 

lotniczego 
 

Wrocław – zakończenie 

części kluczowego 

odcinka dojazdu do portu 

lotniczego 
 



33 

 

 

  
 

W projekcie występuje opóźnienie prac budowlanych w stosunku do pierwotnych założeń, 

jednakże nie skutkuje to koniecznością zmian w planach komunikacji na Turniej. 

 

  
 

Planowane wcześniej oddanie do użytkowania na grudzień 2010 r. zostało przesunięte na 

styczeń 2011 r. w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie. 

  
Inwestycje systemu radiolokacyjnego w Poznaniu, urządzeń nawigacyjnych DVOR/DME  

w Łodzi i Modlinie są opóźnione, a inwestycja urządzenia nawigacyjnego DVOR/DME  

w Bydgoszczy nawet opóźniona krytycznie. 

 

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A1 Pyrzowice – Maciejów – 

Sośnica – 44,4 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 1

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Autostrada A1 Pyrzowice – Maciejów – 

Sośnica – 44,4 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Droga ekspresowa S8, Konotopa – 

Powązkowska – 10,4 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Droga ekspresowa S8, Konotopa – 

Powązkowska – 10,4 km

Trans drog

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Rozwój infrastruktury państwowego 

organu zarządzania ruchem lotniczym

Lotniska

ZAKRES 1

DATY 0

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Rozwój infrastruktury państwowego 

organu zarządzania ruchem lotniczym

Lotniska

PAŻP – inwestycje 

systemów 

radiolokacyjnych – 

trudności w pozyskaniu 

nieruchomości i gruntu 

pod instalację urządzeń  
 

Droga S8 – Konotopa – 

Powązkowska – trwa 

procedura uzyskiwania 

pozwolenia na 

użytkowanie 

Autostrada A1 Pyrzowice-

Maciejów – opóźnienie 

projektu 
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Opóźnione wydanie decyzji środowiskowej dla budowy płaszczyzn postojowych samolotów 

przed rozbudowywanym terminalem pasażerskim oraz dla budowy równoległej drogi 

kołowania powoduje krytyczne zagrożenia dla terminu realizacji przed Mistrzostwami. 

Istnieje również dodatkowe ryzyko zintensyfikowania protestów mieszkańców dla tych 

inwestycji. 

 

 

  
Stacja Warszawa Gdańska zakończona w dniu 20 grudnia 2010 r. W przypadku projektu 

odnowienia przystanku Warszawa Stadion trwa procedura wyboru wykonawcy (planowane 

podpisanie umowy w dniu 10 lutego 2011 r.) oraz organizowanie finansowania na 

przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. 

 

  
 

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 2

Rozbudowa Portu Lotniczego "Ławica"

Lotniska

ZAKRES 1

DATY 0

POZIOM RYZYKA 0

BUDŻET 1

Rozbudowa Portu Lotniczego "Ławica"

Lotniska

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 3

Elementy Warszawskiego Węzeła 

Kolejowego

Trans kolej

ZAKRES 1

DATY 1

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Elementy Warszawskiego Węzeła 

Kolejowego

Trans kolej

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 1

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port 

Lotniczy ze stadionem piłkarskim

Trans miejski

ZAKRES OK

DATY OK

POZIOM RYZYKA OK

BUDŻET OK

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port 

Lotniczy ze stadionem piłkarskim

Trans miejski

Wrocław – rezygnacja 

miasta z realizacji 

inwestycji połączenia 

lotniska ze stadionem 

(Al. Stabłowicka) przed 

UEFA EURO 2012™ 

Poznań – opóźnienie 

decyzji środowiskowej dla 

rozbudowy portu 

lotniczego 

Modernizacja 

Warszawskiego Węzła 

Kolejowego – opóźnienie 

organizacji finansowania i 

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Miasta Wrocławia, czynnikiem mającym 

kluczowy wpływ na przesunięcie realizacji po czerwcu 2012 r., była rezygnacja PKP PLK 

S.A. z budowy nowego połączenia kolejowego do Portu Lotniczego we Wrocławiu,  

co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowy drogi (rezygnacja  

z planowanego wiaduktu nad linią kolejową) i powtórnego rozpoczęcia procedury 

zdobywania zezwoleń administracyjnych dla inwestycji. W dniu 16 listopada 2010 r. decyzja 

o nierealizowaniu projektu w terminie do UEFA EURO 2012™ została zatwierdzona  

na kolegium Prezydenta Wrocławia. Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu na 

niewystarczający wkład finansowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Proponowana kwota dofinansowania wynosiła około 47 mln zł netto, co 

stanowiło około 33% kosztów całej inwestycji, co nie byłoby głównym źródłem finansowania 

przedmiotowego zadania, gdyż przeszło 67% musiałoby pochodzić ze środków własnych 

PKP PLK S.A. i Funduszu Kolejowego. 

Obecnie podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest na wrzesień 2011 r., 

przewidywany okres realizacji to 20-21 miesięcy. Informacja potwierdzona pismem 

Wiceprezydenta Miasta Wrocławia (sygn. WW3.0717/80/10) z dnia 25 listopada 2010 r. 

 

 

 

 

  
 

 

 

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 ukończona przed rozpoczęciem Turnieju ze względu na brak 

finansowania. Poza Wojewodą Wielkopolskim przedstawiciel WSSE występował  

o przyznanie środków na inwestycję do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednak mimo 

potwierdzenia zasadności realizacji przedsięwzięcia finansowanie nie zostało przyznane. 

 

ZAKRES 0

DATY 1

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 0

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i 

parazytologii Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Poznaniu w celu stworzenia możliwości 

diagnostyki czynników biologicznych 

szczególnie niebezpiecznych    

Opieka med i rat

ZAKRES OK

DATY OK

POZIOM RYZYKA OK

BUDŻET OK

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i 

parazytologii Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Poznaniu w celu stworzenia możliwości 

diagnostyki czynników biologicznych 

szczególnie niebezpiecznych    

Opieka med i rat

Poznań – laboratorium 

epidemiologiczne – 

rezygnacja WSSE z 

realizacji z powodu 

braku finansowania  
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Przedsięwzięcia ważne: 

 

 

   
W dniu 16 lipca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. 

Dodatkowo w sierpniu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie unijne. 

 

 

  
Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zakończenie realizacji robót przewidziane było na 

luty 2011 r., roboty zostały ukończone przed terminem. W dniu 29 października 2010 r. - 

nastąpiło oddanie inwestycji do użytkowania. 

 

   
Odcinek Konotopa-Lotnisko 1 lipca 2010 r. uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczęto 

roboty drogowe. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 2

Budowa Trasy Mostu Północnego, w 

tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. 

Pułkową do węzła przesiadkowego 

"Młociny"

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa Trasy Mostu Północnego, w 

tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. 

Pułkową do węzła przesiadkowego 

"Młociny"

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa Północnej Obwodnicy 

Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa Północnej Obwodnicy 

Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I

Trans miejski

ZAKRES 1

DATY 1

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 3

Droga ekspresowa S2, Konotopa – 

Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – 

Marynarska – 19,3 km

Trans drog

ZAKRES 3

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Droga ekspresowa S2, Konotopa – 

Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – 

Marynarska – 19,3 km

Trans drog

Wrocław – oddana do 

użytkowania północna 

obwodnica śródmiejska 

Warszawa – Most Północny 

– podpisanie umowy z 

wykonawcą i trwają roboty 

budowlane  

Warszawa – połączenie 

Autostrady A2 z lotniskiem 

oraz centrum Warszawy – 

rozpoczęcie robót 

drogowych 
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Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i uzyskano pozwolenie na budowę dla tej 

inwestycji. W dniu 30 grudnia 2010 r. – została podpisana umowa z wykonawcą – 

konsorcjum firm Eurovia S.A./Eurovia CS a.s/Warbud S.A.  

 

 

   
Inwestycja realizowana w terminie. Podpisano umowę z wykonawcą i uzyskano pozwolenie 

na budowę. Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin 

zakończenia robót budowlanych to 30 listopada 2011 r.  

 

 

   

ZAKRES 1

DATY 1

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz – 

Paszków wraz z powiązaniami w węźle 

Magdalenka – 17,3 km

Trans drog

ZAKRES 2

DATY 2

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 3

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz-

Paszków – zapewnienie przejezdności 

dla Etapu I, węzeł Salomea

Trans drog

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Przygotowanie policyjnych obiektów dla 

Centrum Dowodzenia Operacją, w tym 

Centrum Wymiany Informacji podczas 

EURO 2012 (budowa nowych, 

rozbudowa lub adaptacja istniejących 

obiektów) (MSWIA)

Bezpieczeostwo

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Przygotowanie policyjnych obiektów dla 

Centrum Dowodzenia Operacją, w tym 

Centrum Wymiany Informacji podczas 

EURO 2012 (budowa nowych, 

rozbudowa lub adaptacja istniejących 

obiektów) (MSWIA)

Bezpieczeostwo

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 1

Linia E20

Trans kolej

ZAKRES 1

DATY 1

POZIOM RYZYKA 2

BUDŻET 1

Linia E20

Trans kolej

Centrum Dowodzenia 

Operacją Policji w 

Legionowie – podpisana 

umowa z wykonawcą, 

uzyskane pozwolenie na 

budowę 

Linia kolejowa E20 (stacja 

Poznań Główny) – 

przedłużająca się 

procedura pozyskania 

finansowania 

S8/S7 – węzeł Salomea - 

podpisanie umowy 

z wykonawcą 
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W ramach Linii E20 wszystkie odcinki związane z UEFA EURO2012™ są już zrealizowane 

oprócz modernizacji stacji Poznań Główny – tylko ten projekt pozostaje monitorowany  

w związku z Turniejem. W porównaniu z poprzednim okresem ta inwestycja realizowana jest 

z opóźnieniem. Przedłuża się procedura pozyskania finansowania dla części zachodniej 

dworca Poznań Główny. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na kwiecień 2012 r.  

 

 

  

Przebudowa jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu – planuje się 

realizację projektu w dwóch etapach. Przed rozpoczęciem Mistrzostw zrealizowany będzie 

etap obejmujący elementy kluczowe z punktu widzenia obsługi imprezy komunikacją 

miejską. Realizacja drugiego etapu o mniejszym znaczeniu dla UEFA EURO 2012™ została 

przesunięta i rozpocznie się po zakończeniu Mistrzostw, ponieważ jednoczesna realizacja obu 

etapów oznaczałaby ogromne utrudnienia komunikacyjne w centrum Poznania. 

 

 

  

Budowa tej inwestycji jest aktualnie opóźniona o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnego 

harmonogramu – przede wszystkim na skutek powodzi i mroźnej zimy w 2010 r., które 

uniemożliwiały kontynuowanie prac budowlanych. Istnieje realne zagrożenie nie 

ZAKRES 1

DATY 2

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 1

Przebudowa węzła komunikacyjnego 

Rondo Kaponiera

Trans miejski

ZAKRES 0

DATY 0

POZIOM RYZYKA 1

BUDŻET 0

Przebudowa węzła komunikacyjnego 

Rondo Kaponiera

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 3

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa Trasy Mostu Północnego, w 

tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. 

Pułkową do węzła z ul. Modlińską

Trans miejski

ZAKRES 3

DATY 1

POZIOM RYZYKA 3

BUDŻET 3

Budowa Trasy Mostu Północnego, w 

tym: zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. 

Pułkową do węzła z ul. Modlińską

Trans miejski

Poznań – węzeł 

przesiadkowy został 

podzielony na 2 etapy, 

pierwszy zostanie 

zrealizowany przed UEFA 

EURO 2012™, a drugi 

zostanie zrealizowany po 

Turnieju 

Warszawa – Most Północny 

– opóźnienie prac 

spowodowane warunkami 

pogodowymi 
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zrealizowania tego przedsięwzięcia przed Turniejem, jednakże wykonawca posiada plan 

nadrobienia opóźnień.  

 

System identyfikacji ryzyk 

Każdemu projektowi/procesowi z programów 2-8 realizowanemu przez spółkę PL.2012 oraz 

kluczowym i ważnym projektom infrastrukturalnym nadano jeden z następujących poziomów 

ryzyka: 

 Czerwony – ryzyko krytyczne; 

 Pomarańczowy – ryzyko wysokie; 

 Żółty – ryzyko niskie; 

 Zielony – zgodnie z planem; 

 Biały – projekt/proces 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). 

 

4 Szczegółowy status realizacji przedsięwzięć oraz projektów 

organizacyjnych Mapy Drogowej w II połowie 2010 r. wraz  

z informacją o działaniach spółki PL.2012 w tym zakresie 
 

4.1 PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań 

infrastrukturalnych (stadiony, drogi, koleje, lotniska, hotele, centra 

pobytowe, telekomunikacja, infrastruktura miejska) 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, gwarancje 

dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2. wymogów zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy 

lotniskowe, umowy miast gospodarzy Euro 2012. 
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Celem programu jest terminowa realizacja odpowiedniej jakościowo infrastruktury, jako 

fundamentu umożliwiającego zorganizowanie Turnieju przez UEFA, tj. rozegranie meczów 

(stadiony), pobyt drużyn (centra pobytowe), jak również zapewnienie właściwej obsługi  

i organizacji dla gości i kibiców (lotniska, drogi krajowe, inwestycje liniowe, infrastruktura 

teleinformatyczna). 

 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Monitoring i kontrola realizacji budowy stadionów; 

 Monitoring i kontrola inwestycji lotniskowych; 

 Monitoring i kontrola inwestycji transportu drogowego i kolejowego; 

 Monitoring i kontrola inwestycji miejskich w miastach gospodarzach Euro 2012; 

 Monitoring i kontrola inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i opieki medycznej; 

 Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej oraz 

publicznej infrastruktury teleinformatycznej w miastach gospodarzach Euro 2012; 

 Monitoring 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 

Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Narodowe 

Centrum Sportu, Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o., EURO Poznań 2012  

Sp. z o.o., Wrocław 2012 Sp. z o.o., Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wojewódzki 

Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, wykonawcy stadionów, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Porty Lotnicze, PKP S.A., PKP PLK, ZTM  

w miastach gospodarzach Euro 2012, PAŻP, GDOŚ, porty lotnicze w miastach gospodarzach 

Euro 2012, właściciele infrastruktury sportowej (samorządy: gminy, miasta, inwestorzy 

prywatni), UEFA, EURO 2012 Polska. 

 

Kolejne podrozdziały pokazują szczegółowe informacje na temat wszystkich 216 

przedsięwzięć w podziale na kategorie. Informacje na temat przedsięwzięć są aktualne na 

dzień 30 listopada 2010 r. Dane dotyczące hoteli oraz centrów pobytowych są aktualizowane 

kwartalnie i aktualne na dzień 30 września 2010 r.  
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Poniższy schemat objaśnia rodzaj informacji wprowadzanych do poszczególnych komórek 

tabeli. 

Tabela 2 Objaśnienie tabel projektowych 

Nazwa przedsięwzięcia** 
Cel Cel biznesowy projektu 

Status  Działania wykonane w IV kwartale 2010 r. 

 Najważniejsze kamienie milowe wykonane w IV kwartale 2010 r. 

Właściciel Właściciel inwestycji % realizacji % realizacji inwestycji w 
rozumieniu realizacji całego 

projektu inwestycyjnego (nie tylko 

procesu budowy) w oparciu o 
ustalony harmonogram 

Budżet Budżet inwestycji w mln zł Planowana data realizacji Planowana data realizacji inwestycji 

Finansowanie Wskazanie źródła pochodzenia finansowania 

Najważniejsze zagadnienia  Działania planowane do wykonania w I kwartale 2011 r. 

 Najważniejsze kamienie milowe planowane do wykonania w I kwartale 2011 r. 

Budżet*  Poziom ryzyka*  

Zakres*  Terminowość*  

 

* poszczególne kolory w ramach każdej z kategorii podawane zgodnie z systemem identyfikacji ryzyk. Czerwony 

– ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – 

projekt/proces nierozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 2012
™

. 

** kolor generyczny 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 Infrastruktury tj. GDDKiA, PAŻP, PKP 

S.A. oraz PKP PLK. 

 

 



42 

 

 
 

Rysunek 6 Program nr 1 - Ocena ryzyk przedsięwzięć kluczowych dla UEFA EURO 2012™, realizowanych 

centralnie. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko niskie; Zielony – 

zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nierozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; Czarny – projekt, który 

nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



43 

 

4.1.1 Status realizacji przedsięwzięć kluczowych 

4.1.1.1 Gdańsk 

 

 

Rysunek 7 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 Głównym celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego w terminie do 24 stycznia  
2011 r. 

Status  19 października 2010 r. – wybór dostawcy telebimów przez generalnego wykonawcę  

 14 listopada 2010 r. - zakończenie procesu uwalniania ze stalowych podpór konstrukcji stadionu 

 25 listopada 2010 r. - rozpoczęcie montażu poliwęglanu na poszyciu stadionu  

 30 listopada 2010 r. - rozpoczęcie prac demontażowych wież podporowych 

 Prace wykonywane na obiekcie w IV kw. 2010 r.: 

 Kontynuowanie prac instalacyjnych wewnątrz trybun, 

 Kontynuowanie prac murarskich (m.in. murowanie kiosków i toalet, montowanie ścianek 

kartonowo-gipsowych w lożach), 

 Kontynuowanie prac przy parkingach. 

 

Właściciel Biuro Inwestycji Euro 

Gdańsk 2012 Sp. z o.o. 
% realizacji 83 

Budżet 864,105 mln zł Planowana data realizacji 12 kwietnia 2011r.* 

Finansowanie Budowa Stadionu „Arena Bałtycka” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa – 144 mln zł, które 
przewidziane są w programie wieloletnim - „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, 

ustanowionym Uchwałą Rady Ministrów Nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. Reszta budżetu jest 

zapewniona przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwałą Rady Miasta Gdańska w Planie 
Inwestycyjnym Miasta. 

Najważniejsze zagadnienia  *Odbiór stadionu może zostać przesunięty ze stycznia na kwiecień 2011 r. ze względu na potrzebę 

montażu murawy i przeprowadzenia nasadzeń po okresie zimowym. Zbiegnie się on z zakończeniem 

prac projektów infrastrukturalnych, powiązanych ze stadionem (przebudowa ul. Żaglowej;  

przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi ul. Uczniowska). Decyzja Właściciela 

pozwoli na optymalizację przygotowań do otwarcia areny i późniejszego pełnego funkcjonowania 

obiektu. Termin imprezy otwarcia – 9 czerwca 2011 r., pozostaje niezmieniony. 
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 12 kwietnia 2011 – zakończenie prac budowlanych na stadionie (generalny wykonawca jest w trakcie 

przygotowywania nowego harmonogramu robót). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk (13) 

Cel Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zwiększenie przepustowości części terminalowej i lotniczej 
lotniska.  Budowa nowego terminala pasażerskiego poza usprawnieniem obsługi pasażerów zwiększy 

komfort podróżujących, nowa płyta przeddworcowa umożliwi niezależną obsługę dodatkowych 15 statków 

powietrznych kodu C (Boeing 737, Airbus 320), natomiast nowa droga kołowania umożliwi ok.  dwukrotne 
zwiększenie przepustowości części lotniczej lotniska. 

Status Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2: 

 15 października 2010 r. – zamknięcie poziomu zerowego konstrukcji 

 Listopad 2010 r. – rozpoczęcie konstrukcji żelbetonowych poziomów pierwszego i drugiego 

 

Budowa nowych płyt postojowych: 

 21 wrzesień 2010 r. –  podpisanie umowy z wykonawcą na budowę drugiej części projektu tj. budowy 

płyty odlodzeniowej 

 

Budowa drogi kołowania: 

 15 października 2010 – stan wykonania projektu ok. 22% 

Właściciel Port Lotniczy Gdańsk Sp. z 

o.o. 
% realizacji  78 

Budżet 361 mln zł Planowana data realizacji 16 marca 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie jest zapewnione ze środków własnych, unijnych oraz ze środków komercyjnych (emisja 

obligacji przez Nordea Bank Polski). 

Najważniejsze zagadnienia Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2 

 5 marca 2012 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania 

 

Budowa nowych płyt postojowych: 

 Styczeń 2011 r. – wykonanie nawierzchni betonowych 

 31 października 2011 r. - podpisany protokół odbioru/świadectwa wykonania 

 

Budowa drogi kołowania: 

 Styczeń 2011 r.  – rozpoczęcie realizacji trzeciego etapu projektu. 

 30 listopada 2011 r.   podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 Zad1 odc. lotniskowy: 

 Dokonano prekwalifikacji w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, złożone oferty 

zostały zakwalifikowane na II etapu 

 Uzyskano pozytywne uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zespołu Uzgodnień Dokumentacji 

Projektowych; 

 Projekt Budowlany został zakończony i odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym; 

 Uzyskano od PKP PLK S.A. prawo do dysponowania gruntem kolejowym na cele budowlane oraz 

zgodę na pozostawanie nim; 

 Trwają końcowe prace nad Projektem Wykonawczym; 
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 Zakończono przygotowywane postępowania do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko, uwzględniające zmiany jakie nastąpiły w trakcie projektowania i 

dokonywania uzgodnień z Zarządcą drogi i Gestorami sieci.  

 17 grudnia 2010 r. – złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji 

Drogowej /ZRID/ 

 Na podstawie posiadanych materiałów jest przygotowywana Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia /SIWZ/ dla II etapu przetargu na Wykonawcę Robót /WR/. 

 

Zad2 odc. środkowy: 

 08 października 2010 r. – Złożono wniosek o Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej do Starosty; 

 18 października 2010 r. - Złożono wniosek o Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej do Wojewody 

Pomorskiego; 

 18 października 2010 r. - Uzyskano Pozwolenie Wodno Prawne; 

 Trwają roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych; 

 Dokonano prekwalifikacji w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęto II 

etap przetargu; 

 Otrzymano decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (Zespół Koszar przy ul. 

Słowackiego) oraz w strefach ochrony archeologicznej oraz na przestawienie fragmentu ogrodzenia 

wpisanego do rejestru zabytków;  

 

Zad3 odc. Droga Zielona: 

 trwają prace projektowe 

 21 października 2010 r. - projektant przekazał propozycję wniosku o ZnRID, 

 15 listopada 2010 r.   uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Uczniowskiej 

35; 

 19 listopada 2010 r. – projektant złożył wniosek do Zespołu  Uzgodnień Dokumentacji Projektowych o 

zaopiniowanie dokumentacji; 

 Dokonano prekwalifikacji w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, złożone oferty 

zostały zakwalifikowane na II etapu 

 Na podstawie posiadanych materiałów jest przygotowywana Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia /SIWZ/ dla II etapu przetargu na Wykonawcę Robót /WR/. 

Właściciel Gmina Miasta 
Gdańska 

% realizacji 70 

Budżet 734 mln zł Planowana data realizacji (efekt 

komunikacyjny) 

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 lipca 2009 r. Podpisana została Pre-umowa. 

Najważniejsze zagadnienia Zad1 odc. lotniskowy: 

 Do 15 grudnia 2010 r. - planowane zakończenie prac nad SIWZ; 

 Do 15 grudnia 2010 r. - planowane zakończenie prac nad Projektem Wykonawczym; 

 Maj 2011 r. - planowane uzyskanie ZnRID 

 Lipiec 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót 

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

 

Zad2 odc. środkowy: 

 Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie ZnRID; 

 30 kwietnia 2011 r. - planowane zakończenie robót rozbiórkowych 

 16 marca 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą; 

 28 marca 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót budowlanych; 

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

 

Zad3 odc. Droga Zielona: 

 Październik 2011 r. - planowane uzyskanie ZnRID; 

 Grudzień 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót 

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

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska) (12) 

Cel Bezpośrednim celem projektowanej Trasy W-Z jest stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia 
ważnych szlaków komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód, tj. połączenia drogi krajowej S7 (wlotu 

tzw. "warszawskiego") i Śródmieścia Gdańska (DK 1) z Obwodnicą Trójmiasta (S6) oraz Portem 

Lotniczym 

Status  Trwają roboty budowlane.  
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W ramach robót mostowych prowadzono następujące prace: 

 obiekt WD 5 – wykonano wszystkie korpusy podpór przyczółków obiektu; 

 obiekt WD 6 – wykonano korpusy przyczółków podpór P1 i P3 oraz fundament podpory pośredniej 

F2; rozpoczęto wykonanie pylonu (ułożono 50 % zbrojenia pylonu); 

 obiekt PG 4 – zakończono wykonanie palowania (posadowienia obiektu); rozpoczęto wykonanie 

fundamentów; 

W ramach robót drogowych prowadzono następujące prace: 
Ul. Kartuska Północna: 

 Wykonano konstrukcję nawierzchni w krawężnikach do warstwy kruszywa łamanego na całej 

długości trasy; 

 Wykonano wszystkie zatoki autobusowe w 100%; 

 Wykonywano  posadowienie pali pod ekrany akustyczne; 

 Wykonywano chodniki i ścieżki rowerowe (bez nawierzchni bitumicznej) 

 
Trasa W Z odcinek wschodni: 

 Wykonywano kanalizację deszczową; 

 Wykonywano konstrukcję nawierzchni drogi (bez nawierzchni bitumicznej); 

 Wykonano 90% całego zakresu robót ziemnych; 

 
Trasa W Z odcinek zachodni: 

 Wykonano konstrukcję nawierzchni do warstwy kruszywa łamanego na całej długości jezdni prawej; 

 Wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami na całej długości jezdni prawej; 

 Wykonano 90% całego zakresu robót ziemnych jezdni prawej 

 

Ul. Kartuska 

 Wykonywano kanalizację sanitarną na odcinku do potoku Jasień; 

 Wykonywano kanalizację deszczową na odcinku do potoku Jasień t. 

 Ponadto wykonywano następujące roboty branżowe na całej długości budowy: 

 Teletechnika, Energetyka, Sygnalizacja świetlna, Gaz, Wodociąg, Kanalizacja sanitarna; 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 84 

Budżet  149,154 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 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). Podpisano Pre-umowę. Złożono 

wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w dniu 12 marca 2010 r. 

Najważniejsze zagadnienia Kontynuacja robót budowlanych: 

 Kwiecień – Maj 2011 r. - Ul. Kartuska Północna – planowane wznowienie robót; 

 Kwiecień – Maj 2011 r.- Trasa W-Z odcinek zachodni – planowane wznowienie robót; 

 Kwiecień 2011 r.- Trasa W-Z odcinek wschodni – planowane wznowienie  robót 

 
W ramach obiektów: 

 WD 5 – planowane wykonanie ustroju nośnego (zbrojenie i szalowanie); 

 WD 6 – planowane wykonanie pylonu (zbrojenie i szalowanie); 

 PG 4 – planowane wykonanie fundamentów i konstrukcji nośnej. 

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  01 października 2010 r. – przekazanie planu budowy wykonawcy robót 

 15 października 2010 r. – organizacja zaplecza budowy 

 30 października 2010 r. – zakończenie wycinki drzew kolidującej z inwestycją zieleni i i przygotowanie 

terenu pod zbiornik Wielopole. 

 Prace wykonane na przełomie Listopada/Grudnia: 

 Przygotowanie terenu pod lokalizację komory startowej w ul. Wielopole (organizacja ruchu, rozbiórka 

nawierzchni, obejścia linii elektrycznej, wodociągu kolidującej z komorą), 

 Zabezpieczenie rurociągu oleju jadalnego OLVIT  kanał portowy 

 Wykopy przy zbiorniku Uczniowska w rejonie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej śr. 

1600 mm. 

 Przegląd stanu ścianki szczelnej kanału portowego przez nurka. 

 Rozbiórki nabrzeża w rejonie projektowanego kanału ulgi. 

 Rozładunki rur śr. 1600 mm na terenie Pollytag. 
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 Rozpoczęcie prac przy zbiorniku Wielopole 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 76 

Budżet 57,108 mln zł Planowana data realizacji 5 Grudnia 2011 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Gdańska oraz Środki UE 

Najważniejsze zagadnienia Plan grudzień 2010: 

 złożenie pierwszych dokumentów rozliczeniowych przez wykonawcę, 

 usuwanie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i wodociągiem, 

 przebudowy sieci elektroenergetycznej; sieci teletechnicznej; wodociągu,  gazociągu w ciągu ul. 

Wielopole, 

 prace zw. z budową zbiornika Wielopole, 

 dalsza dostawa rur mikrotunelingowch.  

Planowane działania w I kwartale 2011 roku:  

 kontynuacja prac przy pompowni Wielopole,  

 rozpoczęcie prac mikrotunelingu oraz przebudowa kolizji,  

 kontynuacja prac dot. wylotów kolektora i kanału ulgi. 

Budżet  Poziom ryzyka   

Zakres  Terminowość   

 

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 Faza wykonania GPZ Nowy Port   zrealizowane:  

 przygotowanie zaplecza budowy 

 wzmocnienie podłoża (pale) 

 w zakresie budynku: fundamenty pod transformatory, ściany szczytowe, strop 

 fundamenty pod bramki liniowe 

 podbudowa drogi dojazdowej do terenu GPZ 

 sprefabrykowane szafy potrzeb własnych   

 sprefabrykowana szafa łączności 

 W procesie dostaw urządzeń   zrealizowane: 

 16 grudnia 2010 r. - dostawa rozdzielnicy 15kV (część pierwotna, przedziały obwodów wtórnych 

dostawa 15 listopada 2010 r.) 

Właściciel ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Gdańsku 
% realizacji 79 

Budżet 19 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 

Najważniejsze zagadnienia Zadania planowane na I kw. 2011 r.: 

 prace związane z wykonawstwem linii 110kV oraz 15kV, 

 prefabrykacja przedziałów obwodów wtórnych rozdzielnicy 15kV (planowane zakończenie 31 grudnia 

2010 r.) 

 prefabrykacja szaf sterowniczych R110kV (planowane zakończenie 31 stycznia 2010 r.) 

Budżet  Poziom ryzyka   

Zakres  Terminowość   
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4.1.1.2 Poznań 

 

Rysunek 8 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 Celem projektu jest rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu – zastąpienie trybun ziemnych 
żelbetonowymi konstrukcjami wraz z zapleczem, zadaszenie trybun, wykonanie murawy 

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

   

Infrastruktura wokół Stadionu:  

 w tygodniu do 26 listopada 2010 r. zostały zakończone poprawki uszkodzonej kostki brukowej w 

pobliżu trybuny III.  

 w IV kw. 2010 r. wykonano prace związane z I i II etapem prac  - wykonanie dróg wokół korony 

stadionu wraz z wjazdem od ul. Ptasiej, budowa dróg łączących z  ul. Miczurina i parkingiem. 

 Ze względu na warunki atmosferyczne w grudniu prace zostały zawieszone na okres zimowy. III etap 

prac w zakresie Infrastruktury wokół Stadionu ruszy w II kwartale 2011 r. Wcześniej rozpoczną się 

prace związane z drogami wokół planowanych boisk treningowych. 

 Zaawansowanie prac ok. 77% (dotyczy zaawansowania prac przy zagospodarowaniu terenu wokół 

stadionu); zakończenie całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu – 30 

listopada 2011 r. 

 Zakończone zostały prace komisji przetargowej na „Wykonanie boisk treningowych – rozbudowy 

Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 5/7 dla potrzeb EURO 2012”. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie 3 boisk treningowych (2 boiska z trawą naturalną, 1 boisko z trawą 

syntetyczną). Termin składania ofert został przedłużony z 4 listopada 2010 r. do 18 listopada 2010 r.  

Realizacja prac do 30 czerwca 2011 r. Została wyłoniona najkorzystniejsza oferta firmy Zielona 

Architektura  A. i M. Wypychowscy sp. j. z Warszawy. 

Właściciel EURO Poznań 2012 Sp. z o.o % realizacji 100% 

Budżet  638,577 mln zł* Planowana data realizacji 17 września 2010 r. 
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Finansowanie Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 21,5 

mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu terytorialnego. 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 Optymalizacja procedur zarządzania obiektem w celu zapewnienia jakości zgodnej z wytycznymi dla 

stadionów klasy Elite 

 Wybór nowego operatora - najpóźniej w lipcu 2011 r. ma być znany nowy operator Stadionu Miejskiego 

w Poznaniu. 

 Wywłaszczenie działek na potrzeby UEFA EURO 2012™ 

 Zakończenie projektu zagospodarowani terenu wokół stadionu (listopad 2011 r.)  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

 

 

Rozbudowa Portu Lotniczego Poznań – Ławica (38) 

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

przepustowość. 

Status  17 grudnia 2010 r. - ogłoszono rozstrzygnięcie na wybór inżyniera kontraktu (planowana data podpisania 

umowy – luty 2011 r.). 

 

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania: 

 Wrzesień 2010 r. – ogłoszono rozstrzygnięcie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. 

 3 grudnia 2010 r. - podpisano umowę z wykonawcą – Firmą Skanska S.A. 

 W dniu 20 grudnia 2010 r. została podpisana umowa zlecenia (Mandate Letter) z Bankiem PEKAO S.A., 

która stanowi wstęp do przygotowania i podpisania pozostałych umów w tym: Umowy o ustanowieniu 

zastawu rejestrowego, Umowy o Emisji Obligacji oraz Umowy o rachunkach bankowych. 

 Wniosek o dofinansowanie ma być złożony w I kwartale 2011 r. 

 

Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego: 

 20 grudnia 2010 r. – nastąpiło otwarcie ofert w ramach II etapu postępowania przetargowego (przetarg 

ograniczony). 

Właściciel Port Lotniczy Poznań-Ławica 

Sp. z o.o. 
% realizacji 60 

Budżet 208, 892 mln zł Planowana data realizacji 16 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych i unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2007 – 2013. 

Umowa o dofinansowanie Projektu zostanie podpisana po akceptacji formalnej i merytorycznej wniosku o 

dofinansowanie. Załącznikiem niezbędnym do wniosku o dofinansowanie jest m.in. decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach prowadzone jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Styczeń  2011 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowych inwestycji 

 
Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania: 

 Marzec 2011 r. - opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany. 

 Czerwiec 2011 r. - uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji. 

 

Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego: 

 Styczeń 2011 r. – Ogłoszenie wyników II etapu postępowania przetargowego. 

 Luty 2011 r. – Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307) od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do 

granicy miasta 
Cel Budowa dwóch jezdni ulicy Bukowskiej ma na celu usprawnienie połączenia Stadionu Miejskiego z 

zachodnią obwodnicą Poznania S 11 (poprzez ulicę Bułgarską), Lotniskiem Ławica oraz umożliwi szybki 

dojazd z kierunku zachodniego (DW 307) do planowanego węzła  III ramy komunikacyjnej, autostrady 
A2  oraz centrum miasta. 

Status  Trwają roboty budowlane. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 Dokonano przejęcia ostatniego budynku na obszarze budowy (nr 13), eksmisja nie była konieczna, 

mieszkańcy opuścili budynek dobrowolnie. 

 Zaawansowanie robót (zgodnie z raportem z Rady Budowy z dnia 19 października 2010 r.): 

 Czasowe - 60,00%; 

 Finansowe - 47,36%. 

Właściciel Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 
% realizacji 87 

Budżet 151,83  mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011 r. 

Finansowanie Środki JST 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych. 

 Czerwiec 2011 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 

w celu stworzenia możliwości diagnostyki czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych (53) 

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

szczególnie niebezpiecznych 

Status 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 

% realizacji - 

Budżet 26,267 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Brak zapewnionego finansowania 

Najważniejsze zagadnienia 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  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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  27 września 2010 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 

2012. 

 02 listopada 2010 r. – Podpisanie umowy z rzeczoznawcą majątkowym, którego zadaniem jest wycena 

kwoty odszkodowań dla działkowców. 

 23 listopada 2010 r. – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

Właściciel EURO Poznań 2012 Sp. z o.o % realizacji 36 

Budżet 8,421 mln zł Planowana data realizacji 1 maja 2012 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 

 25 luty 2011 r. – wykonanie kompletnego projektu wykonawczego i budowlanego wraz z prawomocną 

decyzją umożliwiającą rozpoczęcie prac budowlanych. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.1.1.3 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Mapa Warszawy z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć w 

aspekcie UEFA EURO 2012
™

. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko 

niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; 

Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012
™

. 
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Budowa Stadionu Narodowego (3) 

Cel Celem projektu jest wybudowanie stadionu, zaprojektowanego zgodnie z normami i wymogami UEFA oraz 
ukończenie prac budowlanych w czerwcu 2011 r. 

Status  6 października 2010 r. - odbiór przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej  

 12 października 2010 r. - zakończenie montażu pylonów konstrukcji stalowej dachu  

 26 października 2010 r. – dostarczenie trzeciego elementu iglicy stadionu 

 28 października 2010 r. – ogłoszenie przetargu na świadczenie usług dotyczących podłączenia sieci 

teleinformatycznej Stadionu do ogólnoświatowej sieci internetowej oraz do węzła wymiany ruchu 

operatorskiego. 

 2 listopada 2010 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie powierzchni klubowo-

restauracyjnych na Stadionie.  

 3 listopada 2010 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń przeznaczonych 

na loże na Stadionie.  

 4 listopada 2010 r. – osiągnięcie kolejnego kamienia milowego umowy: zakończenie montażu 

podstawowych instalacji zapewniających ogrzewanie oraz montażu podstawowych instalacji 

elektrycznych 

 9 listopada 2010 r. - montaż trzeciej, ostatniej części iglicy centralnej dachu Stadionu 

 17 listopada 2010 r. - zawarcie umowy na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu 

wokół Stadionu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Zgodnie z umową, projekt powinien być gotowy za 5 miesięcy. 

Następnie w oparciu o projekt zostanie wybrany wykonawca. 

 24 listopada 2010 r. – ogłoszenie przetargu na system nagłośnienia trybun oraz projekt i system 

audiowizualny dla sali konferencyjnej. Termin składania ofert – 5 stycznia 2011 r. 

 24 listopada 2010 r. - ogłoszenie przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie centrum 

konferencyjnego, powierzchni klubowo - restauracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na loże.  

 3 grudnia 2010 r. – ogłoszenie przetargu na dostawę, zamontowanie i uruchomienie systemu telewizji 

kablowej i Digital Signage. Termin składania ofert - 12 stycznia 2011r. 

 8 grudnia 2010 r. – zakończenie montażu szkieletu daszku nad przyszłym „garażem” dachu ruchomego. 

Zakończenie rozkładania i zapinania górnych lin. 

 

Właściciel Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 
% realizacji 64 

Budżet  1 914,631 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011r. – zakończenie 

prac budowlanych na bryle stadionu 
22 lipca 2011 r. – rozpoczęcie 

użytkowania obiektu 

Finansowanie 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. 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 4 stycznia 2011 r. – rozpoczęcie montażu elewacji z siatki metalowej na pylonach 

 12 luty 2011 r. – rozpoczęcie montażu pokrycia dachu 

 31 maja 2011 r. – zakończenie montażu krzesełek i pozostałego wyposażenia (schody ruchome, windy, 

balustrady, ogrodzenie) 

 1 czerwca 2011 r. – zakończenie prac nad drogami dojazdowymi (obejście stadionu/ wejście VIP1/ VIP2/ 

parking dla wozów transmisyjnych) 

 1 czerwca 2011 r. – odbiór kompletnej instalacji cieplnej 

 9 czerwca 2011 r. – zakończenie montażu elewacji z siatki metalowej na pylonach/ zakończenie montażu 

dachu wraz z montażem membrany zewnętrznej i wewnętrznej 

 9 czerwca 2011 r. – zakończenie prac nad płytą boiska 

 10 czerwca 2011 r. – zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

Cel Modernizacja istniejącej linii kablowej (Powiśle_Sielce) z wykorzystaniem nowoczesnych kabli  

energetycznych oraz linii napowietrznej (Sielce-Siekierki) w wykonaniu kablowo-napowietrznym 
Celem projektu jest dostosowanie przepustowości linii do przyszłego zapotrzebowania miasta w energię  

elektryczną oraz poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną centrum miasta. 

Efektem projektu będzie proekologiczna modernizacja wyeksploatowanej linii kablowej izolowanej  
olejem na nowoczesną linię kablową, poprawa powiązania centrum miasta z modernizowaną  

elektrociepłownią EC Siekierki; EC Siekierki będzie posiadać także powiązanie linią przesyłową PSE  

Operator ze stacją GPZ Piaseczno, co poprawi stabilność i pewność pracy strategicznych obiektów  
zasilanych z tego kierunku (m.in. Sejm, RPZ Stadion, metro i inne). Linia kablowa 110kV relacji Powiśle-

Sielce_Siekierki ma duże znaczenie w dostarczaniu energii elektrycznej na potrzeby Mistrzostw 

Europy UEFA EURO2012™. 
Linia ta będzie stanowić ciąg liniowy o strategicznym znaczeniu dla miasta (EC Siekierki – RPZ Sielce –

 RPZ Powiśle – RPZ Stadion). 
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Status  W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów ws. wykazu przedsięwzięć Euro 2012, 

zaistniała konieczność rozpoczęcia od nowa procedury projektowej (rozpoczętej w 2009 r.) i uzyskania 

pozwolenia na budowę według specustawy. 

 We wrześniu został złożony nowy wniosek ws. uzyskania decyzji środowiskowej - czas oczekiwania 

około 4 miesięcy 

Właściciel RWE STOEN  % realizacji 24 

Budżet 32 mln zł Planowana data realizacji 1 stycznia 2012r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Grudzień 2010 r. - uzyskanie nowej Decyzji Środowiskowej 

 Styczeń 2011 r. - przekazanie spisu działek do podziału (niezbędna dla procedury wywłaszczenia) 

 Luty 2011 r. - złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Kwiecień 2011 r. - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 

 Maj 2011 r. - rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dla wykonania prac budowlanych 

 Lipiec 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle - Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion - 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia (66) 

Cel Budowa dwóch linii kablowych 110kV relacji: RPZ Powiśle – RPZ Stadion oraz RPZ Wschodnia – RPZ 
Stadion. Odcinek od strony stacji RPZ Powiśle wykonany będzie m.in. przepustem pod Wisłą o długości 

około 550m. 

Celem projektu jest zasilenie Stadionu Narodowego oraz poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania 
części Pragi Płn. Prowadzone analizy rozwojowe wskazują na potrzebę zagwarantowania wyższych mocy 

dla rozwijających się obszarów prawobrzeżnej części miasta. W wyniku inwestycji nastąpi zwiększenie 
przepustowości sieci elektroenergetycznej powiązanej z powstaniem nowych punktów transformacji i 

zmianą konfiguracji sieci (m.in. wyodrębnienie 4 obszarów sieciowych). 

Status  Listopad 2010 r. - zakończenie prac ziemnych 

 Grudzień 2010 r. - zakończenie prac/odbiór końcowy 

Właściciel RWE STOEN % realizacji 96 

Budżet 15 mln zł Planowana data realizacji 31 stycznia 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - uruchomienie linii kablowych 110kV oraz oddanie do użytkowania 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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. 
Efektem projektu będzie doprowadzenie energii elektrycznej do centrum miasta z jednego z ważnych źródeł 

zasilania Warszawy w energię elektryczną; Stacja RPZ Centrum wraz z liniami kablowymi zwiększy 

bezpieczeństwo zasilania centrum miasta, w tym ważnych obiektów jak m.in. instytucje państwowe (Sejm), 
Stadion Narodowy, metro i inne. W przypadku braku wsparcia ze strony miasta, przede wszystkim na 

uzyskanie pozwoleń na budowę i pozyskanie praw do terenu, Stadion Narodowy będzie miał niższe niż 

zakładane bezpieczeństwo zasilania. Wykonanie niniejszego powiązania gwarantuje możliwość zasilenia 
Stadionu również ze stacji GPZ Towarowa. 

Status  Luty 2010 r. – uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji. 

 Trwa proces uzyskiwania decyzji administracyjnych. 

Właściciel RWE STOEN % realizacji 25 

Budżet 37 mln zł Planowana data realizacji 1 marca 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. – uzyskanie opinii ZUD dla trasy linii kablowej wraz z ewentualnym prawem do 

drogi do terenu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.1.1.4 Wrocław 

 

Rysunek 10 Mapa Wrocławia z umiejscowieniem najważniejszych elementów i kluczowych przedsięwzięć w 

aspekcie UEFA EURO 2012
™

. Czerwony – ryzyko krytyczne; Pomarańczowy – ryzyko wysokie; Żółty – ryzyko 

niskie; Zielony – zgodnie z planem; Biały – projekt/proces nie rozpoczęty; Niebieski – projekt zakończony; 

Czarny – projekt, który nie zostanie zrealizowany do UEFA EURO 2012
™

. 

 

Budowa stadionu przy ul. Drzymały (4) 
Cel Celem projektu jest wybudowanie stadionu miejskiego we Wrocławiu, który będzie nowoczesnym, V 

kondygnacyjnym obiektem naziemnym z trybunami przykrytymi dachem. Termin ukończenia prac 

budowlanych planowany jest na czerwiec 2011 r. 

Status  7 października 2010 r. – rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej dachu 

 31 października 2010 r. – zakończenie montażu prefabrykowanych rygli trybun  

 17 listopada 2010 r. - podpisanie pierwszej umowy na najem powierzchni komercyjnych, z 

Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej 

 Prace wykonywane na obiekcie w IV kw. 2010 r.: 

 Kontynuowanie montażu stopni trybun (stan na grudzień 2010 r.- ponad 90%)  

 Murowanie kiosków Food&Beverages na poziomie L1 i L4;  

 Murowanie ścianek działowych na wszystkich poziomach;  

 Prace wykończeniowe przy betonowaniu sky-boxu;  

 Kontynuowanie montażu elementów konstrukcji stalowej dachu (zamontowano również fragm. 

zewnętrznego pierścienia dachu będącego równocześnie częścią mocowania siatki elewacyjnej). 

 Kontynuowanie prac przy układaniu korytek kablowych, przewodów wentylacyjnych i instalacji 

Ppoż i wod-kan. 

 Rozpoczęcie betonowania stropów esplanady, kontynuowane są prace przy zbrojeniu pozostałych 

części esplanady i stropów garażu wielopoziomowego. 

 17 grudnia 2010 r. – zakończenie ścianki murowanej na obiekcie 

 

Właściciel Wrocław 2012 Sp. z o.o. % realizacji 63,11% 

Budżet 857,423 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011r. – zakończenie prac 

budowlanych na bryle stadionu 
20 października 2011 r. – termin 

oddania obiektu do użytkowania wraz z 

esplanadą i parkingiem podziemnym 

Finansowanie Kwota dofinansowania z budżetu Państwa - 110 mln PLN, Pozostała kwota – budżet jednostki samorządu 

terytorialnego 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 14 stycznia 2011 r. – zakończenie projektu montażowego instalacji grzewczej/ wentylacji/ sanitarnej/ 

elektrycznej. 
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 11 luty 2011 r. - dostarczenie projektu do zatwierdzenia 

 28 kwietnia 2011 r. – zakończenie prac nad konstrukcją stalową (prace wykończeniowe, instalacyjne 

stadionu) 

 13 kwietnia 2011 r. – zakończenie montażu konstrukcji stalowej dachu 

 28 kwietnia 2011 r. - zakończenie montażu elewacji i pokrycia dachu 

 17 luty 2011 r. - zakończenie montażu elewacji konstrukcji stalowej 

 25 luty 2011 r. - zakończenie montażu elewacji szklanej 

 30 czerwca 2011 r. - zakończenie prac wykończeniowych stadionu (ściany wewnętrzne murowane, drzwi, 

podłogi, sufity podwieszane, prace malarskie, wyposażenie stałe/umeblowanie lady/punkty informacyjne) 

 30 czerwca 2011 r. –  zakończenie prac nad płytą boiska 

 20 października 2011 r. – zakończenie procedury odbiorowej (w tym również odbiory instalacji 

nagłośnieniowej). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 I): 

 Zakończony 

 

Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II): 

 Listopad 2010 r. - dokumentacja projektowa zweryfikowana 

 Grudzień 2010 r. - rozpoczęta procedura wybory Wykonawcy 

 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji na budowę 

 

Rozbudowa i modernizacja istniejącego terminalu: 

 Zakończony 

 
Rozbudowa infrastruktury lotniska: 

 Grudzień 2010 r. - weryfikacja dokumentacji projektowej 

 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji na budowę 

 

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą: 

 Listopad 2010 r. - zakończenie stanu surowego (zamknięcie budynku): -rozruch instalacji grzewczej 

 Październik- grudzień 2010 r. - dalsze prace wykończeniowe 

 Październik - grudzień 2010 r. - dalsze prace instalacyjne i wykończeniowe 

 Październik - grudzień  2010 r. - dalsze prace rozruchowe urządzeń i systemów  

Właściciel Port Lotniczy Wrocław S.A. % realizacji 65 

Budżet 338 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł, między innymi ze środków własnych oraz środków unijnych, a 

także ze środków sektora prywatnego.  

Najważniejsze 

zagadnienia 

Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II): 

 Marzec 2011 r. - wybór Wykonawcy 

 Marzec 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

 

Rozbudowa infrastruktury lotniska: 

 Luty 2011 r. - rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy 

 

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą: 

 styczeń - marzec 2011 r. - dalsze prace instalacyjne i wykończeniowe 

 styczeń - marzec 2011 r. - dalsze prace rozruchowe urządzeń i systemów 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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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 Budowa i modernizacja trasy łączącej osiedle Gaj ze Stadionem: 

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

 1 października 2010 r. - uzyskano Pozwolenie na Budowę (rygor natychmiastowej wykonalności). 

 Trwa opracowanie planu awaryjnego do wykorzystania w przypadku negatywnych rozstrzygnięć w 

odniesieniu do braku dostępu do wszystkich działek. 

 Inwestor oczekuje na rozstrzygnięcie przez Ministra Infrastruktury odwołania od Decyzji o Ustaleniu 

Lokalizacji - co ma nastąpić do 31 grudnia 2010 r. 

 Grudzień 2010 r. - zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych 

 

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

Nazwa zadania 
Data 
otwarcia 
ofert 

Data wyboru najkorzystniejszej 
oferty i podpisania umowy 

02063 - Budowa połączenia tramwajowego 
skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu 

ze Stadionem przez Osiedle Kozanów w ramach 

Projektu „Zintegrowany System Transportu 
Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” 

w zakresie: 

1. Budowa mostu tramwajowego nad rzeką Ślęzą 
wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. 

Nadrzecznej. 

2. Przebudowa technologiczna sieci ciepłowniczej. 
3. Rozbiórka obiektów kolidujących z planowaną do 

wybudowania trasą tramwajową na całej jej 

długości. 

18 
października 
2010 r. 

Część I – 8 listopada 2010 r. 

Podpisanie umowy 20 grudnia 

2010 r. 
Część II – 20 października 2010 

r. 

Podpisanie umowy 5 listopada 
2010 r. 

Część III - unieważnione 

02063 - Budowa połączenia tramwajowego 

skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu 

ze Stadionem przez Osiedle Kozanów w ramach 
Projektu „Zintegrowany System Transportu 

Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- etap I” 

w zakresie rozbiórki obiektów kolidujących z 
planowaną do wybudowania trasą tramwajową na 

całej jej długości. 

03 listopada 
2010 r. 

15 listopada 2010 r. - Wybrano 

firmę Przedsiębiorstwo 

Budowlane MIAZGA Sp. z o.o.  
Podpisanie umowy w dniu 26 

listopada 2010 r. 

Zintegrowany System Transportu Szynowego w 
Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I w zakresie: 

Zad 1.4. Budowa połączenia tramwajowego 

skrzyżowania ulic Legnicka-Na Ostatnim Groszu za 
Stadionem przez osiedle Kozanów w zakresie:  

I. 02063 (12063) Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Obszar I i IVa, 

II. 02063 (12063) Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Obszar II, 

III. 02063 (12063) Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Obszar III, 

IV. 02063 (12063) Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

04 listopada 
2010 r. 

Część I-VI – 25 listopada 2010 r. 

Obecnie trwa Kontrola 

uprzednia. Spodziewany termin 
podpisania umowy początek 

stycznia 2011 r. 
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Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Obszar IVb, 

V. 02063 Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Budowa (montaż) trakcji tramwajowej 

dla obszarów I, II, III, IVa, IVb, 

VI. 02063 Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze 

Stadionem przez osiedle Kozanów – 

Budowa (wyniesienie) docelowej 

organizacji ruchu dla obszarów I, II, III, 

IVa, IVb. 

 

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 

KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANĄ LINIĄ 
TRAMWAJOWĄ NA CAŁEJ JEJ DŁUGOSCI W 

RAMACH ZADANIA: Zintegrowany System 

Transportu Szynowego w Aglomeracji i we 
Wrocławiu – etap I. 02063 Zad. 1.4 Budowa 

połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic 

Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem przez 
osiedle Kozanów. Zad. 1.5.2. Stacja zasilania 

„Milenijna”. Zad. 1.5.3. Stacja zasilania „Dworska”. 

15 
października 
2010 r. 

17 grudnia 2010 r. - Podpisanie 

umowy nastąpi w dniu 23 
grudnia 2010 r. 

1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w 
Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – Zad. 1.5.2. 
Stacja zasilania "Milenijna" wraz z budową 
systemu zasilania. 
2. Zintegrowany System Transportu Szynowego w 
Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I – Zad. 1.5.3. 
Stacja zasilania "Dworska" wraz z budową systemu 
zasilania. 

02 listopada 
2010 r. 

Część I i II – 22 listopada 2010 r. 
Obecnie trwa kontrola uprzednia 

02063 Zintegrowany System Transportu Szynowego 

w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I, Zad. 1.5.3. 
Stacja zasilania "Dworska" - w zakresie budowy linii 

średniego napięcia zasilającego stacje 

prostownikową "Dworska" - etap I - odcinek od 
GPZ Pilczyce do krańcówki tramwajowej przy ul. 

Pilczyckiej. 

30 września 
2010 r. 

20 października 2010 r. 

Podpisanie umowy nastąpiło w 
dniu 28 października 2010 r. 

 
 
Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej /na odcinku od krańcówki do ul. Krynickiej/ 

wraz ze stacją zasilania Bardzka: 

 Inwestycja zakończona. Zakończone wszystkie odbiory i prace porządkowe 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus: 

 Trwa procedura uzyskiwania Pozwoleń na Budowę. 

 Uzyskano pierwsze Pozwolenie na Budowę (rejon ul. Piłsudskiego).  

 Do uzyskania pozostały dwa PnB (zaistniała konieczność wcześniejszego uzyskania decyzji 

lokalizacyjnych) 

 Trwają roboty budowlane na wybranych odcinkach. 

 

Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Pilczyce - Pętla Stadion Olimpijski / druga trasa Tramwaju 

Plus: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2010 r.: 

 Zakończono roboty zasadnicze 

 Zakończono rozliczanie zadania 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2011 r.: 

 3 listopada 2010 r. – uzyskano pierwsze Pozwolenie na Budowę 

 2 grudnia 2010 r. – uzyskano wszystkie Pozwolenia na Budowę 

 6 grudnia 2010 r.- ogłoszono przetargi na wybór wykonawcy robót - trwa procedura przetargowa  

 

Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Cmentarz Grabiszyński - Pętla Kromera: 

Budowa nowej stacji zasilania na trasie średnicowej - stacja prostownikowa „Fiołkowa”: 
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 Trwają końcowe uzgodnienia związane z opracowaniem projektu wykonawczego. 

 18 listopada 2010 r. - złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę  

 

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

 Inwestycja zakończona. 

 

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

 Zakończono prace nad projektem budowlanym.  

 28 października 2010 r. - uzyskano prawomocne Pozwolenie na Budowę. 

 Trwające aktualnie uzgodnienia związane z wyłączeniami torów w roku 2011, uzależnią termin  

ogłoszenia przetargu na realizację zadania. 

 

Przebudowa Placu Bema: 

 Inwestycja zakończona 

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

 Inwestycja zakończona 

 
Rozbudowa węzłów przesiadkowych: 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska 

w ul. Glinianej i Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej: 

 Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

 Zakończono prace na projektem budowlanym, złożono wnioski o niezbędne opinie do wniosku o wydanie 

Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID). 

 Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej 

 
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu: 

 Trwają roboty budowlane. 

 Rozpoczęto roboty m.in. w zakresie wbijania ścianek szczelnych, wzmacniania gruntu metodą jest 

grouting.  

 Zakończono roboty związane z wykonywaniem m.in. trakcji, słupów, torów, przełożeniem sieci 

średniego napięcia. , likwidacją starego nasypu tramwajowego, demontażem wiaduktu nad linią PKP 

 

System sterowania ruchem: 

 Trwa procedura wyłonienia wykonawcy – tryb dialogu konkurencyjnego. Nastąpiło przesunięcie terminu 

otwarcia ofert (duża ilość pytań potencjalnych wykonawców, protesty). 

 4 października 2010 r. – nastąpiło otwarcie ofert w procedurze wyłonienia wykonawcy (tryb dialogu 

konkurencyjnego). Złożono dwie oferty, z czego ważna jest jedna. Ważna oferta mieści się kosztorysie 

inwestorskim. 

 17 grudnia 2010 r. - otrzymano z Urzędu Zamówień Publicznych informację o wyniku kontroli 

uprzedniej, stwierdzającą naruszenie formalne nie skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 30 grudnia 2010 r. – podpisano umowę z Wykonawcą – Konsorcjum WASKO S.A. (lider) oraz 

GERTRUDE S.A.E.M. 

 

Zakup taboru tramwajowego: 

 Trwają prace produkcyjne. 

 Część zamówionego taboru została zgłoszona już do odbioru międzyoperacyjnego.  

 30 września 2010 r. - podpisano umowę pomiędzy MPK Sp. z o.o. a z firmą Remonty i Modernizacja 

Tramwajów PROTRAM Wrocław Sp. z o.o. na dostawy 8 sztuk wagonów tramwajowych 

wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta / Gmina 

Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp. z 

o.o./MPK Sp. z o.o 

% realizacji 79 

Budżet 760  mln zł Planowana data realizacji 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 

Budowa i modernizacja trasy łączącej osiedle Gaj ze Stadionem: 

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

 31 grudnia 2010 r. - planowane uzyskanie rozstrzygnięcia przez Ministra Infrastruktury odwołania od 

Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji 

 I kw. 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót zasadniczych 

 Czerwiec 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 

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

 Realizacja robót budowlanych. 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie całości robót 

 20 grudnia 2010 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą podzadania "Budowa mostu 
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tramwajowego nad rzeką Ślęzą wraz z przepustem pieszo rowerowym w śladzie ul. Nadrzecznej" 

 Styczeń 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą zadania głównego "Budowa połączenia 

tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem przez osiedle Kozanów 

wraz ze stacjami zasilania" 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Grudzień 2010 r. - planowane pozyskanie brakujących decyzji lokalizacyjnych. 

 Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie brakujących Pozwoleń na Budowę 

 Czerwiec 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 
Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Pilczyce - Pętla Stadion Olimpijski / druga trasa Tramwaju 

Plus: 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na drugiej trasie Tramwaju Plus /zadania - realizacja w 2011 r.: 

 I kw..2011 r. - planowane rozpoczęcie robót 

 Maj 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 

Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Cmentarz Grabiszyński - Pętla Kromera: 

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

 Grudzień 2010 r. - planowane zakończenie prac nad Projektem Wykonawczym 

 Grudzień 2010 r. - planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy 

 Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę 

 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie robót  

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na trasie średnicowej /zadania - realizacja w 2011 r.: 

 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie robót  

 
Rozbudowa węzłów przesiadkowych: 

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

 Grudzień 2010 r. - planowane złożenie wniosku o ZnRID 

 Grudzień 2010 r. - planowane uzyskanie decyzji środowiskowej 

 Styczeń 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy 

 II kw. 2011 r. - planowane rozpoczęciu robót 

 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie robót (wraz z czynnościami odbiorowymi i pozwoleniem na 

użytkowanie) 

 
System sterowania ruchem: 

 30 grudnia 2010 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie prac (w zakresie przewidzianym do czasu Mistrzostw UEFA 

EURO 2012™) 

 

Zakup taboru tramwajowego: 

 Styczeń 2011 r. - planowane przekazanie pierwszych tramwajów 

 III kw. 2011 r. - planowane rozpoczęcie użytkowania tramwajów na fragmentach trasy Tramwaju Plus 

(po procesie odbiorów, szkolenia motorniczych itp.) 

 Czerwiec 2011 r. - planowane przekazanie tramwajów jednokierunkowych (umowa z 30 września 2010 

r.) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

Status Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką: 

 Trwają prace budowlane. Realizacja zgodnie z harmonogramem. 

 28 października 2010 r. - uzyskano w Ministerstwie Infrastruktury ostateczność decyzji lokalizacyjnej na 
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spornym terenie działki Państwa Krzywdów ( co oznacza przejście nieruchomości na Miasto) 

 9 listopada 2010 r. - podpisano z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  umowę, która 

formalnie przekazuje tereny Autostradowej Obwodnicy Wrocławia niezbędne do realizacji inwestycji. 

 Etap. 1.1., 1.2. – Wykonywano m.in. stabilizację gruntu cementem na wybranych odcinkach, układano 

krawężniki i ścieki, wykonano peron oraz chodniki przy zatoce ul Królewieckiej w stronę miasta. 

Ułożono warstwy bitumiczne dla jezdni północnej. Trwają prace przygotowawcze do układania warstwy 

bitumicznej  jezdni. 

 Zaawansowanie robót na koniec listopada 2010 r. – zgodnie z raportem wykonawcy za listopad 2010 r.: 

 Projektowych – 98,22%, 

 Budowlanych – 42,68% 

 

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu: 

 Prace budowlane zostały zakończone, odebrane  i przekazane  01 czerwca 2010 r. do Zarządu Dróg i 

Utrzymania Miasta. Obecnie z ulicy korzystają pracownicy zatrudnieni przy budowie stadionu. 

 Decyzją Radnych z 09 września 2010 r. nowopowstała ulica Drzymały nosi nazwę: Aleja Śląska. 

 Inwestycja zakończona. 

 

Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I: 

 Trwają prace budowlane. Realizacja zgodnie z harmonogramem. 

 28 października 2010 r. - uzyskano w Ministerstwie Infrastruktury ostateczność decyzji lokalizacyjnej 

na spornym terenie działki Państwa Krzywdów ( co oznacza przejście nieruchomości na Miasto) 

 9 listopada 2010 r. - podpisano z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  umowę, która 

formalnie przekazuje tereny Autostradowej Obwodnicy Wrocławia niezbędne do realizacji inwestycji. 

 Etap. 1.1., 1.2. –Wykonywano m.in. stabilizację gruntu cementem na wybranych odcinkach, układano 

krawężniki i ścieki, wykonano peron oraz chodniki przy zatoce ul Królewieckiej w stronę miasta. 

Ułożono warstwy bitumiczne dla jezdni północnej. Trwają prace przygotowawcze do układania warstwy 

bitumicznej  jezdni południowej. 

 Etap. 1.3. i 1.4. – wykonywano m.in. stabilizację gruntu cementem na wybranych odcinkach, układano 

krawężniki i ścieki, układano wodociągi i gazociągi, kanalizację i inne sieci podziemne. 

 Etap 2 – Wykonano rozbiórkę zabudowań na terenie rodziny Krzywdów (sporna działka, do której brak 

było dotychczas dostępu). 

 Zaawansowanie robót na koniec listopada 2010 r. – zgodnie z raportem wykonawcy za listopad 2010 r.: 

 Projektowych – 98,22%, 

 Budowlanych – 42,68% 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje 

Sp. z o.o. 
% realizacji 92 

Budżet 46,621 mln zł Planowana data realizacji 29 lipca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla WD na lata 2007-2013 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Planowane jest wykonanie warstw bitumicznych jezdni na odcinku 6. 

 Lipiec 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 

Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Planowane jest wykonanie warstw bitumicznych jezdni południowej i przełożenie ruchu na ten odcinek w 

celu rozpoczęcia prac na jezdni północnej. 

 Lipiec 2011 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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  Trwają prace wykończeniowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem. 

 Zakończono prace kablowe w obrębie skrzyżowania z ulicą Estońską; 

 06 listopada 2010 r. – w ramach wznoszenia obiektu mostowego nad Ślęzą ułożono prefabrykowane 

belki przęsła; 

 Inwestor uzyskał zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie środków z Dolnośląskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego – nowe terminy rozliczeń to: 

 28 luty 2011 r. – rozliczenie rzeczowe; 

 28 kwietnia 2011 r. – rozliczenie finansowe. 

 Stopień realizacji zadania według Przejściowego Świadectwa Płatności z dnia 30 listopada 2010 r.  

wynosi 72,46%. 
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 Z 22 na 23 grudnia 2010 r. – udostępniono do ruchu jezdnię południową wraz z mostem na rzece 

Ślęza oraz przejazdem kolejowym; 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji 91 

Budżet 56,65 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla WD na lata 2007-
2013 

Najważniejsze zagadnienia  Do wykonania pozostały warstwy ścieralne (na 1/3 długości jezdni) oraz prace wykończeniowe na 

niektórych obszarach, takie jak chodniki, ciągi pieszo   rowerowe 

 Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z zapisami umowy z 

wykonawcą) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II  

Cel Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście,  

głównie dojazdowi do istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu  
Cargo 

Status  16 października 2010 r. – dopuszczono ruch na całej jezdni; 

 20 października 2010 r. – zakończono roboty – zgodnie z zawartym w dniu 18 października 2010 r. z 

wykonawcą aneksem do kontraktu; 

 Zakres robót zasadniczych został wykonany, 

 Trwają odbiory końcowe poszczególnych robót branżowych; 

 Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne termin usunięcie wad i usterek wydłużono do końca 

marca 2011 r.; 

 Beneficjent uzyskał zgodę Zarządu Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na 

przesunięcie środków terminów zakończenia projektu, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w następujący 

sposób: z Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – nowe terminy rozliczeń to: 

 z 28 września 2010 r. na 30 grudnia 2010 r. – rozliczenie rzeczowe; 

 z 04 listopada 2010 r. na 28 luty 2011 r. – rozliczenie finansowe. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta % realizacji 100 

Budżet 74,273 mln zł Planowana data realizacji 25 marca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla WD 

Najważniejsze zagadnienia  Inwestycja zakończona. 

 W zakresie zadania pozostały do wyburzenia dwa obiekty – istniejące przepompownie oraz 

uporządkowanie terenu w ich rejonie – zakończenie w 2010 r.  

 Rozliczenie inwestycji w 2011 r. 

 Zgłoszenie zakończenia inwestycji do właściwego organu administracyjnego w styczniu 2011r.. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

 

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III (72) 

Cel Przebudowa układu drogowego służy poprawie warunków ruchowych w mieście, 

głównie dojazdowi do istniejącego, jak i planowanego Portu Lotniczego oraz terminalu Cargo 

Status  14 października 2010 r. – podpisano umowę z wykonawcą firmą Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. o 

wartości brutto 26 371 442,93  PLN; 

 22 października 2010 r. – przekazano teren wykonawcy – dot. Etapu I (ul. Rdestowa – Nowy Port 

Lotniczy) – do 25 listopada 2010 r. przekazano wykonawcy 95% terenu inwestycji; 

 25 października 2010 r.   uzyskano zezwolenie na wykonanie wycinki drzew i krzewów; 

 29 października 2010 r. – zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych; 

 05 listopada 2010 r. - rozpoczęto roboty przy wykonywaniu sieci wodociągowej; 

 09 listopada 2010 r. - rozpoczęto roboty drogowe; 

 15 listopada 2010 r. - rozpoczęto roboty przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta % realizacji 82 

Budżet 45,307 mln zł Planowana data realizacji 13 stycznia 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz RPO dla WD. Planowane 
jest złożenie wniosku o dofinansowanie z UE. 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych. 

 Wystąpienie o Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej dla fragmentu ronda z wjazdem od tzw. 

starej ul. Granicznej – element ten znajduje się w projekcie „Budowa połączenia Portu Lotniczego 

ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94”. 
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 Styczeń 2012 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

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  Trwają roboty budowlane. 

 09/10 października 2010 r. - uruchomiono drogę objazdową,  

 Otwarto zasadniczy front robót w obrębie węzła; 

 Zakończono roboty związane z siecią wodociągową i sanitarną, 

 Prowadzono roboty związane z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, 

 Wykonywany jest demontaż dotychczasowej sieci sanitarnej; 

 Wykonano pale pod wiaduktem i murem O5 

 Wykonano część fundamentów muru O5 

 Wykonano fundament pod przyczółkiem wschodnim 

 Wykonano zbrojenie przyczółka zachodniego i wszystkich filarów 

 w dniu 14 października 2010 r. rozpoczęto palowanie w ramach obiektu O5 jednak z uwagi na 

niekorzystne, niezgodne z opracowaną dokumentacją, warunki geologiczne przerwano roboty palowe  

pod mur oporowy O 5 na części realizowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW;), trwa 

przeprojektowywanie palowania pod zakres AOW; 

 GDDKiA przekazała informację o przesunięciu o dwa miesiące uzgodnionego wczesnej terminu 

zejścia Wykonawcy AOW z rusztowaniem estakady nad ul. Kosmonautów na dzień 15 stycznia 2011 

r. (wcześniejszy 15 listopada 2010 r.). Uniemożliwia to rozpoczęcie właściwych robót przy budowie 

wiaduktu. 

 Częściowo wykonano palowanie w obszarze przyczółku obiektu inżynierskiego; 

 Wykonano niemal całą podbudowę dla drogi zbiorczej po stronie zachodniej; 

 Zakończono roboty sanitarne bez elementów serwisowych oraz wykonywanych wraz z robotami 

nawierzchniowymi. 

 W związku z powstałymi opóźnieniami powstałymi w wyniku braku zejścia Wykonawcy AOW z 

rusztowania estakady WD 19 nad ul. Kosmonautów, planowany na 15 czerwiec 2011 r. (termin 

pośredni   wykonane ok. 90% prac, co pozwoli na oddanie do ruchu węzła w ramach AOW) może 

ulec przesunięciu o około 1 miesiąc 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji 80 

Budżet 41,756 mln zł Planowana data realizacji 16 listopada 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych. 

 Planowane rozpoczęcie prac w ramach obiektów O1, O2, O3 oraz O4 jak również części nawierzchni 

łącznicy 

 Grudzień 2010 r. - planowane rozpoczęcie prac przy wykonywaniu podbudowy dla jezdni zbiorczej 

południowej, wykonanie fundamentów podpór przyczółków i murów oporowych, rozpoczęcie 

budowy murów oporowych, rozpoczęcie budowy wiaduktu. 

 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowośd  

 

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim 
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 Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 2012™. Zgodnie z 

informacją otrzymaną od Urzędu Miasta Wrocławia, czynnikiem mającym kluczowy wpływ na 

przesunięcie realizacji po czerwcu 2012 r., była rezygnacja PKP PLK z budowy nowego połączenia 
kolejowego do Portu Lotniczego we Wrocławiu (konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i 

powtórnego rozpoczęcia procedury zdobywania zezwoleń administracyjnych dla inwestycji). 

W dniu 16 listopada 2010 r. decyzja o nierealizowaniu projektu w terminie do UEFA EURO 2012 została 

zatwierdzona na kolegium Prezydenta Wrocławia. Podpisano Aneks wprowadzający podział 

dokumentacji na trzy odrębne etapy realizacyjne, dla których niezależnie uzyskiwane będą wszystkie 

wymagane uzgodnienia i decyzje. Termin zakończenia tej umowy planowany jest na czerwiec 2011. 
Obecnie podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest na  wrzesień 2011 r., przewidywany okres 
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realizacji to 20-21 miesięcy. 

Informacja potwierdzona pismem Wiceprezydenta Miasta Wrocławia (sygn. WW3.0717/80/10) z dnia 25 

listopada 2010 r. 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji - 

Budżet 326,82 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Najważniejsze zagadnienia - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu 

Cel Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących  
w trakcie ME UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu 

Status Projekt zrealizowany 

Właściciel Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i 

Utrzymania Miasta 
% realizacji 100 

Budżet  89,156 mln zł Planowana data realizacji 22 czerwca 2009 r. 

Finansowanie - 

Najważniejsze zagadnienia Projekt zrealizowany 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

 

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II 

Cel Projekt usprawni komunikację wokół obiektów sportowych oraz innych miejsc imprez towarzyszących w 
trakcie ME UEFA EURO 2012 rozgrywanych we Wrocławiu. 

Status  Trwają roboty budowlane. 

 Dokonano próbnego obciążenia pali w obszarze obiektu nr 1 – otrzymano wyniki poniżej oczekiwań, 

wprowadzono rozwiązanie alternatywne, prace są kontynuowane; 

 Prace polegające na skablowaniu linii energetycznej uległy opóźnieniu – opóźniła się dostawa 

zabezpieczeń odgromowych, jednocześnie konieczne jest wykonanie łączy światłowodowych przez 

Energię Pro na swoim odcinku robót, praca zakończono do 14 grudnia 2012 r. – brak przeszkód do 

kontynuacji robót na obiekcie MG5 – most na rzece Ślęzy 

 4/5 grudnia 2010 r. oraz 11/12 grudnia 2010 r. - dokonano przełączenia linii 

 Dokonano przeprojektowania obiektu inżynierskiego na technologię belek prefabrykowanych co będzie 

skutkowało 3 4 tygodniowym przyśpieszeniem robót; 

 W ramach prac w obszarze obiektu inżynierskiego na rzece Ślęzie wykonywane są dwie podpory; 

 Zakończono prace nad przepustami pod drogą; 

 W ramach obiektów nr 2 i 4 trwa budowa deskowania; 

 Zakończono roboty ziemne, 

 Dokonano przeprojektowania sieci pod węzłem przesiadkowym – konieczna zmiana Zgody na 

Realizację Inwestycji Drogowej. 

 Dokonano przepięcia linii WN 

 Całkowite zaawansowanie robót na dzień 30 listopada 2010 r. wynosi 36%. 

Właściciel Gmina 

Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 80 

Budżet 113, 74 mln zł Planowana data realizacji 24 października 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych. 

 Czerwiec 2011 r. - planowane zakończenie robót (zgodnie z umową z wykonawcą) 

 Z uwagi na opóźnienia GDDKiA przy budowie AOW skutkujące opóźnieniem terminu udostępnienia 

terenu pod AOW dla przebudowy ul. Kosmonautów prawdopodobne przesunięcie terminu 

unieczynnienia objazdu ul Lotniczej z 17 kwietnia 2011 r.  na 15 maja 2011 r.  – możliwa zmiana 

terminu zakończenia umowy z wykonawcą. Termin planowanej realizacji nie zagrożony. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.1.1.5 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  Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 76 

Budżet 3 145 mln zł Planowana data realizacji 29 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Projekt koncesyjny 

Najważniejsze zagadnienia  Grudzień 2011 r. – planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A1 Toruń – Stryków – 144 km 

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

Status Czerniewice – Odolion 

 Trwają roboty budowlane. GDDKiA podjęła decyzję o analizie harmonogramów, celem zapewnienia 

przejezdności na EURO 2012. Obecnie GDDKiA oczekuje na przedstawienie harmonogramów 

uwzględniających powyższy warunek. 

 
Odolion – Brzezie 

 Trwają roboty budowlane. GDDKiA podjęła decyzję o analizie harmonogramów, celem zapewnienia 

przejezdności na EURO 2012. Obecnie GDDKiA oczekuje na przedstawienie harmonogramów 

uwzględniających powyższy warunek. 

 

Brzezie – Kowal: 

 Trwają roboty budowlane. GDDKiA podjęła decyzję o analizie harmonogramów, celem zapewnienia 

przejezdności na EURO 2012. Obecnie GDDKiA oczekuje na przedstawienie harmonogramów 

uwzględniających powyższy warunek. 

 

Kowal – Sójki 

 Trwają roboty budowlane. Wykonawca przedłożył harmonogram uwzględniający kontraktowy czas na 

ukończenie na kwiecień 2012 r. Aktualnie trwa procedura akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. 

 

Sójki – Kotliska 

 Trwają roboty budowlane. Harmonogram wraz z programem naprawczym został zatwierdzony w dniu 

28.12.2010 r. Zakończenie kontraktu przewidziano na kwiecień 2012 r. 

Kotliska – Piątek 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Piątek Stryków I: 

 Trwaja prace budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 
Węzeł Stryków: 

 Trwają prace budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 80 

Budżet 8 844,299 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Czerniewice – Odolion: 

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

 

Odolion – Brzezie: 

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

 
Brzezie – Kowal: 

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

 

Kowal – Sójki: 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 
Sójki – Kotliska: 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Kotliska – Piątek 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Piątek Stryków I: 
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 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Węzeł Stryków: 

 styczeń 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A1 Stryków - Częstochowa (węzeł Rząsawa) - 123 km 
Cel Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granic z Czechami 

Status Realizacja po mistrzostwach UEFA EURO 2012 

Właściciel GDDKiA % realizacji - 

Budżet 7 500 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie - 

Najważniejsze zagadnienia - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

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

Status Pyrzowice – Piekary Śląskie 

 Trwają prace budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Piekary Śląskie – Maciejów 

 Trwają prace budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 
Maciejów – Sośnica: 

 Trwają prace budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Węzeł Sośnica: 

 Inwestycja zakończona. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 82 

Budżet 5 877,632 mln zł Planowana data realizacji 24 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Pyrzowice – Piekary Śląskie 

 kwiecień 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 
Piekary Śląskie – Maciejów 

styczeń 2012 r. - planowane oddanie do ruchu. 

 
Maciejów – Sośnica: 

 sierpień 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A2 Nowy Tomyśl – Świecko – 105 km 
Cel Autostrada A2 -budowa połączenia zachodniej granicy z Niemcami w Świecku z Poznaniem, Łodzią i  

Warszawą 

Status  Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 listopad 2010   ogłoszenie przetargu na realizację węzła autostradowego Głuchowo 

Właściciel GDDKiA % realizacji 79 

Budżet 5200 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2011 r. 

Finansowanie Projekt koncesyjny 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 listopad 2011 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności) 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do użytku w pełni wyposażonej autostrady 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A1 Sośnica – Gorzyczki – 47,9 km 

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

Czechami 

Status Sośnica – Bełk: 

 Inwestycja zakończona. 
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Bełk – Świerklany: 

 15 grudnia 2010 r. – oddano do ruchu odcinek trasy zasadniczej od węzła „Bełk” do wezła „Rowień) 

(7,5 km)  

 

Świerklany – Gorzyczki: 

 1 października 2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą (Alpine Bau GmbH) 

 Trwają roboty budowlane. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 75 

Budżet 3 556,911 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie KFD/FŚ 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Bełk – Świerklany: 

 czerwiec 2011 r. - planowane oddanie do ruchu pozostałego odcinka autostrady (ok. 7 km). 

 
Świerklany – Gorzyczki: 

 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  12 sierpnia 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka D autostrady 

 21 września 2010 r. - uzyskanie pozwoleń na budowę odcinków A i B autostrady 

 5 października.2010 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka E autostrady (woj. mazowieckie) 

 12 października 2010 r. i 14 października 2010 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka C 

autostrady (woj. mazowieckie) 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 70 

Budżet 3200 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie KFD 

Najważniejsze zagadnienia  maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa - 51,4 km 

Cel 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 

Status Projekt zrealizowany 

Właściciel GDDKiA % realizacji 100 

Budżet 1 392,088 mln zł Planowana data realizacji 9 sierpnia 2009 r. 

Finansowanie - 

Najważniejsze zagadnienia - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

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

Cel 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 

Status Wielicka – Szarów: 

 Inwestycja zrealizowana 

 

S7 Bieżanów - Christo Botewa: 

 Inwestycja zakończona 

 16 listopada 2010 r. - oddanie do użytku 

Właściciel GDDKiA % realizacji 100 

Budżet 1 229 mln zł Planowana data realizacji 28 października 2010 r. 

Finansowanie FS/KFD 

Najważniejsze zagadnienia -  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 
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Autostrada A4 Kraków – Tarnów, Szarów – Krzyż – 57,5 km 

Cel 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 

Status Szarów – Brzesko: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

 

Brzesko – Wierzchosławice: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż): 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 81 

Budżet 4 793,683 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Szarów – Brzesko, 

 kwiecień 2012 r. -  planowane oddanie do ruchu 

 
Brzesko – Wierzchosławice 

 kwiecień 2012 r. -  planowane oddanie do ruchu 

 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż): 

 kwiecień 2012 r. -  planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

Status Tarnów (w. Krzyż) - Dębica Pustynia: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

 
Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

 

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

 

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umową. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 83 

Budżet 3 881,360 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Tarnów (w. Krzyż) - Dębica Pustynia: 

 Termin kontraktowy zakończenia prac – 5 sierpnia 2012 r. GDDKiA podejmuje działania w celu 

uzyskania przejezdności na EURO 2012. 

 

Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.: 

 Termin kontraktowy zakończenia prac – 8 czerwca 2012 r. 

 

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny: 

 Termin kontraktowy zakończenia prac – 21 listopada 2011 r. 

 grudzień 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

 
Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.: 

 Termin kontraktowy zakończenia prac – 28 września 2011 r. 

 listopad 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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Autostrada A4 – Rzeszów – Korczowa – 87,5 km 

Cel 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 

Status Rzeszów – Jarosław: 

 20 października 2010 r. -  uzyskanie Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej 

 Rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Jarosław – Korczowa: 

 Zakończono prace nad projektem budowlanym. Trwają prace nad projektami wykonawczymi. 

 13 grudnia 2010 r. - uzyskano Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka autostrady 

Radymno – Korczowa (ZnRID dla odcinka Jarosław – Radymno uzyskano w dniach 30 lipca 2010 r. 

dla sekcji 1. oraz 24 września 2010 r. dla sekcji 2). 

 Rozpoczęto roboty budowlane. Realizacja inwestycji prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych 

harmonogramów zakładających zakończenie prac zgodnie z umowami. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 79 

Budżet 3 489,821 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Rzeszów – Jarosław: 

 Planowana data zakończenia Kontraktu – 20 lipca 2012 r. Wykonawca został zobowiązany do 

przedstawienia harmonogramu przewidującego zakończenie robót nawierzchniowych w maju 2012 r. 

Obecnie Wykonawca realizuje swoje prace na podstawie zatwierdzonego harmonogramu obejmującego 

ww. ustalenia. 

 
Jarosław – Korczowa: 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A8 obwodnica Wrocławia – 35,4 km 

Cel Autostrada A8 – budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która ominie miasto od strony zachodniej i 
północno zachodniej. Autostrada odciąży miasto od tranzytu, poprawiając przejezdność ulic w śródmieściu, 

przyczyniając się również do poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich odcinkach drogi krajowej nr 8 i 5. 

Usprawni też dojazd do portu lotniczego Wrocław – Starachowice 

Status Odcinek lotnisko – Pawłowice:  

 Trwają roboty budowlane. Planowany pierwotnie termin wykonania został przedłużony. 

 

Most przez rzekę Odrę: 

 Trwają roboty budowlane. Planowany pierwotnie termin wykonania został przedłużony. 

 
Odcinek od autostrady A4 – Lotnisko: 

 Trwają prace budowlane 

 

30 grudnia 2010 r. – uruchomiono pierwszy odcinek (7 km) Autostradowej Obwodnicy Wrocławia od 

Magnic do skrzyżowania z autostradą A4 (Węzła Wrocław). 

Właściciel GDDKiA % realizacji 86 

Budżet 4 090,847 mln zł Planowana data realizacji 22 lipca 2011 r. 

Finansowanie KFD 

Najważniejsze zagadnienia Odcinek lotnisko – Pawłowice:  

 lipiec 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Most przez rzekę Odrę: 

 lipiec 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

 
Odcinek od autostrady A4 – Lotnisko: 

 marzec 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.1.1.6 Drogi ekspresowe 

 

Droga ekspresowa S8, Konotopa – Powązkowska – 10 km 
Cel Budowa bezkolizyjnego połączenia projektowanej autostrady A2 z warszawskim układem drogowym, w ty

m z istniejącą trasą Armii Krajowej 

Status  Inwestycja zrealizowana 19 stycznia 2011 r. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 100 

Budżet 2 503,203 mln zł Planowana data realizacji 19 stycznia 2011 r.  

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

Najważniejsze zagadnienia  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.1.7 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 Nasielsk 66,5 km 

Kontrakt 8: 

Marzec 2010 r. - prace i odbiory zakończone  
 

Kontrakt 3a: 

Lipiec 2010 r. - prace i odbiory zakończone 
 

Kontrakt 3b : 

Umowa z wykonawcą została podpisana 23 października 2008 r. Trwają prace budowlane: 

 na ukończeniu modernizacja mostu na Bugo-Narwi w torze 2 (stan zaawansowania 95%) 

 trwa modernizacja szlaku Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin 

 trwa modernizacja linii w rejonie Chotomowa 

 

LCS Ciechanów 60,4 km 

Kontrakt 1a: 

Umowa z wykonawcą została podpisana 16 września 2009 r. Trwają prace budowlane (zaawansowanie 
rzeczowe i finansowe ok. 50%).  

 na szlaku Świercze-Gąsocin oddano do eksploatacji nowy tor 1 i 2 

 trwa modernizacja stacji Świercze (odbudowano tor 1, peron 1, trwa budowa przejścia podziemnego) 

 trwa modernizacja stacji Gąsocin (zaawansowane robót torowych 95%, budowa przejścia 

podziemnego) 

 trwa modernizacja toru 2 na szlaku Gąsocin-Gołotczyzna (w tym mostów na rz. Łydyni i Sonie oraz 

przejść podziemnych w Gołotczyźnie i Ciechanowie) 

 trwa modernizacja stacji Ciechanów po stronie nieparzystej 

 

Kontrakt 1b: 

Trwa procedura wyboru wykonawcy (pierwotny wybór z lipca 2010 r. zakwestionowany przez UZP i KIO): 

 złożono wnioski o brakujące pozwolenia na budowę (szlak Konopki-Mława, stacja Mława) 

 trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy (złożono oferty, wybrano wykonawcę, inwestor 

czeka na ewentualne i protesty). Planowany termin podpisania umowy to 30 stycznia 2011 r.  

 

LCS Działdowo - 53,7 km: 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 31 maja 2010 r. Trwają prace budowlane (zaawansowanie 

8%) 

 pozyskano komplet pozwoleń na budowę dla terenów zamkniętych  

 na ukończeniu modernizacja toru 1 na szlaku Mława-Iłowo (poza odcinkami z planowanymi korektami 

geometrii) 

 trwa modernizacja toru 2 na szlaku Mława-Iłowo 

 rozpoczyna się modernizacja stacji Działdowo po stronie parzystej 

 trwa modernizacja toru 1 na szlaku Działdowo-Turza Wielka 

 rozpoczyna się modernizacja stacji Gralewo 

 trwa modernizacja toru 2 na szlaku Gralewo-Rybno 

 rozpoczyna się modernizacja stacji Rybno Pomorskie (plac budowy przekazany w listopadzie 2010 r.) 

 trwa modernizacja toru 2 na szlaku Rybno Pomorskie-Montowo 
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 trwa kompletowanie decyzji administracyjnych na tereny otwarte (odcinek Gralewo-Rybno-Montowo 

posiada decyzję lokalizacyjną, szlak Rybno-Montowo nie ma pozwolenia na budowę) 

 

LCS Tczew - 28 km: 

Prace budowlane zgłoszone jako inwestycje na UEFA EURO 2012 zostały zakończone w grudniu 2010 r.  

 oddano do eksploatacji oba tory na szlaku Szymankowo-Lisewo (bez odcinka toru 2 na stacji Lisewo) 

 oddano do eksploatacji trzy tory na szlaku Pszczółki-Pruszcz Gdański 

 zakończono modernizację peronów na stacji Tczew 

 zmodernizowano most na Wiśle 

 na ukończeniu modernizacja stacji Tczew 

 na ukończeniu modernizacja stacji Pszczółki (gotowe są perony, układ torowy oraz przejście 

podziemne) 

 trwa modernizacja szlaku Tczew-Pszczółki (oba tory wyłączone z eksploatacji) 

 trwa budowa skrzyżowań dwupoziomowych 

 

Modernizacja stacji Gdynia 

Styczeń 2010 r. - prace i odbiory zakończone. 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji  84 

Budżet 4 623,932 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Fundusz spójności/POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia LCS Nasielsk 66,5 km 

 
Kontrakt 3b (484.099 tys. zł): 

 styczeń 2011 r. -  po podwieszeniu sieci trakcyjnej i zabudowie urządzenia wyrównawczego oddanie do 

eksploatacji mostu na Bugo-Narwi w torze 2,  

 luty 2011 r. - zamknięcie mostu w torze 1 i rozpoczęcie jego modernizacji 

 lipiec 2011 r. - zakończenie robót budowlanych 

 grudzień 2011 r. - wyeliminowanie zamknięć torowych towarzyszących kontraktowi 9 

 

LCS Ciechanów 60,4 km 

Kontrakt 1a ( 470.842 tys. zł): 

 grudzień 2010 r. - zakończenie odbudowy mostów na rz. Łydyni i Sonie w torze 2 

 styczeń 2011 r. - oddanie do eksploatacji toru 2 Gąsocin-Ciechanów 

 wrzesień 2011 r. -zakończenie modernizacji obu torów na całym odcinku 

 

Kontrakt 1b (plan 600.000 tys. zł): 

 grudzień 2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą 

 styczeń 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

 czerwiec 2012 r. - udostępnienie przejezdności po obu torach 

 listopad 2012 r. - zakończenie robót budowlanych 

 

LCS Działdowo - 53,7 km (952.971 tys. zł): 

 pocz. 2011 r. - wystąpienie o brakujące decyzje lokalizacyjne 

 I kw. 2011 r. - rozpoczęcie modernizacji stacji Montowo (brakuje pozwolenia na budowę) 

 Kwiecień 2012 r. - zakończenie robót (zgłoszenie do odbiorów) 

 

LCS Tczew - 28 km (1.060.945 tys. zł): 

 Grudzień 2010 r. - przełożenie toru 2 na stacji Lisewo 

 Grudzień 2010 r. - ukończenie modernizacji szlaku Tczew-Pszczółki  

 Grudzień 2010 r. - szlifowanie szyn 

 2011 r. - będzie trwać budowa skrzyżowań dwupoziomowych (poza monitoringiem) 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 Odcinek Skokowa-Żmigród 

Lipiec 2010 r. - prace i odbiory zakończone 
 

Odcinki Wrocław-Skokowa, Żmigród-granica woj. dolnośląskiego 

trwa procedura wyboru wykonawcy 

 Październik 2010 r. - wniosek o decyzję lokalizacyjną dla odcinka w obszarze gminy Wrocław 

 Listopad 2010 r. - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla odcinka Wrocław-Skokowa (posiada rygor 

natychmiastowej wykonalności ale nie jest ostateczna, może zostać oprotestowana) 

 trwa postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu 
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 trwa postępowanie ws. decyzji lokalizacyjnych dla linii zasilających 110kv  

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 84 

Budżet 1 042,494 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Odcinki Wrocław-Skokowa, Żmigród-granica woj. dolnośląskiego 

Trwają procedura wyboru wykonawcy 

 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla odcinka Wrocław – Skokowa 

 Grudzień 2010 r. - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na roboty liniowe 

 Styczeń 2011 r. - wydanie uzupełniającej decyzji środowiskowej dla dwóch linii 110kv (złożono 

wniosek)  

 Luty 2011 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla odcinka w granicach gminy Wrocław 

 II poł. 2011 r. -złożenie wniosków o pozwolenie na budowę układu zasilania 

 II poł. 2011 r. -podpisanie umowy przyłączeniowej z PKP Energetyka 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego 
Cel Poprawa jakości połączeń kolejowych na obszarze miasta gospodarza Euro 2012 dzięki wyeliminowaniu 

ograniczeń prędkości i poprawie stanu stacji i przystanków (w tym przystanku Warszawa Stadion). 

Status Modernizacja linii obwodowej Józefinów - Warszawa Gdańska - prace i odbiory zakończone w grudniu 
2009 r.  

 

Odnowienie przystanku Warszawa Stadion 

Trwa procedura wyboru wykonawcy, planowany termin podpisania umowy – luty 2011 r. 

 uzyskano decyzję środowiskową i lokalizacyjną 

 odebrano od wykonawcy projekt budowlany 

 zagwarantowano finansowanie projektu (Uchwała Zarządu PKP PLK, wpis do WPI) 

 wrzesień 2010 r. - otwarto oferty na wykonawcę robót (zgłosiło się 4 wykonawców) 

 trwa ocena ofert w przetargu na wybór wykonawcy 

 złożono wniosek o pozwolenie na budowę (w trakcie jego rozpatrywania zwrócono się o uzupełnienie o 

dodatkowe pozwolenie wodno-prawne). 

 

Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia - część dalekobieżna 

Inwestycja na etapie przygotowawczym. Trwa organizacja finansowania. Planowany termin podpisania 

umowy z wykonawcą – II kw. 2011 r.  

 uzyskano decyzję środowiskową i lokalizacyjną 

 rozpoczęto procedurę zagwarantowania finansowania projektu (realizację ujęto w WPI na lata 2011-

2013) 

 złożono wniosek o wpisanie inwestycji do budżetu na przyszły rok 

 

Stacja Warszawa Gdańska 

Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2010 r.  

 oddano do eksploatacji tory 1, 3 i tory odstawcze dla kolei miejskiej  

 oddano do eksploatacji nastawnię dysponującą obsługującą całą stację 

 oddano do eksploatacji głowicę zachodnią 

 uzyskano zezwolenia na rozbiórkę nastawni wykonawczych 

 na ukończeniu budowa przejścia podziemnego 

 trwa modernizacja i elektryfikacja toru 2 

 trwa modernizacja toru 8 w części towarowej  

 trwa porządkowanie parkingu i urządzenie zieleni 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 81 

Budżet 835,937 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2012 r. 

Finansowanie Środki krajowe i środki własne spółki 

Najważniejsze zagadnienia Odnowienie przystanku Warszawa Stadion 

 Grudzień 2010 r. - złożenie uzupełnionego wniosku o pozwolenie na budowę 

 Grudzień 2010 r. - rozpoczęcie prac przygotowawczych (zmiana organizacji ruchu, wycinka drzew, 

przygotowanie regulaminów) 

 Grudzień 2010 r. - rozpoczęcie pierwszych prac, możliwych do prowadzenia w oparciu o Zgłoszenie 

(rozbiórka peronów, remont przejścia podziemnego). 

 Styczeń 2011 r. - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 

 Styczeń 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

 Sierpień 2011 r. - zakończenie prac 

 

Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia - część dalekobieżna 

 Styczeń 2011 r. - ogłoszenie przetargu na prace budowlane (ewentualne) 

 

Stacja Warszawa Gdańska 



72 

 

 Grudzień 2010 r. - rozpoczęcie rozbiórki nastawni wykonawczych  

 Grudzień 2010 r. - oddanie stacji do eksploatacji wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 

 Grudzień 2010 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Linia nr 8: Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – lotnisko Okęcie 

Cel Stworzenie połączenia kolejowego z Portem lotniczym Warszawa Okęcie (zagwarantowanie sprawnego 

połączenia centrum miasta i lotniskiem) 

Status Zadanie 1: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie  

Lipiec 2008 r. - prace i odbiory zakończone.  

 

Zadanie 2: Warszawa Służewiec – MPL Okęcie, budowa łącznicy od przystanku osobowego Służewiec 

do stacji MPL Okęcie przy terminalu 

Umowa z wykonawca została zawarta 27 października 2009 r. Trwają prace budowlane  

 zakończono budowę ścianek szczelinowych w pierwszych segmentach 

 zamknięto tory 501-503 bocznic paliwowych PPL i rozpoczęto budowę ścian szczelinowych 

 zmagazynowano szyny do budowy w torowiska 

 przełożono bocznicę Petrolotu w rejonie ul. Wirażowej w nowy przebieg 

 trwa budowa zbiornika retencyjnego 

 trwa budowa objazdu w ciągu ul. Gordona Benetta– czyli segmentów 9-10 

 zaawansowane są prace przy budowie pochylni i segmentów powyżej 39 

 zaawansowane są prace przy budowie tunelu w segmentach 11 do 37  

 październik 2010 r. - rozebrano ul. Witrażową 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 80 

Budżet 402,150 mln zł Planowana data realizacji 8 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie SPOT/POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia Budowa łącznicy od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie przy terminalu 

 zakończenie budowy ścianek szczelinowych w pierwszych segmentach 

 wrzesień 2011 r. - rozpoczęcie odbiorów  

 październik 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

 grudzień 2011 r. - oddanie linii do eksploatacji 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.1.8 Cały kraj 

 

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (80) 

Cel Głównymi celami projektów realizowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach 

przygotowań do EURO 2012 są: 
1.     Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej (trasowej i okołolotniskowej) 

2.     Zwiększenie dostępności operacyjnej lotnisk 

3.     Współpraca z portami lotniczymi, które obsługiwać będą ruch lotniczy podczas EURO 2012, w celu 
zwiększenia przepustowości lotnisk 

Status OKRL Łódź: 

 7 lipca 2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą, 

 13 września 2010 r. – rozpoczęcie prac budowlanych. 

 
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Katowice:  

 Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego. 

 
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:  

 17 listopada 2010 r. - podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą  

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:  

 17 listopada 2010 r. - podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą (system 'projektuj i 

buduj') 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:  
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 Uzyskano pozwolenie na budowę; rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych (wg stanu na listopad 

2010 r.: gotowe  do odbioru sieci zewnętrzne,  fundamentowanie, zakończono dostawę konstrukcji, 

zakończono dostawę kontenera) 

 

System zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21: 

 Zakończono 1 i 2 fazę III etapu – uruchomienie systemu testowego PEGASUS_21 w Centrum 

Zarządzania Ruchem Lotniczym w  Warszawie,  

 Zakończono instalację urządzeń w CZRL w Warszawie oraz pierwsze odbiory techniczne systemu 

(część Alfa), 

 Obecnie trwają prace nad fazą 3 III etapu, tj. przygotowaniem części Beta oprogramowania oraz 

integracji systemu w skali ogólnopolskiej;  trwają w PAŻP prace nad przygotowaniem dokumentacji 

technicznej i operacyjnej dot. uruchamianego systemu, instalacja systemów wspomagających P_21 

(m.in. , ATIS) oraz przygotowanie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb P_21. 

 
Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:  

 Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę (system 'projektuj i buduj'); 

 Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele posadowienia urządzenia. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:  

 Trwają  przygotowania do ogłoszenia przetargu. 

 W przypadku posadowienia DVOR/DME na lotnisku w Bydgoszczy PAŻP napotyka trudności w 

uzyskaniu nieruchomości pod urządzenie (nieruchomość wchodzi w skład zasobów Agencji Mienia 

Wojskowego i powinna zostać przekazana PAŻP w wieczyste użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem 

RM z 24.12.2008 ws. wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa 

cywilnego, wydane na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego). 

 W dniu 27 sierpnia 2009 r. udzielona przez Ministra Skarbu Państwa zgoda na przekazanie PAŻP 

gruntu w użytkowanie wieczyste, wygasła 27 sierpnia 2010 r. W tym okresie Wojewoda nie przekazał 

gruntu. PAŻP wystąpiła do Ministerstwa.  

 Infrastruktury o wydanie nowej zgody (26 sierpnia 2010 r.). Sprawa jest w toku. Wysłany został monit 

w tej sprawie w dniu 15 listopada 2010 r. 

 

System radiolokacyjny Poznań: 

 15 listopada 2010 r. - podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą  

 

System radiolokacyjny Wrocław: 

 22 listopada 2010 r. - przekazanie na rzecz PAŻP w wieczyste użytkowanie nieruchomości pod 

ośrodek radiolokacyjny 

Właściciel PAŻP % realizacji 52 

Budżet 206,69 mln zł Planowana data realizacji 31  maja 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych Agencji i środków unijnych. 

Najważniejsze zagadnienia OKRL Łódź: 

 I kwartał 2011 r. - ogłoszenie przetargu na wyposażenie techniczno operacyjne wieży TWR 

 

System ATIS VOLMET: 

 28 lutego 2011 r. – rozpoczęcie pracy operacyjnej systemu 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Katowice:  

 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 

 Marzec 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:  
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 Opracowanie projektu budowlanego 

 Maj 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:  

 Opracowanie projektu budowlanego. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:  

 I kwartał 2011 r. - planowane zakończenie robót budowlanych 

 Grudzień 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 

System zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 

 16 grudnia 2011 r. - rozpoczęcie pracy operacyjnej systemu 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:  

 Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu; 

 Podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą 

 Maj 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:  

 Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością pod planowane urządzenie; ogłoszenie i 

rozstrzygnięcie przetargu;  

 Podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. 

 Maj 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 
System radiolokacyjny Poznań: 

 Prace związane z opracowaniem projektu budowlanego oraz dostawą sprzętu 

 28 maja 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument 

dopuszczający do eksploatacji) 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Gdańsk:  

 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 

 Styczeń 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 
System radiolokacyjny Wrocław: 

 Prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i dostawą sprzętu. 

 24 luty 2011 r. - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy 

 kwiecień 2011 r. - podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą; 

 28 maja 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument 

dopuszczający do eksploatacji) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.1.2 Status realizacji przedsięwzięć ważnych 

4.1.2.1 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 

Status Budowa Linii tramwajowej Chełm Nowa Łódzka: 

 01 października 2010 r. – Minął termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonawcę 

robót. 

 04 października 2010 r. – Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum firm 

MTM i Trakcja Polska o wartości 110 961 567,93; (termin realizacji 18 miesięcy); 

 Uzyskano Decyzje Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej 

 Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 sierpnia 2010 r. – ostateczna 04 października 2010 r. 

 Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2010 r. 

 

Przebudowa torowisk w ul.Klinicznej (zad 3.2) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad 3.3): 

 Trwa projektowanie. Prace projektowe koordynowane są z projektem przebudowy kładki nad torami 

SKM. 

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

 Trwają roboty budowlane. 

 15 listopada 2010 r. - nastąpiło przywrócenie ruchu tramwajowego (I etap robót) 

 

Przebudowa torowisk w Al.Hallera (zad 3.6): 

 Dokumentacja projektowe została przekazana, odbiór zaplanowany na 28 grudnia 2010 r. 

 Prowadzone są uzgodnienia w związku z powiązaniem z projektowaną Drogą Zieloną. 

 

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

 08 września 2010 r. – Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych; 

 15 września 2010 r. - Ogłoszono postępowanie przetargowe na zarządzanie, kontrola i nadzór 

inwestorski nad realizacją umowy; 

 29 września 2010 r. -  złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania nr 3.9 

 18 października 2010 r. – Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót 

budowlanych; 

 26 listopada 2010 r. - uzyskano Pozwolenie na budowę dla zadania nr 4.4. 

 28 listopada 2010 r. - uzyskano Pozwolenie na budowę dla zadania nr 3.7. 

 29 listopada 2010 r. - nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano montażowych  

konsorcjum  Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (Pełnomocnik), WAKOZ  Sp. z o.o. 

 Wartość umowna  41 137 790,00 zł brutto 

 30 listopada 2010 r. - nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy 

 Trwają prace budowlane w zakresie zadania 3.7. 

 

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

 Trwają prace projektowe. 

 
Przebudowa torowisk w Al.Wojska Polskiego i Al.Grunwaldzkiej (zad 3.10) + Al.Grunwaldzkiej (zad 3.11): 

 Zakończono prace projektowe. Odbiór dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) 

Protokołem Zdawczo  Odbiorczym odbył się : 

 dla zadania 3.10 w dniu 15 września 2010 r. 

 dla zadania 3.11 w dniu 08 października 2010 r. 

 14 grudnia 2010 r. - złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę 

 
Przebudowa torowisk w ul.Nowe Ogrody i ul.Kartuskiej (zad 3.12): 

 Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z terminem umownym w dniu 22 listopada 2010 r. 

 8 grudnia 2010 r. -  odbiór ostateczny zadania 

 

Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad 4.1): 

 11 sierpnia 2010 r. - uzyskano Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji   

 Zaistniała konieczność wydania nowej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach pozwalającej 

na budowę szamba zamiast podłączenia do sieci sanitarnej 

 Pozyskano dokumentację projektową; 
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 28 października 2010 r. protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił odbiór dokumentacji Projektowej 

Budowlanej  

 30 listopada 2010 r. protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił Odbiór Projektów Wykonawczych 

 14 grudnia 2010 r. - złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę 

 
Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad 4.2) + Wymiana wyłączników 

szybkich w stacjach prostownikowych (zad 4.3): 

 Zakończono prace nad Projektem Budowlanym. Projekt został odebrany protokołem zdawczo  

odbiorczym w dniu  30 września 2010 r.  

 Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym. Projekt został odebrany protokołem zdawczo  

odbiorczym w dniu  29 października 2010 r. 

 12 grudnia 2010 r. – Złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 71 

Budżet 296,089 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie Gmina Miasta Gdańska wystąpi o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Projekt ujęty w wykazie 
projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko (podpisano pre-umowę w dn. 11 lutego 2009 r.). 

Zabezpieczono środki na finansowanie inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 

jako wkład własny. 

Najważniejsze zagadnienia Budowa Linii tramwajowej Chełm Nowa Łódzka: 

 Kontynuacja robót budowlanych 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót. 

 
Przebudowa torowisk w ul.Klinicznej (zad 3.2) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad 3.3): 

 Styczeń 2011 r. – planowane zakończenie prac projektowych; 

 I kw. 2011 r. - planowane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej 

 Marzec/ Kwiecień 2011 r. – planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

 Marzec 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 

 Czerwiec 2011 r. – planowane rozpoczęcie robót 

 Kwiecień 2012 r.   planowane zakończenie robót 

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

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Maj 2011 r. - planowane zakończenie robót (wykonanie pozostałego zakresu robót w tym robót 

budowlano montażowych systemu monitoringu i interkomów windowych oraz zasilanie wind dla 

niepełnosprawnych) 

 
Przebudowa torowisk w Al.Hallera (zad 3.6): 

 Grudzień 2010 r. – planowane zakończenie prac projektowych; 

 Marzec 2011 r. – planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę; 

 Marzec 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 

 Czerwiec 2011 r. – planowane rozpoczęcie robót 

 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: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 

 Grudzień 2010 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla zadania 3.9. 

 Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót. 

 

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

 Styczeń 2011 r. – planowane uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji; 

 Marzec 2011 r.. – planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

 Marzec 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 

 Czerwiec 2011 r. – planowane rozpoczęcie robót 

 Kwiecień 2012 r.   planowane zakończenie robót. 

 

Przebudowa torowisk w Al.Wojska Polskiego i Al.Grunwaldzkiej (zad 3.10) + Al.Grunwaldzkiej (zad 3.11): 

 Styczeń 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót; 

 Luty 2011 r. – planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę; 

 Luty 2011 r. – planowane rozpoczęcie robót 

 Wrzesień 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 

Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad 4.1): 

 Styczeń 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 

 Luty 2011 r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót. 

 

Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad 4.2) + Wymiana wyłączników 
szybkich w stacjach prostownikowych (zad 4.3): 

 Styczeń 2011 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 
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 Luty 2011 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie robót 

 Planowane opracowywanie dokumentacji uzupełniającej  dwie podstacje („Stogi” i „Grobla”) terminy 

opracowania dokumentacji projektowej: 

 projekt budowlany – 15 grudnia 2010 r.   

 projekt wykonawczy - 15 stycznia 2011 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (10) 
Cel 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 2012TM 

Status  01 września 2010 r. - Gmina Gdynia jako lider projektu złożyła w Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych wniosek konkursowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie zintegrowanego  

systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, działania 8.3   Rozwój 

inteligentnych systemów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, przeszedł on przez I fazę oceny; 

 01 września 2010 r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO2012 nr WI.I/JW/7046 

17/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. stała się ostateczna; 

 21 grudnia 2010 r. - Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Właściciel Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 

Sp. z o.o. 
% realizacji 73 

Budżet 97, 3 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

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

Najważniejsze zagadnienia  Grudzień 2010 r. - planowany ostateczny odbiór dokumentacji projektowej 

 Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót planowane jest po uzyskaniu decyzji o 

dofinansowaniu lub po decyzji Prezydenta Miasta o zgodzie na ogłoszenie przetargu przed uzyskaniem 

dofinansowania. 

 I kwartał 2011r. - uzyskanie pierwszych pozwoleń na budowę 

 I kwartał 2011r. - rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy systemu TRISTAR 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót (w zakresie przewidzianym do czasu mistrzostw)przy czym 

zamawiający zastrzega jednocześnie, że w przypadku braku pozyskania finansowania ze środków 

unijnych, rozważa możliwość unieważnienia procedury przetargowej. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście (11) 

Cel 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. 

Status Trwają prace budowlane 

 zakończono instalację elektrycznego ogrzewania rozjazdów Etap: Sopot, Gdańsk Oliwa oraz Gdańsk 

Wrzeszcz 

 zakończono modernizację peronów na przystankach Sopot i Sopot Wyścigi 

 zakończono modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacji Sopot oraz Gdańsk Oliwa 

 zgłoszono do odbiorów urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz 

 złożono do CUPT dokumentację przetargową na modernizację taboru 

 otrzymano pozwolenie na budowę dla modernizacji przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Świętego 

Maksymiliana 

 przygotowano umowę użytkowania terenu i odkupienia części obszaru stacji Gdańsk Główny 

niezbędnych do wydłużenia linii 250 i budowy stacji Gdańsk Śródmieście 

 przyjęto koncepcję modernizacji kompleksu dworcowego Gdańsk Wrzeszcz 

 rozpoczęły się uzgodnienia z PKP PLK ws. modernizacji kompleksu dworcowego Gdańsk Wrzeszcz 

 rozstrzygnięto przetarg na dokumentację, komplet uzgodnień i pozwoleniem na budowę wydłużenia 

linii 250 i budowy stacji Gdańsk Śródmieście 

 listopad 2010 r. - podpisano umowę z doradcą finansowym na ukończeniu modernizacja peronu 

przystanku Gdańsk Politechnika 

 realizacja linii światłowodowej w toku  

 październik 2010 r. - podpisano umowę na dokumentację, komplet uzgodnień i pozwoleniem na 

budowę wydłużenia linii 250 i budowy stacji Gdańsk Śródmieście 

 październik 2010 r. - złożono wniosek o zawarcie umowy z CUPT  



78 

 

 grudzień 2010 r. – ogłoszono przetarg na modernizacje 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych 

 grudzień 2010 r. - ogłoszono przetarg na modernizacje przystanku osobowego Gdynia wzgórze 

świętego Maksymiliana 

 grudzień 2010 r. - zakończono konkurs na koncepcję modernizacji przystanku osobowego Gdańsk 

Żabianka (trwają negocjacje ze zwycięzcą celem podpisania kontraktu na wykonanie dokumentacji 

projektowej) 

Właściciel PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Sp. z o.o. 
% realizacji -* 

Budżet 348,7 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia  Luty 2011 r. -  ogłoszenie przetargu na kredyt 

 Marzec 2011 r. - rozstrzygnięcie przetargu na kredyt 

 Maj 2011 r. - podpisanie umowy z CUPT na finansowanie projektu 

 Czerwiec 2011 r. - zakończenie prac przy przygotowaniu dokumentacji i kompletu uzgodnień 

wydłużenia linii 250 i budowy stacji Gdańsk Śródmieście 

 Czerwiec 2011 r. - pozyskanie pozwolenia na budowę przedłużenia linii 250 i budowy stacji Gdańsk 

Śródmieście 

 Sierpień 2011 r. - pierwsze płatności ze środków (refinansowanie wydatków) 

 2011 r. - modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Chylonia (konieczne 

uzgodnienie z PKP PLK, która zamierza zmienić swój układ torowy) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

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

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)  

 linii Żarnowiec - Sierakowice (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)  

 Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV (inwestycja niezbędna dla poprawy pewności 

zasilania systemu elektroenergetycznego)  

 GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (inwestycja niezbędna dla 

poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)  

 GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV 

(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)  

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

(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego) 

 Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława celem poprawy bezpieczeństwa zasilania 

planowanego GPZ Młode Miasto 

 Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejąca linia Gdańsk I – Miłobądz 

oraz projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe 

Status Budowa linii Błonia - Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z  

siecią 15 kV:  

 Postanowienie RDOŚ (RDOŚ-22-WOO-6670/35-6/10/ES/756/10/mb z 25 sierpnia 2010 r.) o 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu 

 Przedłożenie raportu oddziaływania na środowisko w dniu 1 października 2010 r. oraz uzupełnienie o 

formę elektroniczną w dniu 4 października 2010 r. 

 Uzyskano niezbędne opinie do wystąpienia o decyzję lokalizacyjną (brak decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) 

 

Budowa linii relacji Żarnowiec - Sierakowice:  

 Postanowienie RDOŚ (RDOŚ-22-WOO-6670/28-10/10/AT/jg z 23 sierpnia 2010 r.) o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu. 

 Uzyskano niezbędne opinie do wystąpienia o decyzję lokalizacyjną (brak decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) 

 

Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:  

 14 października 2010 – prawomocna decyzja lokalizacyjna inwestycji Euro 2012 

 20 październik 2010 r. - uzyskanie uzgodnień w zakresie przyłącza wod. – kan. 

 29 listopada 2010 r. - opracowano projekty wykonawcze dla linii SN  
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 Uzgodnienie ZUD dla GPZ Pruszcz Południe – w trakcie  

 

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

 15 października 2010 r. – uzyskanie zmienionej prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla GPZ Kamienny Potok. 

 28 października 2010 r. – złożenie do uzgodnienia u Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie 

studium krajobrazowo - architektonicznego GPZ Kamienny Potok (zgodnie z zapisami zawartymi w 

DLICP). 

 08 listopada 2010 r. – wysłanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie do Regionalnego 

Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku pisma w spawie wydania opinii o możliwości 

budowy GPZ Kamienny Sopot (lokalizacja zgodna z DLICP). 

 15 listopada 2010 r. – przedłużająca się procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzew w trakcie, 

której, po niemalże dwóch miesiącach od złożenia wniosku Miejski Konserwator Zabytków w Sopocie 

wydaje decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na wycinkę drzew, 

wstrzymanie możliwości uzgodnienia studium z jednoczesnym poddaniem w wątpliwość możliwość 

realizacji GPZ Kamienny Potok we wskazanym miejscu (uzyskana decyzja środowiskowa oraz DLICP 

zostały pozytywnie zaopiniowane wcześniej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie). 

 16 listopada 2010 r. - złożony wniosek o pozwolenie na budowę linii 110kV do planowanego, GPZ 

Kamienny Potok. 

 25 listopada 2010 r. – Przesłanie przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Gdańsku do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie opinii w sprawie GPZ Kamienny Potok. 

 Listopad 2010 r. - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na kable SN w  Sopocie oraz uzgodnień na przejście 

kablami SN przez tereny kolejowe. 

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia ze ZDiZ Sopot na kable SN. 

 

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 (MM) 

 Uzgodnienie wyposażenia technicznego z potencjalnymi dostawcami, 

 Opracowanie i uzgodnienie układu, bryły i wizualizacji budynku GPZ MM, 

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

widokowej na pomnik, 

 Uzyskano decyzję środowiskową, 

 Opracowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną w trybie EURO 2012 oraz wystąpienie o opinie do UM, 

PUW, ZDiZ. Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup podstawowego wyposażenia 

GPZ Gdańsk 2, 

 Opracowanie projektu do zgłoszenia oraz ZUD i przekazanie wniosku zgłoszenia do UM 

GPZ Motława.  

 Opracowanie projektu do ZUD i przekazanie wniosku zgłoszenia do UM. GPZ Leśniewo 

 Opracowanie projektu  

LN-110 Motława – Leśniewo 

 Opracowanie projektu do zgłoszenia i przekazanie do UM. LK-110 kV GPZ Gdańsk 2 - GPZ MM 

 Przygotowanie dokumentacji do ZUD i  przygotowanie wniosków o opinie do UM, PUW, ZDiZ 

LK-110 kV GPZ Motława - GPZ MM  

 Przygotowanie dokumentacji do ZUD i  przygotowanie wniosków o opinie do UM, PUW, ZDiZ 

Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM 

 Przygotowanie dokumentacji do ZUD i  przygotowanie wniosków o opinie do UM, PUW, ZDiZ 

 

Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:  

 20 listopada 2010 r. - Uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę stacji 110/15 kV GPZ Brętowo (wraz z przyłączami oraz dojazdem, decyzja z 

dnia 20 listopada 2010 r.)  

 Wykonano dokumentację wykonawczą dla stacji 110/15 kV GPZ Brętowo dla budynku stacji wraz z 

przyłączami oraz dojazdem, a także dokumentację dotycząca obwodów pierwotnych  

 

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

 Październik 2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania w systemie „pod klucz” 

 Listopad 2010 r. – uzgodnienie i podział zakresów do projektowania, przystąpienie do prac 

projektowych, zlecenie matryc geodezyjnych 

 

Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV:  

 Grudzień 2010 r. – opracowanie wytycznych do projektowania 

 
Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława celem poprawy bezpieczeństwa zasilania 

planowanego GPZ Młode Miasto: 

 Grudzień 2010 r. – zmiana koncepcji modernizacji linii - korekta wytycznych do projektowania 

Właściciel ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Gdańsku 
% realizacji 10,66% 

http://www.trojmiasto.pl/ROBiDZ-o35266.html
http://www.trojmiasto.pl/ROBiDZ-o35266.html
http://www.trojmiasto.pl/ROBiDZ-o35266.html
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Budżet 241 mln zł Planowana data realizacji 1 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 

Najważniejsze zagadnienia Budowa linii Błonia Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego powiązaniem z  

siecią 15 kV: 

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie prawa do terenu 

 Październik 2011 r. – opracowanie projektu wykonawczego 

 Październik 2011 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę 

 
Budowa linii relacji Żarnowiec Sierakowice:  

 Luty 2011 r. - uzyskanie prawa do terenu 

 Sierpień 2011 r. – opracowanie projektu wykonawczego 

 Październik 2011 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę 

 
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:  

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie brakujących uzgodnień z właścicielami gruntów (Poczta Polska, LIDL, 

Tesco, Gaz-System) 

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia w zakresie przyłącza wod-kan, 

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie uzgodnienia ZUDP w Pruszczu Gdańskim 

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

 Grudzień 2010 r. – wystąpienie o pozwolenie na budowę na terenie Sopotu 

 Wykonanie  uzgodnień których konieczność może być narzucona w uzyskiwanej zmienianej decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla GPZ Kamienny Potok 

 

Budowa GPZ Stocznia wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Stocznia -GPZ Motława oraz 

powiązaniem z siecią 15 kV: 

 Grudzień 2010 r. - GPZ Motława. Opracowanie projektu obwodów pierwotnych i wtórnych 

 Grudzień 2010 r. – Linia kablowa 110 kV GPZ Gdańsk 2 - GPZ Motława. Opracowanie projektu i 

uzyskanie pozwolenia na budowę. Opracowanie projektu wykonawczego. 

 Grudzień 2010 r. - Linia kablowa 110 kV GPZ MM - GPZ Motława. Opracowanie projektu i uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Opracowanie projektu wykonawczego. 

 Grudzień 2010 r. - Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM. Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Opracowanie projektu wykonawczego. 

 

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

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Styczeń 2011 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012 

 

Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV:  

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Grudzień 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012 

 
Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława celem poprawy bezpieczeństwa zasilania 

planowanego GPZ Młode Miasto: 

 Grudzień 2010 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Luty 2011 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012 

 

Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejąca linia Gdańsk I – Miłobądz oraz 
projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe: 

 Grudzień 2010 r. - opracowanie studium wykonalności przebiegu linii 

 Grudzień 2010 r. - wyłonienie wykonawcy realizacji opracowania dokumentacji 

 Luty 2011 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.2.2 Poznań 
 

Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu (39) 
Cel Poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury tramwajowej. Polepszenie obsługi pasażerskiej  

związanej z UEFA EURO 2012 

Status  27 września 2010 r. – wszczęcie postępowania przetargowego (przetarg ograniczony) na wybór 

wykonawcy robót budowlanych; 

 28 września 2010 r. – podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach programu 

WRPO; 
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 09 listopada 2010 r. - uzyskano pozwolenie na budowę; 

 16 listopada 2010 r. - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

przetargowym; w toku prace komisji przetargowej 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO 

Poznań 2012 
% realizacji 82 

Budżet 271,081 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

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

zgodnie z zawartą Umową w dniu 28 września 2010r.) 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą; 

 Luty 2011 r. - Rozpoczęcie robót budowlanych 

 Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją 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 ETAP I: 

 5 lipca 2010 r. – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro; 

 4 października 2010 r. - złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Infrastruktury i 

Rolnictwa w WUW w Poznaniu; 

 10 listopada 2010 r. - wszczęcie postępowania przetargowego (przetarg ograniczony) na wybór 

wykonawcy robót budowlanych; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu upływa 30 grudnia 2010 r.; 

 1 grudzień 2010 r. - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na 

budowę; 

 W toku uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej. 

 

ETAP II: 

 22 września 2010 r. – wydanie decyzji środowiskowej 

 23 grudnia 2010 r. – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

 W toku uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO 

Poznań 2012 
% realizacji 63 

Budżet 325,35 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

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 ETAP I: 

 Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie pozwolenia na budowę 

 Luty/ Marzec 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót 

 Marzec 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót budowlanych 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót 

 

ETAP II: 

 Styczeń 2011 r. - planowane złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę; 

 Styczeń 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane; 

 Marzec 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą; 

 Marzec 2011 r. - planowane rozpoczęcie prac budowlanych; 

 Kwiecień 2012 r. - planowane zakończenie robót. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska – Marcelińska (42) 

Cel Usprawnienie i uporządkowanie ruchu samochodowego wokół Stadionu Miejskiego 

Status  14 października 2010 r. – podpisano umowę z wykonawcą robót w obszarze ulicy Węgorka   

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe DROMOST sp. z o.o.; 

 18 października 2010 r. - rozpoczęto prace budowlane na ul. Węgorka; 

 Listopad 2010 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej; 

 Grudzień 2010 r. - zakończono prace przy ul. Węgorka; 

 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla pozostałego zakresu inwestycji. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM % realizacji 71 

Budżet 49,5 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - planowane uzyskanie pozwolenia na budowę dla pozostałego zakresu inwestycji; 

 Styczeń 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na wykonawcę pozostałego zakresu inwestycji; 

 Marzec 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą pozostałego zakresu inwestycji; 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie robót (pełen zakres inwestycji). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu (43) 
Cel Inwestycja usprawnia przemieszczanie się kibiców UEFA EURO 2012™ w obrębie miasta, w  

powiązaniu z transportem o charakterze aglomeracyjnym, w tym poprzez stację Dworzec Główny PKP. 

Status  7 października 2010 r. - ogłoszono wynik postępowania przetargowego na Inżyniera Kontraktu; 

 27 października 2010 r. - złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Wielkopolskiego o uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO; 

 8 listopada 2010 r. - wszczęto procedurę postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o 

pozwolenie na budowę; 21 grudnia 2010 r. została wydana decyzja; 

 15 listopada 2010 r. - podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą Jacobs Polska Sp. zo.o.; 

 10 grudnia 2010 r. – ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót; termin składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 11 stycznia 2011 r.; 

 21 grudnia 2010 r. – otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 22 grudnia 2010  r. – podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach 

programu WRPO. 

Właściciel Spółka Infrastruktura 

EURO Poznań 2012 

% realizacji 76 

Budżet 99 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta 
Środki Unijne 

(WRPO) – pre-umowa z dnia 07 listopada 2008 r. (podpisanie Umowy w dniu 22 grudnia 2010 r.) 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - planowane rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót; 

 Styczeń/ Luty 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót 

 Marzec 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót; 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 projektowe,  

 9 listopada 2010 r. - podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin zakończenia prac 

projektowych na 28 luty 2011 r. 
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Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem: 

 W ramach zapewnienia finansowania przekazano wyjaśnienia do zapytań CUPT do wniosku na 

dofinansowanie z POIiŚ, 

 W ramach wyboru projektanta i wykonawcy systemu przygotowano projekt specyfikacji 

technicznych, obecnie trwają prace weryfikacyjne i uzupełniające, 

 W ramach wyboru inżyniera kontraktu przygotowano projekt specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. 

Właściciel Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 
% realizacji 62 

Budżet  21,764 mln zł Planowana 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 Wykonanie infrastruktury sieci teletransmisyjnej: 

 I kw. 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy 

 Kwiecień 2011 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą 

 

Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem: 

 Grudzień 2010 r. - planowane ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu. 

 I kw. 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na projektanta i wykonawcę. 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie prac nad zakresem realizowanym w ramach przygotowań do 

UEFA EURO 2012TM. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do 

wiaduktu) (46) 

Cel Wybudowanie drogi dwujezdniowej zwiększy przepustowość tej ulicy (wlot do Poznania) jako trasy drogi k
rajowej nr 11 z kierunku Piły i Szczecina 

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

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji - 

Budżet 50,885 mln zł Planowana 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 - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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  Brak zdefiniowanego szczegółowego zakresu i harmonogramu przedsięwzięcia uniemożliwia 

przedstawienie informacji na temat ryzyka terminowości. 

 13 października .2010 r. – podpisano umowę pomiędzy Skarbem Państwa a Urzędem Miasta 

Poznania o przekazaniu 100% akcji PKS w Poznaniu S.A. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji -* 

Budżet -* Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie -* 

Najważniejsze zagadnienia  Budowa nowego dworca autobusowego dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej jest 

realizowana w ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

* W ramach planowanej do realizacji na terenie Miasta Poznania inwestycji pod nazwą „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne”, obejmującej budowę nowego 

dworca PKP, przewidywana jest budowa terminala autobusowego dla obsługi komunikacji autobusowej krajowej i międzynarodowej, wraz z zapewnieniem 

obsługi pasażerskiej. Miasto Poznań aktywnie współpracuje z wybranym przez PKP inwestorem w zakresie ustalenia zarówno warunków realizacji inwestycji w 

zakresie infrastruktury technicznej (drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej), jak i funkcjonalnej (zapewnienie optymalnej 

obsługi ruchu pasażerskiego). Z uwagi na fakt, że inwestycja ta planowana jest do realizacji w pobliżu obecnej lokalizacji dworca autobusowego, Miasto Poznań, 

z uwagi na zasadność zapewnienia obsługi pasażerskiej w ramach Zintegrowanego Centrum, nie widzi podstaw do realizacji inwestycji w tym zakresie w 

obecnej lokalizacji dworca autobusowego PKS w Poznaniu, przy ul. Stanisława Matyi 1. 

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 Trwa procedura wyboru wykonawcy 

 uzyskano uzgodnienia z Urzędu Miasta ws. układu komunikacyjnego 



84 

 

 uzyskano uzgodnienia z Urzędu Miasta ws. rozwiązań wodno-kanalizacyjnych 

 zakończono prace nad raportem środowiskowym 

 pozyskano zgodę od banków kredytujących PKP S.A. na wniesienie ok. 4 ha gruntów do spółki 

budującej kompleks dworcowy 

 trwa konkurs ofert na wykonawcę prac budowlanych (nie jest potrzebna procedura przetargowa) 

Właściciel PKP S.A. i Trigranit % realizacji 56 

Budżet W trakcie negocjacji Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

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

Najważniejsze zagadnienia  Grudzień 2010 r. - warunkowa decyzja instytucji finansujących (obwarowana jedynie otrzymaniem 

pozwolenia na budowę) 

 Styczeń 2011 r. - pozyskanie decyzji środowiskowej 

 Luty 2011 r. - pozyskanie decyzji lokalizacyjnej 

 Luty 2011 r. - wybór wykonawcy prac budowlanych 

 Kwiecień 2011 r. - pozyskanie pozwolenia na budowę 

 Kwiecień 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

 Kwiecień 2012 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego 

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

Status  27 października 2010 r. - uzyskano dla tramwaju homologację na dopuszczenie tramwaju do ruchu z 

pasażerami; 

 02 grudnia 2010 r. - otwarto halę do budowy szkieletów tramwajów; 

 CUPT zakończył oceną wniosku o dofinansowanie z UE; podpisanie umowy w grudniu 2010 r. 

/styczniu 2011 r. 

 Grudzień 2010 r. - rozpoczęto budowę pierwszego tramwaju. 

Właściciel MPK Poznań Sp. z o.o. % realizacji 61 

Budżet 384,121 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2012 r. 

Finansowanie Projekt ujęty w planach inwestycyjnych spółki MPK Poznań Sp. z o. o. 

Kompletowany jest wniosek do CUPT o dofinansowanie projektu z POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja prac produkcyjnych. 

 30 czerwca 2011 r. – planowana dostawa pierwszego egzemplarza pojazdu; 

 31 marca 2012 r. – planowane zakończenie realizacji kontraktu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo 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  Trwają prace projektowe. 

 Przygotowywano dokumentacje niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Właściciel Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 
% realizacji 65 

Budżet 150 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. (I etap) 

Finansowanie Projekt ujęty w WPI Miasta Poznania na lata 2010 – 2014 r. 

Podpisano pre-umowę na dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28 stycznia 2009 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - Inwestor (ZDM) przedstawi nowy harmonogram realizacji inwestycji oraz etapy 

przebudowy Ronda Kaponiera. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej (56) 
Cel 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 
 

W związku z prognozowanym kilkunastoprocentowym wzrostem poboru mocy w czasie Mistrzostw 
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UEFA EURO 2012TM 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: 

 Uzyskano pozwolenie na użytkowanie  

 

Część II   Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice Pątnów:  

 15 listopada 2010 r.- zakończenie rozbiórki starej linii 220 kV  

 
Część III   Budowa stacji 400/110 kV Kromolice: 

 22 listopada .2010 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Minister Gospodarki) wyraziło zgodę 

na realizację zadania inwestycyjnego 

Właściciel PSE Operator S.A. % realizacji 80 

Budżet 517 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Środki inwestycyjne PSE Operator S.A. 

Najważniejsze zagadnienia Część II   Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice Pątnów:  

 15 luty 2011 r. -  zakończenie montażu fundamentów 

 
Część III   Budowa stacji 400/110 kV Kromolice: 

 31 marca 2011 r. - opracowanie projektu budowlanego 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.1.2.3 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 Układ drogowy dla Terminala 2: 

 Projekt zakończony 

 

Dokończenie budowy terminala T2: 
Pirs Południowy:  

 październik 2010 r. - zakończono montaż wszystkich instalacji / sieci oraz zakończono wszystkie 

naprawy dachu i elewacji 

 listopad 2010 r. - zakończono układanie posadzek granitowych na poziomach +5,70 i 9,30. 

Pirs Centralny: 

 30 września 2010 r.  – pokrycie dachu pirsu centralnego 

 październik 2010 r. - wykonano drogę przed pirsem, bez warstwy ścieralnej oraz budowa konstrukcji 

łączników pomostów pasażerskich, 

 listopad 2010 r. - zamontowano chodniki ruchome, rękawy pasażerskie – 4 szt. Ponadto, wewnątrz pirsu 

wykonywane zostały ściany działowe murowane i wszystkie rodzaje instalacji wraz z posadzkami 

granitowymi. 

 
Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych: 

 20 września 2010  r. – wykonanie kluczowego elementu inwestycji tj. zmiana nawierzchni oraz 

niwelety skrzyżowania dróg startowych. 

 Październik 2010 r. - wykonanie modernizacji  i oddanie do użytku DK D3. 

 Listopad 2010  r. - wykonanie i oddanie do użytku DK E2 i E3 oraz tymczasowej nawierzchni na progu 

29 umożliwiając wykorzystanie płyty (PPS 10) do odladzania w okresie zimowym 

Właściciel Port Lotniczy im. 

Fryderyka Chopina 

% realizacji 50 

Budżet 276 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie w pełni zapewnione. 
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Najważniejsze zagadnienia Dokończenie budowy terminala T2 

 Styczeń 2011 r. - dokończenie, rozpoczętego w listopadzie szklenia elewacji a tym samym zamknięcie 

pirsu.  

 Marzec/Kwiecień 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 

dokument dopuszczający do eksploatacji) 

 

Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych: 

 Ze względu na warunki atmosferyczne w okresie zimowym będą prowadzone prace w ograniczonym 

zakresie (płyty przejściowe i drenaże) 

 Październik 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument 

dopuszczający do eksploatacji) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

*Obecna infrastruktura pozwala obsłużyć w sposób zadowalający wszystkich kibiców przylatujących na mecze fazy grupowej oraz mecz ćwierćfinałowy. Ocena ryzyka wiąże się   

z powyższym faktem.  

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  Trwaja roboty budowlane. 

 Powstały opóźnienia w robotach budowlanych związanych z wysokim stanem wody na Wiśle  – 

czterokrotnie został zalany plac budowy wraz z podporami mostu. Obecnie są prowadzone rozmowy z 

Wykonawcą w sprawie opracowania programu naprawczego. 

 w związku z kolizją linii napowietrznej 220 kV z budową ostatniego wiaduktu WD 65 zlecono 

Wykonawcy opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót. Okres opracowania projektu 

budowlanego wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy 

 Stopień zaawansowanie finansowego i rzeczowego wynosi ponad 60%. Opóźnienie w realizacji 

projektu wynosi ok. 2-3 miesiące. 

Właściciel ZMID % realizacji 79 

Budżet 1 179,172 mln zł Planowana data realizacji 21 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy; 

projektowanie, budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy. 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych. 

 21 grudnia 2011 r. - planowane zakończenie robót zgodnie z umową z wykonawcą, termin zakończenia 

obarczony wysokim ryzykiem. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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  Trwają roboty budowlane. Wykonywano m.in. następujące roboty: 

 Roboty mostowe: fundamenty, korpusy przyczółkowe, skrzydełka 

 Roboty drogowe: usunięto humus z całej powierzchni budowy, wykonano częściowy nasyp drogowy 

 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

 Kanalizacja gazowa została prawie w całości zakończona.  

 Stopień zaawansowania finansowego (całość) wynosi 36%. 

 Stopień zaawansowania robót wynosi 18%. 

 Trwa przebudowa torowiska tramwajowego. 

Właściciel ZMID % realizacji 73 

Budżet 69 909 415 zł Planowana data realizacji 21 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy 

(projektowanie, budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy) 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych 

 21 grudnia 2011 r. - planowane zakończenie robót zgodnie z umową z wykonawcą. 

 19 marca 2012 r. - uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (62) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

Status Trwają prace budowlane 

 przeprowadzono rozbiórkę przeznaczonych do likwidacji obiektów w części podmiejskiej  

 wybrano inżyniera kontraktu  

 zakończono roboty przyłączeniowe i usuwanie kolizji z instalacjami w otoczeniu dworca 

 na ukończeniu są prace rozbiórkowe w części dalekobieżnej 

 rozpoczęto budowę klatek schodowych i szybów windowych 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 56 

Budżet 45 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie Własne środki budżetowe 

Najważniejsze zagadnienia  II kw. 2011 r. - oddanie do użytku dworca podmiejskiego 

 Czerwiec 2012 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna (61) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

Status Trwają prace budowlane 

 Październik 2010 r. - rozpoczęto prace w hali peronowej 

 Listopad 2010 r. - oddano do użytku część odnowionej hali kasowej 

 Listopad 2010 r. - zamknięto część galerii północnej 

 Listopad 2010 r. - rozpoczęto prace na peronach 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 66 

Budżet 47,5 mln zł Planowana data realizacji 28 listopada 2011 r. 

Finansowanie Środki finansowe własne 

Najważniejsze zagadnienia Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna 

 Maj 2011 r. - oddanie do użytku wyremontowanej hali kasowej 

 Wrzesień 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji 

podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów) (MSWIA) (57) 
Cel 1. Utworzenie Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO 

2012, na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 

2. Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji UEFA 

EURO 2012 

Status CSP w Legionowie realizuje zadania inwestycyjne dotyczące przygotowania CDO w tym CWI w CSP 

w Legionowie, tj.: 

Przebudowa budynku nr 51 w CSP w Legionowie na potrzeby CDO, w tym CWI do koordynacji 
działań i wymiany informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas UEFA EURO 2012: 

 od lipca 2010 r. prowadzone są roboty rozbiórkowe oraz termomodernizacja budynku na 

podstawie zgłoszeń robót budowlanych złożonych w dniu 21 maja 2010 r. oraz w dniu 2 czerwca 

2010 r., 

 aktualnie dokonywane są zakupy pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie sprzętu 

kwaterunkowego, gospodarczego oraz RTV, 

 

Modernizacja budynku internatowego nr 48 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby zakwaterowania 

służb obsługujących CDO i WI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 od października 2010 r. prowadzone są roboty rozbiórkowe na podstawie zgłoszenia robót z dnia 1 

lipca 2010 r., 

 aktualnie dokonywane są zakupy pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie sprzętu 

kwaterunkowego, gospodarczego oraz RTV 

Właściciel Komenda Główna 

Policji 
% realizacji 35 

Budżet 19,16 mln zł Planowana data realizacji 15 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki MSWiA 

Najważniejsze zagadnienia Przebudowa budynku nr 51 w CSP w Legionowie na potrzeby CDO, w tym CWI do koordynacji 
działań i wymiany informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas UEFA EURO 2012: 

 30 listopada 2011 r. - planowany termin zakończenia robót budowlanych 
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Modernizacja budynku internatowego nr 48 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby zakwaterowania 

służb obsługujących CDO i WI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012: 

 30 listopada 2011 r. - planowany termin zakończenia robót budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 Etap I : 

 Trwają roboty budowlane 

 Trudności realizacyjne związane z nieprzewidzianymi warunkami w zakresie geologii gruntów na 

których realizowana jest inwestycja spowodowały konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót 

na 28 luty 2010 r. 

 8 grudnia 2010 r. - Zarząd Spółki podjął decyzję o aneksowaniu umowy z wykonawcą. 

 Na części zadania odbywa się przegląd kolektora wraz z odtworzeniem terenu i nawierzchni dróg. 

 
Etap II podzielono na 2 zadania, by uniknąć kolizji z budową Trasy Mostu Północnego: 

 W zakresie podetapu I lider konsorcjum wykonawczego ma problemy finansowe i wystąpił z prośbą  

o dokonanie dalszego etapowania umowy. Decyzja w tym zakresie zostałaby podjęta przez Zarząd 

Spółki do 19 stycznia 2011 r. Obowiązujący do tej pory termin kontraktowy nie jest już możliwy do 

osiągnięcia dla całości zakresu prac. 

 W zakresie etapu II wykonano zasilanie energetyczne placu budowy. Trwają roboty budowlane, w tym 

palowanie, wykonanie ścianki szczelna, budowa drogi tymczasowej. Rozpoczęto roboty 

przygotowawcze do podjęcia w styczniu 2011 r. produkcji prefabrykatów. Firma Grontmij 

przygotowuje na zlecenie wykonawcy program rozruchu. 

Właściciel MPWiK % realizacji 77 

Budżet 522 227 000 zł Planowana data realizacji 17 lutego 2012 r. 

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" 

Najważniejsze zagadnienia Etap I: 

 31 grudnia 2010 r. - planowany termin zakończenia (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy 

z wykonawcą). 

Etap II: 
Zadanie 2: 

 Marzec 2011 r. planowane jest rozpoczęcie robót tunelowych, tarcza wiercąca powstaje obecnie 

w Niemczech 

31 grudnia 2011 r. – planowane zakończenie robót dla etapu II 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.1.2.4 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  18 października 2010 r. - zakończono procedurę wyboru wykonawcy. Do wykonania zamówienia 

wybrano Konsorcjum: 

 1) WASKO S.A.   lider, ul. Berbeckiego 6, 44 100 Gliwice. 

 2) GERTRUDE S.A.E.M., 9 rue de Segur, 33000 Bordeaux, Francja. 

 17 grudnia 2010 r. - z Urzędu Zamówień Publicznych otrzymano pozytywną ocenę z przeprowadzonej 

kontroli uprzedniej. 

 22 grudnia 2010 r. - opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu”. 

 30 grudnia 2010 r. – podpisano umowę z Wykonawcą Systemu ITS – Konsorcjum: WASKO S.A. 

(lider) oraz GERTRUDE S.A.E.M. 

Właściciel Urząd Miejski % realizacji 44 
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Wrocławia 

Budżet 69,142 mln zł Planowana data realizacji Etap 1. związany z UEFA EURO 
2012TM do 31 marca 2012 r.; całość 

Projektu do 30 czerwca 2013 r. 

Finansowanie Środki na inwestycję zapisano w WPI na lata 2010-2014 w wysokości 71,220 mln zł. W dniu  
1 września 2010 r. - w Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożono Wniosek o dofinansowanie 

Projektu w ramach Działania 8.3, - Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna Wniosku 

Najważniejsze zagadnienia  Marzec 2012 r. - planowane wdrożone sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w otoczeniu 

Stadionu EURO 2012 (zadanie związane z mistrzostwami UEFA EURO 2012TM)). Przedsięwzięcia 

mające doprowadzić do funkcjonowania Systemu ITS w pełnym zakresie będą wdrożone do Czerwca 

2013 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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 

 wypiaskowano, odmalowano i przygotowano nowe płatwie do montażu pokrycia hali peronowej 

 zabrano do konserwacji drzwi, trwa demontaż okien  

 zakończono wzmacnianie fundamentów  

 zamówiono nową konstrukcję dachu 

 zdemontowano instalacje teletechniczne i wodnokanalizacyjne 

 kończy się budowa ścianki szczelnej nowego budynku dworca nocnego 

 trwa modernizacja przejścia podziemnego (budowany jest nowy tunel techniczny prowadzący 

wszystkie instalacje) 

 trwa rozbiórka bunkra znajdującego się w obrębie parkingu podziemnego przed dworcem 

 trwa rozbiórka stropów nad parterem i 1 piętrem 

 trwa montaż nowego fragmentu hali peronowej 

 trwają prace na wyłączonych z ruchu peronach 4 i 5 oraz torach 7, 8, 9, 10, 11 

 rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach budynku (najbardziej zaawansowane po stronie 

zachodniej) 

 rozpoczyna się rozbiórka dachu w ryzalicie wschodnim 

 w 95% wykonano rozbiórkę stropów nad piwnicą i odbudowano je z konstrukcji żelbetowych 

 w 98% wykonano ścianki szczelne parkingu podziemnego przed dworcem 

 w 98% wykonano wyburzenia ścianek działowych 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 74 

Budżet 293,5 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie Środki własne/POIiŚ (dofinansowanie w kwocie 258 133 250 zł w ramach Działania 7.1 Rozwój transportu 

kolejowego. 

Najważniejsze zagadnienia  Styczeń 2011 r. - oddanie do eksploatacji peronu 4 i 5 

 Luty 2011 r. - zamknięcie peronów 1,2 i 3 (oddanie w zastępstwie peronu tymczasowego przy torze 12) 

 Maj 2012 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I 

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  Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zakończenie realizacji robót przewidziane było na luty 2011 

r., roboty zostały ukończone przed terminem.  

 29 października 2010 r. -  nastąpiło oddanie inwestycji do użytkowania. 

 Inwestycja zakończona. 

Właściciel Gmina 
Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 100 

Budżet 278,035 mln zł Planowana data realizacji 28 lipca 2011 r. 

Finansowanie Środki własne. Merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 6.1,Rozwój sieci 
drogowej TEN-T 

Najważniejsze zagadnienia - 
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Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy (77) 
Cel Budowa połączenia kolejowego lotniska we Wrocławiu 

Status Prace wstrzymane 

 pozyskano decyzję środowiskową 

 wrzesień 2010 r. - Zarząd PKP PLK S.A. podjął decyzję, o nie składaniu wniosku o dofinansowanie  

z RPO. Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu na niewystarczający wkład finansowy  

ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Proponowana kwota 

dofinansowania wynosiła około 47 mln zł netto, co stanowi około 33% kosztów całej inwestycji,  

co nie byłoby głównym źródłem finansowania przedmiotowego zadania, gdyż przeszło 67% 

musiałoby pochodzić ze środków własnych PKP PLK S.A. i Funduszu Kolejowego. 

 
Właściciel Wojewoda 

Dolnośląski 

% realizacji - 

Budżet 140,6 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Kolejowy 

Najważniejsze zagadnienia  analiza możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki (76) 

Cel Zagospodarowanie terenu przy stadionie, zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru stadionu, 
przebudowa infrastruktury, budowa kładki dla pieszych, skablowanie linii 110kV 

Status  06 września 2010 r. - uzyskano rozstrzygnięcie Ministra Infrastruktury w sprawie odwołania złożonego 

do wydanej decyzji lokalizacyjnej. 

 19 października 2010 r. -  wydano Pozwolenie na Budowę. 

 21 października 2010 r. -  Kolegium Prezydenckie podjęło decyzje o włączeniu lądowiska do I etapu 

realizacji inwestycji. 

 02 grudnia 2010 r. - nastąpiło ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót 

 23 grudnia 2010 r. – nastąpiło otwarcie ofert. 

Właściciel Gmina 
Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 74 

Budżet 26,426 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Marzec 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót 

 Wrzesień 2011 r. - planowane zakończenie robót 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej (78) 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej i woj. dolnośląskiego 

poprzez realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 

 Przebudowę linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji 

Świebodzice 

 Rozbudowę stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV  

 Budowę linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław 

 Budowę stacji 400/110 kV Wrocław 

 

W związku z prognozowanym kilkuprocentowym wzrostem poboru mocy w czasie UEFA EURO 2012™ 
istnieje realne ryzyko wystąpienia awarii systemowej podczas przygotowywania i organizacji imprez 

sportowych. Prawdopodobieństwo wzrasta ze względu na termin rozgrywania meczów w czerwcu i lipcu, w 

okresie, w którym od lat obserwuje się najwyższe w skali roku pobory mocy. Po zrealizowaniu ww. 
inwestycji Wrocław będzie zasilany jak nowoczesne europejskie miasto: dwoma niezależnymi liniami 400 

kV, które dostarczać będą energię z elektrowni w Bełchatowie, Turowie i Opolu. 

Status Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji 
Świebodzice: 

 05 października 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją nr RDOŚ 

02 WOOŚ 6613 1/9 25/10/kc ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV: 

 27 października 2010 r.   PSE Operator S.A. podpisał umowę z Wykonawcą prac na stacji. 
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Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław: 

 Trwają prace budowlano montażowe, 

 Dokonywano odbiorów częściowych etapów prac na zadaniu. 

 
Budowa stacji 400/110 kV Wrocław: 

 Trwają prace budowlano montażowe 

 08 listopada 2010 r. - PSE Operator S.A podpisał Aneks nr 1 z Wykonawcą zmieniający termin 

końcowy wykonania przedmiotu umowy na dzień 31.05.2012 r. 

Właściciel PSE Operator S.A. % realizacji 84 

Budżet 571,8 mln zł Planowana data realizacji  1 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji 
Świebodzice: 

 pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w 50% obrębów na trasie 

linii. 

 

2. Rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV: 

 rozpoczęcie prac projektowych, opracowanie koncepcji rozbudowy stacji. 

 
3. Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław: 

 zakończenie budowy linii w gminie Długołęka i Czernica. 

 

4. Budowa stacji 400/110 kV Wrocław: 

 zakończenie budowy pól 110 kV dla Autotransformatora nr 1 i 2. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.2.5 Drogi ekspresowe 

 

Droga ekspresowa S2, Konotopa – Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – Marynarska – 20 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 Konotopa  - Opacz: 

 Trwają roboty budowlane (wykonywano wyburzenia, prowadzone są prace związane ze zdejmowanie 

warstw humusu)  

 Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 
Marynarska - Lotnisko – Puławska: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Opacz – Lotnisko: 

 Trwają roboty budowlane (wykonywano wyburzenia, prowadzone są prace związane ze zdejmowanie 

warstw humusu) Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 72 

Budżet 1 123 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Konotopa  - Opacz: 

 maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności 

 
Marynarska-Lotnisko, Lotnisko-Puławska: 

 kwiecień 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Opacz – Lotnisko: 

 maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz-Paszków – zapewnienie przejezdności dla Etapu I, węzeł Salomea 

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 
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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 Etap I -w. Paszków-w.Opacz-w.Łopuszańska - odcinek w granicach Warszawy: 

 27 października 2010 r. - zakończono kontrolę uprzednią dokumentacji przetargowej w Urzędzie 

Zamówień Publicznych 

 30 grudnia 2010 r. - podpisana umowa z wykonawcą - konsorcjum firm Eurovia S.A./Eurovia CS 

a.s/Warbud S.A. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 74 

Budżet -* Planowana data realizacji 21 sierpnia 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Etap I -w. Paszków-w.Opacz-w.Łopuszańska - odcinek w granicach Warszawy: 

 maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

* Budżet nie jest udostępniony ze względu na niezakończony przetarg 

Droga ekspresowa S7, Gdańsk – Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) – 18 km 
Cel Budowa bezkolizyjnej trasy, która odciąży centrum miasta oraz skieruje ruch tranzytowy z drogi  

krajowej nr 7 i 1 na istniejącą obwodnicę Trójmiasta 

Status  Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

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 70 

Budżet 1 026,411 mln zł Planowana data realizacji 15 lipca 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia  maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo) – 27 km 
Cel Budowa obwodnicy wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz 

planowaną po stronie południowej obwodnicą miasta w ciągu drogi S5, trasa stanie się ważnym szlakiem 

komunikacyjnym.  Budowa obwodnicy, w szczególności etap I, Swadzim – Głuchowo znacznie usprawni 
dojazd z autostrady A2 na stadion. 

Status Zachodnia obwodnica Poznania - Etap I, Swadzim – Głuchowo: 

 Trwają roboty budowlane 

 

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIa, Złotowo-Rokietnica: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIb, Rokietnica – Swadzim: 

 Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. 

 W opracowaniu aktualizacja dokumentacji projektowej. 

 Zapewnienie przejezdności odcinka przed mistrzostwami UEFA EURO 2012 jest zagrożone. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 72 

Budżet 460 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012  r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Zachodnia obwodnica Poznania - Etap I, Swadzim – Głuchowo: 

 czerwiec 2011 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIa, Złotowo-Rokietnica: 

 maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 
Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIb, Rokietnica – Swadzim: 

 grudzień 2010 r. - planowane zakończenie prac nad aktualizacją dokumentacji. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 km 

Cel Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Wrocław i Poznań. 

Status Kaczkowo - Korzeńsko - zapewnienie przejezdności: 

 Trwają roboty budowlane na terenie woj. wielkopolskiego.  

 Trwa oczekiwanie na wyjaśnienie statusu linii kolejowej nr 372 Bojanowo - Góra. 

 Zapewnienie przejezdności odcinka przed mistrzostwami UEFA EURO 2012TM jest zagrożone. 



93 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 79 

Budżet 777 mln zł Planowana data realizacji październik 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia  październik 2012 r. – planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Droga ekspresowa S5, Gniezno – Poznań – 41 km 
Cel  Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Poznań i Gdańsk. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania. 

Status Odcinek Gniezno Czachurki: 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 

Odcinek Czachurki – Poznań 

 Trwają roboty budowlane. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 76 

Budżet 1 911,463 mln zł Planowana data realizacji czerwiec 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Odcinek Gniezno Czachurki: 

 czerwiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

 

Odcinek Czachurki – Poznań: 

 grudzień 2010 r. - planowane zakończenie prac archeologicznych 

 czerwiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.2.6 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 Odcinek Zgorzelec-Legnica 

Prace i odbiory zakończone.  

 

Stacja Zgorzelec 
Styczeń 2009 r. - prace i odbiory zakończone  

 

Most w Bolesławcu 
Styczeń 2010 r. - prace i odbiory zakończone  

 

Odcinek Legnica-Szczedrzykowice 

Sierpień 2010 r. - prace i odbiory zakończone 

 

Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice: 
Umowa z wykonawcą została zawarta 29 listopada 2010 r. Trwają prace budowlane. 

 

Odcinek Szczedrzykowice-Malczyce  

Maj 2009 r. - prace i odbiory zakończone  

 

Stacja Malczyce i odcinek Malczyce-Środa Śląska  

Umowa z wykonawca na odc. Środa Śląska – Malczyce została zawarta 9 marca 2009 r.  

Trwają prace budowlane 

 zmodernizowano perony 1 i przydworcowy stacji Malczyce 

 trwa modernizacja peronu 2 stacji Malczyce 

 trwa modernizacja przejścia podziemnego w Malczycach 

 nasunięto wiadukt na linii do Ujazdu 

 trwa naprawa osuwisk w obrębie nasypów na terenach podmokłych 

 trwa budowa przypór stabilizujących nasypy 

 

Stacja Miękinia 

Maj 2010 r. – prace i odbiory zakończone. 

 

Stacja Leśnica 

Trwają prace przygotowawcze. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to marzec 2011 r.  

 trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej 
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 trwa przygotowywanie projektu budowlanego i dokumentacji 

 

Stacja Oława 

Styczeń 2009 r. - prace i odbiory zakończone  
 

Stacja Brzeg 

Umowa z wykonawcą została zawarta w grudniu 2008 r. Trwają prace budowlane (wykonanie ponad 90%) 

 zakończono roboty torowe (październik 2010 r. - szlifowanie szyn) 

 zakończono modernizację peronów i wiat  

 zlikwidowano stare nastawnie 

 wybudowano nową nastawnie dysponującą 

 na ukończeniu odnawianie wiaduktów  

 na ukończeniu budowa ekranów akustycznych w Brzegu i Lipkach 

 trwa porządkowanie terenu  

 listopad 2010 r. - włączono zdalne sterowanie ruchem z LCS Opole Zachód 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 89 

Budżet 781,132 mln zł Planowana data realizacji 29 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/EBI/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Stacja Malczyce i odcinek Malczyce-Środa Śląska  

 marzec 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

 

Stacja Leśnica 

 Listopad 2010 r. - złożenie wniosku na Zarząd PKP PLK w sprawie uruchomienia procedury 

przetargowej 

 II kw. 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 

 

Stacja Brzeg 

 Grudzień 2010 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Linia E20 

Cel 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. 

Status Gr. Państwa – Rzepin 

Listopad 2007 r. – prace i odbiory zakończone. 

Stacja Poznań Główny 
Część zachodnia 

Trwają prace przygotowawcze  

 na ukończeniu przygotowywanie dokumentacji (przyjęta przez ZOPI) 

 złożony wniosek ze zgłoszeniem robót budowlanych (wymagane drobne uzupełnienia dotyczące 

decyzji RDOŚ i konserwatora zabytków)  

 

Część wschodnia 

Umowa z wykonawca została zawarta 12 listopada 2008 r. Trwają prace budowlane: 

 zakończono modernizację peronu 3 (przekazano do eksploatacji jedna krawędź) 

 zdemontowano wiatę peronową i odtworzono jej fragment nad zejściem do przejścia podziemnego  

 zainstalowano windę na peronie 3 

 przygotowano przyspieszony harmonogram fazy II, obejmującej modernizację peronu 2 wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

 wykonano prace odwodnieniowe po stronie zachodniej (zlikwidowano problem zalewania przejścia 

podziemnego wodą cofającą się z kanalizacji miejskiej) 

 kończą się prace przy torze sąsiadującym z peronem 3 i odwodnieniu  

 trwa modernizacja przejścia podziemnego 

 

Poznański Węzeł Kolejowy 
Listopad 2008 r. - prace i odbiory zakończone.  

 

Odcinek Siedlce – Łuków  

Grudzień 2007 r. - prace i odbiory zakończone. 

 

Odcinek Łuków - Międzyrzec Podlaski - 24,2 km 

Sierpień 2009 r. - prace i odbiory zakończone (LOT B). 

 

Odcinek Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska - 20,8 km 

Grudzień 2008 r. - prace i odbiory zakończone (LOT C). 

 

Odcinek Biała Podlaska – Terespol (granica państwa) - 25,9 km 
Październik 2009 r. - prace i odbiory zakończone (LOT D). 
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Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 76 

Budżet  1.577 mln zł Planowana data realizacji 26 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Stacja Poznań Główny 
Część zachodnia 

 I kw. 2011 r. - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy (ewentualne) 

 Czerwiec 2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych (ewentualne) 

 
Część wschodnia 

 Kwiecień 2011 r. - rozpoczęcie modernizacji peronu 1 (faza III) 

 III kw. 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

4.1.3 Status realizacji przedsięwzięć pozostałych 

4.1.3.1 Chorzów 

 

Przebudowa Stadionu Śląskiego (5) 
Cel Przebudowa Stadionu Śląskiego 

Status Inwestycja w trakcie realizacji, aktualnie trwają prace w zakresie: 

 Budowa  promenady Trybuny Zachodniej 

 8 listopada 2010 r. - rozpoczęcie montażu drugiej „połówki” ringu dolnego 

 12 listopada 2010 r. - osiągnięcie gotowości dźwigu, który będzie wykorzystany podczas montażu 

pokrycia dachu 

 7 grudnia 2010 r. – zakończenie montażu ringu dolnego, 

 8 grudnia 2010 r. – zakończenie głównych robót ziemnych i fundamentowych  

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
% realizacji 73% 

Budżet 415mln zł Planowana data realizacji 24 czerwca 2011 r. – 
kontraktowa data zakończenia 

prac budowlanych 
24 sierpnia 2011 r. – planowane 

rozpoczęcie użytkowania 

obiektu 

Finansowanie Pieniądze na przebudowę stadionu Śląskiego będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa (305 
mln zł) i budżetu państwa (110 mln zł). 

 

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  Projekt zrealizowany, zakończony w II kwartale 2009 r. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
% realizacji 
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Budżet 7,5 mln zł Planowana data realizacji 19 czerwca 2009 r. 

Finansowanie - 

 

Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa 

wraz z budową dworca kolejowego Katowice Osobowa (24) 
Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych, stworzenie zintegrowanego węzła 

komunikacyjnego połączonego z nowoczesnym obiektem komercyjnym 

Status Trwają prace budowlane  

 przygotowano projekt budowlany 

 uzyskano pozwolenie na budowę 

 rozpoczęto prace budowlane 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 79 
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Budżet 964,23 mln zł Planowana data realizacji 21 maja 2012 r. 

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 Usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej, zapewnienie sprawnego transportu kibiców 

do Stadionu Śląskiego, zwiększenie udziału transportu publicznego przyjaznego środowisku 

Status 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 wbudowanego w ul. Gliwicką  
na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Brackiej: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Przebudowa  torowiska tramwajowego w Śródmieściu Katowic na osi północ-południe: 

 Trwają prace projektowe. 

 
Modernizacja torowiska tramwajowego  wraz z siecią trakcyjną w ul. 3-go Maja na odcinku od  

Placu Wolności do Katowickiego Rynku: 

 Zakończono prace projektowe.  

 02 listopada 2010 r. -  uzyskano Pozwolenie na Budowę, 

 Dokumentacja projektowa opracowana była na zlecenie Urzędu Miasta. Trwają prace nad 

przeniesieniem praw do dokumentacji do Spółki Tramwaje Śląskie. 

 Planowany termin realizacji prac wykracza poza termin rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 

2012TM. 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej linii 6/41 od Wesołego Miasteczka do  

Pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim: 

 Projekt przygotowany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót (uzyskano niezbędne 

decyzje administracyjne). Ogłoszenie nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu 

projektu ze środków UE; 

 Dokumentacja projektowa opracowana była na zlecenie Urzędu Miasta. Trwają prace nad 

przeniesieniem praw do dokumentacji do Spółki Tramwaje Śląskie 

 Planowany termin realizacji prac wykracza poza termin rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 

2012TM. 

 
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią  trakcyjną w ul. Wolności w Chorzowie na  

odcinku od granic miasta z Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego: 

 Projekt przygotowany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót (uzyskano niezbędne 

decyzje administracyjne). Ogłoszenie nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu 

projektu ze środków UE; 

 Dokumentacja projektowa opracowana była na zlecenie Urzędu Miasta. Trwają prace nad 

przeniesieniem praw do dokumentacji do Spółki Tramwaje Śląskie. 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną  w ciągu ul. Gliwickiej od  

przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowic z Chorzowem: 

 Pozyskano Pozwolenie na Budowę – z wyłączeniem 600m odcinka gdzie zachodzi konieczność 

zmiany błędnego zapisu Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tylko jedna szyna znajduje się w 

pasie przeznaczonym na torowisko). Proces aktualizacji rozpoczął się w I kw. 2010 r., jego 

zakończenie planowane jest w 2011 r.; 

 Dokumentacja projektowa opracowana była na zlecenie Urzędu Miasta. Trwają prace nad 

przeniesieniem praw do dokumentacji do Spółki Tramwaje Śląskie 

 Planowany termin realizacji prac wykracza poza termin rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 

2012TM. 

 
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną  wzdłuż ul. Katowickiej w  

Chorzowie na odcinku od przystanku AKS do przystanku „Chopina”: 

 Trwają prace projektowe, w przypadku dwóch działek prywatnych właściciel jest nieznany, zostaną 

one przejęte na podstawie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji wydanej w dniu 03 listopada 2010 r.; 

 Złożono wniosek o Pozwolenie na Budowę, jego uzyskanie spodziewane jest na grudzień 2010 r.; 

 Projekt finansowany ze środków Tramwajów Śląskich w zakresie dokumentacji projektowej. 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na Placu Sikorskiego w  

Bytomiu: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kościuszki na  
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odcinku od Wiaduktu nad Aleją Górnośląską do ul. Dworcowej: 

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wystąpiły istotne opóźnienia w realizacji prac 

projektowych; 

 Dokumentacja projektowa opracowywana na zlecenie Urzędu Miasta. Prawa do niej zostaną 

przeniesione do Spółki Tramwaje Śląskie. 

 Planowany termin realizacji prac wykracza poza termin rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 

2012TM 

 
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Armii Krajowej w  

Chorzowie na odcinku ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego: 

 Projekt przygotowany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót (uzyskano niezbędne 

decyzje administracyjne). Ogłoszenie nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu 

projektu ze środków UE; 

 Dokumentacja projektowa opracowana była na zlecenie Urzędu Miasta. Trwają prace nad 

przeniesieniem praw do dokumentacji do Spółki Tramwaje Śląskie 

 Planowany termin realizacji prac wykracza poza termin rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 

2012TM 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Tramwaje Śląskie S.A. % realizacji 48 

Budżet 178,95 mln zł Planowana data realizacji 26 grudnia 2011 r. 

Finansowanie  Zadania ujęte w programie pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpisane na Listę Projektów 

Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 7.3 Transport miejski w obszarach 

metropolitalnych.  

 Tramwaje Śląskie. S.A. 

 Budżet Państwa 

 Gmina Katowice 

 Gminy 

 Kontrakt Województwa Śląskiego w ramach programu PN. Kompleksowa przebudowa 

tramwajowej infrastruktury technicznej aglomeracji katowickiej. 

 Zadanie ujęte w programie pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpisane na Listę Projektów 

Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 7.3 Transport miejski w obszarach 

metropolitalnych. 

 

Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach 

do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych (25) 

Cel Dostosowanie laboratorium epidemiologicznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Katowicach do prowadzenia specjalistycznej diagnostyki chorób wysoce zakaźnych 

Status Projekt nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 

Właściciel Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w 
Katowicach 

% realizacji - 

Budżet 0,85 mln zł 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. 

 

4.1.3.2 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: 

 Uzyskano prawomocną decyzję środowiskową. 

 Dokonano prekwalifikacji w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, złożone 

oferty zostały zakwalifikowane na II etapu 

 Złożono wniosek o ZnRID  

 

Budowa Trasy Sucharskiego - zadanie 3: 
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 Uzyskano prawomocną decyzję środowiskową. 

 Dokonano prekwalifikacji w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych 

 Uruchomiono II etap przetargu - wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych 

 Złożono wniosek o ZnRID  

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 79 

Budżet 728,6  mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. (Zad III) oraz 

efekt komunikacyjny Zad II, 
zad I nie zostanie zrealizowane 

prze mistrzostwami 

Finansowanie  Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Gminy Miasta Gdańska oraz funduszy Unii Europejskiej. 

 Projekt  został ujęty w wykazie projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko (projekt 

8.2-23). Podpisano Pre-umowę. 18 listopada 2010 r. - złożono wniosek o dofinansowanie do 

CUPT. 

 

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  Realizacja inwestycji nastąpi po mistrzostwach UEFA EURO 2012 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji - 

Budżet 142 mln zł 

 
Planowana data realizacji - 

Finansowanie Możliwa aplikacja o środki Unii Europejskiej. 

 

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 Żaglowej do dwóch dwupasmowych jezdni, rozbudowy ciągów pieszych i rowerowych wraz 

ze skrzyżowaniem z ul. Marynarki Polskiej i ul. Załogową 

Status  15 października 2010 r. - przekazanie placu budowy.  

 Przebudowa i przełączenie kolizji sieci napowietrznej c.o. 2 x 600.  

 Przebudowa kolizji instalacji gazowej średniego ciśnienia w ul. Marynarki Polskiej: ułożono rury, 

wykonano pozytywnie próby ciśnieniowe. 

 Wykonanie głównego kolektora kanalizacji deszczowej K (bez przykanalików) na odcinku od 

Urzędu Skarbowego do torów kolejowych. 

 Wykonanie odcinka wodociągu W1 W8. 

 Wykonanie nowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Terminowość Zgodnie z planem   

Właściciel Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 

2012 Sp. z o.o. 
% realizacji 49 

Budżet 11,346 mln zł Planowana data realizacji 12 maja 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska 

 

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (20) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych  

Status Trwają prace budowlane  

 pozyskano pozwolenie na budowę 

 rozpoczęto prace budowlane 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 73 

Budżet 55,5 mln zł Planowana 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 Poprawa jakości i zasięgu transportu publicznego w Trójmieście, skomunikowanie centrum Gdańska i 
Gdyni z Portem Lotniczym. 

Status Trwają prace przygotowawcze  
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 podpisano umowę na wykonanie raportu środowiskowego 

 zwiększono dofinansowanie projektu z POiŚ z 50 do 85% 

 trwa uzupełnienie studium wykonalności  

 trwają analizy marketingowe i ekonomiczno-finansowe (Jaspers) 

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel Samorząd Województwa 

Pomorskiego 
% realizacji -* 

Budżet 612 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Finansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

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. 

Status  Harmonogram dla zadania uległ przesunięciu z uwagi na konieczność określenia najbardziej 

korzystnych zasad korelacji powyższego zadania z zadaniem inwestycyjnym pn. Gdański Projekt 

Komunikacji Miejskiej część III. Rozpoczęcie fazy przygotowania i projektowania oraz fazy 

organizacji finansowania nastąpiło z początkiem stycznia 2010 r. Zakończenie zadania 

inwestycyjnego planowane jest na koniec 2011 r. 

Zadanie podzielono na dwa podzadania: 

 Modernizacja torowiska tramwajowego – trwa procedura przetargowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej, planowane zakończenie modernizacji sierpień 2011 r.; 

 Modernizacja nawierzchni drogowej – zakończono prace nad dokumentacją projektową, 

rozpoczęcie modernizacji lipiec 2011 r. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku % realizacji 18 

Budżet 12 mln zł Planowana data realizacji 31 stycznia 2012 r. 

Finansowanie Gmina Miasta Gdańska 

 

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (18) 

Cel Wybudowanie gmachu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 

Status  27 września 2010 r. - podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych z  firmą 

Polimex Mostostal Warszawa 

 Przekazano plac budowy 

 Trwa wykonywanie robót budowlanych. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 74 

Budżet 300,298 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 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. 

 

4.1.3.3 Kraków 

 

Rozbudowa Stadionu „WISŁA” (6) 

Cel Rozbudowa Stadionu "WISŁA" 

Status  20 września 2010 r. - ogłoszenie przetargu na „Dokończenie modernizacji stadionu Wisły Kraków - 

trybuna północna” 

 3 listopada 2010 r. - podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na „Dokończenie modernizacji 

stadionu Wisły Kraków - trybuna północna”.  

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % realizacji 88 % 

Budżet 412,993 mln zł Planowana data realizacji 15 marca 2011 r. 

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. 
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Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (33) 

Cel Po decyzji UEFA projekt zmienił charakter z przygotowania portu do obsługi turnieju na zwiększenie 
możliwości operacyjnych dla ruchu regularnego. Biorąc pod uwagę całokształt uwarunkowań procesu 

inwestycyjnego, terminy zakończenia niektórych projektów, o mniej krytycznym znaczeniu (7, 9, 34, 

35), przesunięto na lata po 2012 roku. 

Status Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej  

 Projekt zakończony 

 

Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu  

 Projekt zakończony 

 

Budowa przystanku kolejowego: 

 Trwa opracowanie projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel MPL im. Jana Pawła II Kraków 

Balice Sp. z o.o. 
% realizacji 78 

Budżet 124  mln zł Planowana data realizacji 20  lutego 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także 

ze środków sektora prywatnego. 

 

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

Cel 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  Ze względu na powódź w II kw. 2010 r. oraz utrzymujący się ograniczony dostęp do 

niezbędnych do realizacji inwestycji działek planowany termin zakończenia robót budowlanych 

(listopad 2010 r.) nie został osiągnięty. W grudniu 2010 r. został podpisany aneks do umowy z 

wykonawcą robót. Nowy termin realizacji to lipiec 2011 r. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji 90 

Budżet 156,03 mln zł Planowana data realizacji 31 lipca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa. 

 

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku publicznego transportu szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez 

masowych Gminy Miejskiej Kraków (Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego) (28) 
Cel 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. 

Status  18 listopada 2010  r. - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wykonawcą robót jest firma 

ZUE S.A., koszt umowy to ok. 150 mln zł 

 29 listopada 2010 r. - rozpoczęto prace budowlane. 

 Termin zakończenia prac to 24 miesiące od daty podpisania umowy, przy czym możliwe jest 

osiągnięcie przejezdności linii z wykorzystaniem taboru dwukierunkowego od maja 2012 r. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji - 

Budżet 150 mln zł Planowana data realizacji 18 listopada 2012 

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) 
Cel 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 
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komunikację zbiorowa w rejon Stadionu Miejskiego Wisła Kraków. 

Status  Listopad 2010 r. - Uzyskano przejezdność drogi tworząc połączenie centrum miasta z 

nowooddaną drogą S-7. 

 Trwają prace budowlane, ich zakończenia planowane jest na marzec 2011 r. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji 97 

Budżet 114,8 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 

grudnia 2007 r. 

Budowa parkingu podziemnego Plac Na Groblach (30) 
Cel 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  Projekt zrealizowany, oddany do użytku dnia 9 grudnia 2009 r. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % realizacji 100 

Budżet 60,8 mln zł Planowana data realizacji 8 czerwca 2009 r. 

Finansowanie - 

 

Budowa parkingu podziemnego al. Focha (31) 
Cel 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 2012TM 

Status  Trwa procedura wyboru koncesjonariusza 

 Prowadzone są negocjacje z konsorcjum, które złożyło ofertę.  

 I kwartał 2011 r. - planowane podpisanie umowy z koncesjonariuszem.. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % realizacji 56 

Budżet 14,7  mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

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 Trwają prace budowlane  

 II poł. 2010 r. - wybrano wykonawcę prac budowlanych 

 II poł. 2010 r. - rozpoczęto prace budowlane 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 56 

Budżet 106,59 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 

 

Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski - ul. Lipska wraz z budową ul. 

Kuklińskiego (34) 
Cel Usprawnienie komunikacji miejskiej 

Status  19 listopada 2010 r. - uruchomienie drugiego odcinka linii tramwajowej (Nowohucka - 

Golikówka), wykonywane są prace w zakresie przebudowy i budowy ulic. 

 Planowany termin zakończenia robót kwiecień 2011 r. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 

% realizacji 81 

Budżet 154,717 mln zł Planowana data realizacji 21 kwietnia 2011 r. 

Finansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pod numerem POiIŚ 7.3-6.1. 

 

Przebudowa ulic w kwartale pomiędzy ulicami: Al. Mickiewicza - Al. 3-go Maja - ul. Królewska - ul. Podchorążych 

(35) 

Cel Budowa pasa ruchu dla komunikacji zbiorowej, usprawnienie komunikacji miejskiej 

Status Miasto nie przekazało informacji na temat realizacji inwestycji. 

Terminowość Nierozpoczęty 
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Właściciel - % realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji 8 lutego 2012 r. 

Finansowanie Rozwój Zintegrowanego Transportu Metropolitalnego w ramach MRPO (Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny) działanie 5.3. 

 

Budowa sterowania ruchem dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz budowa Krakowskiego Szybkiego 

Tramwaju, linia N-S, etap 1 – obszar 2,3 (tunel KST – od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego) 
Cel Budowa systemu pozwoliła na zwiększenie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się kibiców i 

turystów w centrum miasta podczas UEFA EURO 2012 

Status Projekt zrealizowany, zakończony w IV kw. 2008 r. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Agencja Rozwoju Miasta % realizacji 100 

Budżet 164,2 mln zł Planowana data realizacji 16 września 2008 r. 

 

4.1.3.4 Poznań 
 

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej 

(41) 

Cel Wybudowanie drogi dwujezdniowej zwiększy przepustowość tej ulicy. Droga ta może być elementem 
połączenia pomiędzy Stadionem Miejskim a planowaną Zachodnią Obwodnicą Poznania i autostradą 

A2. 

Status  22 września 2010 r. – wydanie decyzji środowiskowej 

 19 października 2010 r. - uzyskano prawomocną Decyzję o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach; 

 23 grudnia 2010 r. – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

 W toku uzgodnień i opiniowania dokumentacja projektowa 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Zarząd Dróg Miejskich w 

Poznaniu 
% realizacji 72 

 

Budżet 34,4 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 13 maja 2010  r. przywrócono finansowanie dla zadania 

 

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

Cel Efektywne koordynowanie działań służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo.  
Zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy służbami.  

Zwiększenie skuteczności reagowania służb w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. 

Status  Wybudowano i uruchomiono system bezprzerwowego i bezzanikowego zasilania dla Centrum 

Zarządzania Kryzysowego.  

 Dostarczono, zamontowano i uruchomiono systemy multimedialne : wizualizacji 

wielkoformatowej, wideokonferencyjnego, alarmowo konferencyjnego, dyskusyjnego, 

nagłośnieniowego oraz komunikacji głosowej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i 

Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Poznania - zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2010 

r. 

 Modernizacja central DGT w zakresie doposażenia w moduły i oprogramowanie niezbędne do 

świadczenia nowych usług przez Straż Miejską, Pogotowie Ratunkowe i PSP – zrealizowane we 

wrześniu 2010 r.  

 (Zadanie wykraczające poza pierwotnie zdefiniowany zakres projektu) - Uruchomienie łączności 

radiowej pomiędzy Centrum Zarządzania Kryzysowego a: PSP, Pogotowiem Ratunkowym, 

Policją, Strażą Miejską, służbami komunalnymi miasta –  zadanie zrealizowano w listopadzie 

2010 r.  

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji 100 

Budżet 8,865 mln zł Planowana data realizacji 8 lutego 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Poznania 
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System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (48) 

Cel Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. 
Możliwość skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. 

Status  Inwestycja budowy monitoringu na trasie Traktu  Królewsko Cesarskiego oraz w rejonie Jeżyc 

została zrealizowana we wrześniu 2010 r.  

 W związku ze zmniejszeniem środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania 

na  realizację zadania w latach 2010 - 2014, zweryfikowano zakres rzeczowy dotyczący 

opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na rozbudowę SMW w rejonie ulic 

Bukowskiej, Bułgarskiej i al. Polskiej.  

 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych SYS TEL s.c. wykonało w.w. dokumentację projektową  

 W trakcie realizacji są odcinki w rejonie ulic Bukowskiej, Bułgarskiej i al. Polskiej, które zostaną 

ukończone do końca marca 2011 r. – umowa zawarta w listopadzie z generalnym wykonawcą, 

firmą Converga 

 30 września 2010 r. - zmodernizowane zostały centra dozoru 

 Grudzień 2010 r. -  zakupiono nowe kamery,  które do czerwca 2011 r. zastąpią wysłużone 

kamery w rejonie Starego Rynku (modernizacja systemu) 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji 60% 

Budżet 23,168 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2011 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 Inwestycja zakończona. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Komenda Główna Policji % realizacji 100 

Budżet 60,741 mln zł 
 

Planowana data realizacji 30 października 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. 

 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej (55) 
Cel 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. 

Status  Dokumentacja techniczna została wykonana 

 Otrzymano pozwolenie na budowę „Rewitalizacji zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. 

Grunwaldzkiej” w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wymiany bram (I kw. 

2011 r.) garażowych oraz stolarki okiennej, a także modernizacja kotłowni obiektu.  

 Wybrany został generalny wykonawca. 

 Etap I – Rewitalizacja 

 Etap II – Stworzenie zapasowego stanowiska kierowania 

 IV kw. 2010 r. - Pozyskane finansowanie z UM Poznania 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej 
% realizacji Etap I - 85%  

Etap II – 0% 

Budżet 2,32 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Budżet Skarbu Państwa – 0,18 mln zł 
WFOŚiGW w Poznaniu – 0,14 mln zł 

Budżet Miasta Poznania - 2,00 mln zł 
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Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Termy Maltańskie" oraz 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, będącej 
własnością Spółki, planuje się również realizację nowoczesnego zespołu hotelowego. 

Status  7 października 2010 r. - uroczyste zawieszenie wiechy na Termach Maltańskich. 

 Realizacja prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Termy Maltańskie Sp. z o.o. % realizacji 76 

Budżet 345,75 mln zł Planowana data realizacji sierpień 2011 r. 

Finansowanie  Budżet Miasta 

 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

 Środki Spółki Termy Maltańskie Kredyt komercyjny z EBI 

 

Realizacja Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i 

chrześcijaństwa w Polsce (49) 
Cel Projekt przewiduje organizację Interaktywnego Centrum Historii prezentującego historyczne 

dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Jest on realizowany w ramach wdrażania programu 

„Trakt Królewsko – Cesarski”, będącego markowym produktem turystyki kulturowej, zgodnym z 
założeniami „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004 – 2013”. 

Centrum Historii jest przedsięwzięciem innowacyjnym, opartym na najnowszych trendach 

obowiązujących w dziedzinie prezentacji dziedzictwa kulturowego. Zadaniem centrum jest 
przygotowanie odwiedzającego do samodzielnego odkrywania znaczeń kulturowych poprzez 

przekazanie mu, w atrakcyjny sposób, niezbędnej wiedzy i umiejętności. Bazuje na wykorzystaniu 

technik multimedialnych oraz aktywnej roli turystów w procesie zwiedzania. 
Celem utworzenia Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego jest wzrost atrakcyjności 

turystycznej oraz promowanie walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym i 

międzynarodowym poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego unikatowego na skalę miasta i 
regionu, kraju oraz Europy. Z pewnością wpłynie również na poprawę jakości przestrzeni publicznej 

oraz przyczyni się do odrestaurowania, przebudowy i zagospodarowania obiektów zabytkowych. 

Projekt wpisuje się w plan przygotowań miasta do organizacji mistrzostw UEFA EURO 2012TM i 

przyczyni się do poprawy wizerunku Poznania oraz jego atrakcyjności turystycznej. 

Status W chwili obecnej ogłoszone zostały postępowania przetargowe na:  

 na roboty budowlane na budowę stacji transformatorowej – dnia 19 listopada 2010 r. podpisana 

została umowa z wykonawcą, 

 na roboty budowlane na roboty fundamentowe pod budynek ICHOT – podpisanie umowy z 

wykonawcą planowane jest na styczeń 2011 r.. 

 wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji – ogłoszenie postępowania w dniu 10 grudnia 

2010 r. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miasta Poznań/ Spółka 

Infrastrutkura Euro Poznań 
2012 Sp. z o.o. / Centrum 

Turystyki Kulturowej "Trakt" 

% realizacji 12 

Budżet 98,9 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta / Środki UE – PO IG Działanie 6.4 (podpisana pre-umowa na przygotowanie projektu). 
Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na koniec 2010 r. 

 

4.1.3.5 Warszawa 

 

Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia (63) 
Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

Status Prace wstrzymane 

 pozyskano decyzję środowiskową (pewne elementy wymagają uzupełniania) 

 wykonano wstępne badania terenu 

 trwa przygotowanie projektu architektonicznego i budowlanego 
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 trwa ustalanie kwestii szczegółowych niezbędnych do podpisania ostatecznej umowy 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 59 

Budżet 300 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie Środki finansowe inwestora wybranego w drodze negocjacji. 

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 

tramwajów niskopodłogowych (64) 

Cel Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej o długości ok. 3 km w ciągu ulic Targowej i Al. 
Zielenieckiej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii 

obsługujących Stadion Narodowy. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej oraz zapewnienie płynności ruchu w rejonie bezpośredniego otoczenia Stadionu Narodowego. 

Status  Dokonano prekwalifikacji w prowadzonym przetargu na wykonanie remontu i rozbudowy trasy 

tramwajowej od węzła Targowa/Kijowska do węzła Targowa / Zieleniecka wraz z pętlą 

„Zieleniecka” 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Tramwaje Warszawskie % realizacji 63 

Budżet 363 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Środki finansowe spółki Tramwaje Warszawskie 

 

Budowa Trasy Siekierkowskiej (budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską) 

Cel 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. 

Status  30 września 2010 r. - inwestycja oddana do użytkowania  w zakresie jezdni głównej trasy. 

 Do zakończenie pozostały prace na środku ronda na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej – Marsa 

(przejścia dla pieszych, trwaniki itp.) 

 Zgodnie z podpisaną umową wszystkie roboty powinny zostać zakończone do 05 grudnia 2010 r. Z 

uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne umowny termin realizacji nie został dotrzymany. 

 Wykonawca złożył do Inwestora propozycję aneksu wydłużającego czas realizacji.  Propozycja 

aneksu jest weryfikowana przez Inwestora. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel ZMID % realizacji 91 

Budżet 166 531 453 zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2010 r. (możliwe 

wydłużenie – max. 6 miesięcy) 

Finansowanie 174,5 mln PLN - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. 
Warszawy. Rada m.st. Warszawy dnia 17 września zmieniła Wieloletni Program Inwestycyjny m. st. 

Warszawy na lata 2009-2013 – w zaktualizowanej wersji przyjęto kwotę 174,5 mln na całą inwestycję – 

zmiana wynika z niższego od zakładanego wcześniej kosztu budowy. 

 

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

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 

Młynu 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 2012TM 

Właściciel ZMID % realizacji - 

Budżet 150,732 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Budżet Miasta 
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4.1.3.6 Wrocław 

 

Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu (75) 
Cel Budowa Galerii Handlowo-Usługowej po północnej stronie stadionu. 

Status  Zakończone prace zabezpieczenia wykopu, 

 Uruchomione przyłącze elektryczne prądu na cele budowlane, 

 Zakończenie prac projektowych projektu przetargowego, 

 Zakończenie prac związanych z wycinką drzew, 

 Prace związane z wykopem i wywozem mas ziemnych – w trakcie (ukończone w 80%) 

Terminowość Zgodnie z planem  

Właściciel WKS Śląsk Wrocław S.A. % realizacji 58 

Budżet 600 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków WKS Śląsk Wrocław S.A. 

 

4.1.3.7 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. 

Terminowość - 

Właściciel MSWiA % realizacji - 

Budżet 350 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2012 r. 

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. 

 

 

4.1.3.8 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 w 2012 roku samolotów cywilnych General Aviat

ion oraz miejsc parkingowych dla większych samolotów 

Status  Październik 2010 r. – ogłoszenie konkursu architektoniczno funkcjonalnego na projekt terminala 

General Aviation. 

 Grudzień 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie  koncepcji i projektu wielobranżowego dla 

terminala General Aviation. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 

Sp. z o.o. 
% realizacji 24 

Budżet 48,77 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie Udziałowcy i środki własne 
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Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie (36) 

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

Status Budowa części lotniczej : 

 08 października 2010 r. – oficjalne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. 

 październik 2010 r. - przekazanie wykonawcy teren budowy, obecnie trwa organizacja zaplecza 

budowy 

 

Budowa terminalu pasażerskiego: 

 08 października 2010 r. – oficjalne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. 

 październik 2010 r. - przekazanie wykonawcy teren budowy, obecnie trwa organizacja zaplecza 

budowy 

 

Planowane przedsięwzięcia do zrealizowania w I kw. 2011 r.: 

Budowa części lotniczej : 

 Rozpoczęcie prac  przy remoncie drogi startowej i drogach kołowania.  

 Rozpoczęcie odwodnienia DS  

 

Budowa terminalu pasażerskiego: 

 Wykonanie wykopów, stóp i ław fundamentowych 

Terminowość Zgodnie z planem  

Właściciel Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa - Modlin Sp. z o.o. 
% realizacji 78 

Budżet 144,9 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Projekty zgłoszone przez Port Lotniczy w Modlinie do wykazu przedsięwzięć Euro 2012 to: 

a. Budowa części lotniczej na kwotę 87 910 000 zł 

b. Budowa terminalu pasażerskiego na kwotę 56 990 000 zł 

Tak więc łączna kwota projektów w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie 

związanych z UEFA EURO 2012 to 144,9 mln zł. 

 

Natomiast pozostałe środki związane są z innymi inwestycjami prowadzonymi przez Port Lotniczy  

w Modlinie, których finansowanie podzielone jest na: 

 150 mln zł środki własne spółki PL Modlin,    

 150 mln zł planowana emisja obligacji (przetarg na bank, który wyemituje jest w toku),    

 76 mln zł środki pomocowe UE (RPO woj. mazowieckiego),    

 równocześnie spółka za zgodą udziałowców poszukuje inwestora finansowego, który mógłby 

wnieść własne środki 

 

Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź 

Cel Zwiększenie przepustowości portu lotniczego Łódź tak, aby sprostać wzrostowi ruchu w 

nadchodzących latach. Lotnisko Łódź jest wyznaczone do roli lotniska wspomagającego dla Warszawy. 

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

 Realizacja budowy RDK znajduje się obecnie na etapie przygotowawczym, inwestor posiada 

dokumentację projektową, grunty oraz niezbędne decyzje administracyjne (Decyzja o Ustaleniu 

Lokalizacji Celu Publicznego, Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach) poza Pozwoleniem 

na Budowę (planowane uzyskanie w 12.2010r.). Do tej pory dokonano w 08.2010r. wyboru banku 

emitenta - będzie to Pekao S.A. (zawarto już umowę), uzyskano decyzję Gminy w zakresie 

udzielenia Portowi gwarancji, a obecnie trwa procedura wyboru bankowego inspektora nadzoru. 

 

Budowa nowego terminala:  

 Październik 2010 r. – trwają prace budowlane nowego terminala status wykonania 33 %. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Port Lotniczy Łódź % realizacji 62% 

Budżet 338 mln zł Planowana data realizacji 8 lipca 2011 r. 

Finansowanie Część środków stanowią środki własne reszta pozyskana ma zostać z funduszy UE. 
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Rozbudowa i Modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka 

Cel Budowa nowego terminala pasażerskiego oraz nowej płyty postojowej dla samolotów kodu C ma służyć 
sprostaniu szybko rosnącego ruchu na lotnisku w Rzeszowie. W czasie turnieju UEFA EURO 2012  

lotnisko może pełnić  funkcję  wspomagającego  dla  miasta gospodarza Lwowa. Miasta są oddalone od  

siebie o 160 km. Mer Lwowa wystąpił do władz lotniska Rzeszów z prośbą o pełnienie roli wspomaga-
jącej. 

Status Budowa nowego terminala pasażerskiego  

 Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację inwestycji/zgłoszenia 

 

Budowa płyty postojowej i stanowiska do odladzania samolotów  

 Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgody na realizację inwestycji/zgłoszenia 

 Zapewnienie finansowania oraz podpisanie umowy z Wykonawcą 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 

Sp. z o.o. 
% realizacji 71 

Budżet 79,24 mln zł Planowana data realizacji I kwartał 2012 r. 

Finansowanie Środki POIiŚ (do 50% całości), środki własne, kredyty (komercyjne oraz EBI). 

 

 

4.1.3.9 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 Trwają prace przygotowawcze  

 Sierpień 2010 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji, programu 

funkcjonalno-użytkowego, raportu środowiskowego i badań geotechnicznych (unieważnione w 

październiku 2010 r.) 

 pozyskano wyniki badań środowiskowych 

 trwa procedura pozyskiwania gruntów 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
% realizacji 39 

Budżet 253,480 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 

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

Cel Poprawa jakości połączenia z Miastem Gospodarzem i lotniskiem zapasowym oraz elementów 
połączenia pary miast między sobą (Warszawa-Wrocław). Wprowadzenie prędkości 140-160 km/h.  

Status Odcinek Skierniewice-Łódź Widzew 

prace i odbiory zakończone 

 

Odcinek Warszawa Zachodnia-Skierniewice 

trwają prace budowlane 

 opracowano materiały do przetargu na nadzór nad realizacją prac w ramach Lotu A i C.  

 znowelizowano studium wykonalności 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 75 

Budżet 2 714 472 700 zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie SPOT/POIiŚ/Środki krajowe. 
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Połączenie kolejowe Kraków Główny – Mydlniki – MPL Balice, etap I 

Cel Modernizacja połączenia kolejowego z Portem lotniczym Kraków Balice (zagwarantowanie sprawnego 
połączenia centrum miasta i lotniskiem) 

Status trwają prace przygotowawcze 

 podpisano pre-umowę na dofinansowanie z CUPT 

 przeprowadzono konsultacje społeczne  

 rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę w formule projektuj i buduj 

 rozpoczęto pozyskanie gruntów (w trybie rozdziału 2B ustawy o transporcie kolejowym)  

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 50 

Budżet 287 480 000 zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

 

Infrastruktura stacji Wrocław Główny 
Cel Zwiększenie przepustowości stacji 

Status trwają prace budowlane 

 pozyskano zgodę na realizację inwestycji 

 rozpoczęto prace budowlane 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 69 

Budżet 47 569 300 zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

 

4.1.3.10 Cały kraj 

 

Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (81)* 

Cel 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 o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). 

Status 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. 

W dniu 11 sierpnia 2010 r. 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™). 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel MSWiA % realizacji - 

Budżet 115,78  mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2013 r. 

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). 
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Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (MSWIA) (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 oraz podmiotów  zaangażowanych w obsługę  piłkarskich 

mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™. 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. 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowoczesnej, bezprzewodowej platformy komunikacyjnej, 

zapewniającej sprawną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi na 
terenie RP za bezpieczeństwo i ratownictwo oraz obsługę UEFA EURO 2012™ (obszar pokrycia 

systemu odnosi się do miast, na terenie których planowane jest rozgrywanie meczy piłkarskich UEFA 

EURO 2012™ wraz z przyległymi do nich powiatami). 

Status  III kwartał 2010  r.  – Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło przetarg na OCSŁR 

– etap I 

 Przetarg realizowany będzie według procedury ograniczonej, a jego celem jest podpisanie umowy 

ramowej z maksymalnie pięcioma wykonawcami. Czas trwania umowy ramowej określono na 

trzy lata. 

 Listopad 2010 r. - Centrum Projektów Informatycznych MSWiA wyłoniło czterech potencjalnych 

wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert w przetargu na zaprojektowanie, 

budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej - etap I 

 Grudzień 2010 r. - Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania w przetargu na budowę 

Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR I) 

 
WAŻNE: Biorąc pod uwagę obecny status projektu występuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo 

braku realizacji tej inwestycji przed Turniejem, co musi być ostatecznie uwzględnione w I kwartale 

2011 r. w planach powiązanych projektów z uwagi na ryzyka i potencjalne problemy związane  
z brakiem tego systemu w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń podczas imprez masowych. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel MSWiA % realizacji - 

Budżet 500 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2011 r. (OCSŁR 

etap I) 

Finansowanie Planowane jest przyznanie dofinansowania na realizację projektu ze środków 7. osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ze względu na wyczerpanie alokacji w 7. osi POIG, 

projekt nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie. 
 

 

4.1.3.11 Centra pobytowe1 

 

We wrześniu 2009 r. spółka PL.2012 przekazała do UEFA i spółki EURO 2012 Polska 

dokument: „Raport z przygotowań rekomendowanych centrów pobytowych do przyjęcia 

drużyn narodowych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”.  

Od tego terminu 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 

                                            
1 Dane w obszarze Zakwaterowania (Hotele oraz Centra pobytowe) są aktualizowane 

kwartalnie i są aktualne na dzień 30 września 2010 r. 

 

 
 



111 

 

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.  

W związku z powyższym 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  Stadion MOSiR Gdańsk 
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 Dwór Oliwski / Stadion MOSiR znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA 

EURO 2012 ogłoszonym przez UEFA 1 października 2010 roku. 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. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel - % realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Gdów / Wieliczka (88) 

Hotel Turówka w Wieliczce Boiska gminne - Gdów 

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 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. 
 

Budowa bazy treningowej   Etap I: 

 Inwestycja w fazie wykonania  - podpisany protokół odbioru 

 

Budowa bazy treningowej   Etap II: 

 Inwestycja w fazie organizacji finansowania 

 

Budowa bazy treningowej   Etap III: 

 Zakończona faza przygotowania i projektowania inwestycji 

 

Planowane: 
Budowa bazy treningowej   Etap I: 

 31 marca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Budowa bazy treningowej   Etap II: 
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 31 marca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Gminy Gdów % realizacji 64 

Budżet 4 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Gniewino (89) 

Hotel Mistral Sport  Boiska gminne - Gniewino 

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 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. 

 

Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni: 

 Inwestycja zakończona 

 
 

Modernizacja stadionu gminnego: 

 Inwestycja zakończona 

 

Budowa hotelu: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 Hotel budowany bezpośrednio przy kompleksie sportowym w Gniewinie w standardzie 4****. 

 
Planowane: 

Budowa hotelu: 

 25 marca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Gniewino / Hotel 

Gniewino Sp. z o.o. 
% realizacji 88 

Budżet 41,379 mln zł Planowana data realizacji 25 marca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Józefów (91) 

Hotel Holiday Inn w Józefowie Boiska miejskie - Józefów 

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 W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 opublikowanym przez UEFA 1 października 

2010 roku 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. 

 

Boiska miejskie w Józefowie: 

 Budowa bazy treningowej - inwestycja opóźniona z powodu problemów z finansowaniem. Miastu 

Józefów nie została przyznana dotacja na realizację projektu z RPO WM. Ponadto, aby spełnić 

wymogi UEFA dla centrów pobytowych gmina musiała zmienić koncepcję zagospodarowania 

terenu i pozyskać dodatkowe grunty pod inwestycję. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Miasto Józefów % realizacji 64 

Budżet 2,753 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 r. będzie dostępny w styczniu 2011 r. 
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Centrum Pobytowe Sulejówek / Wesoła / Otwock (121) 

Hotel Villa Otwock / Hotel „Dom Spokojnej Jesieni” Stadion miejski - Sulejówek 
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 Stadion Miejski w Sulejówku został zakwalifikowany jako obiekt treningowy w centrum pobytowym 

Józefów w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym przez UEFA  1 

października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Holiday Inn w Józefowie oraz 
Stadion Miejski w Sulejówku. 

 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja zakończona 

 
Rozbudowa hotelu 'Villa Otwock' 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania - brak pozwolenia na budowę  

 

Budowa hotelu "Dom Spokojnej Jesieni" 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 

Planowane 

Rozbudowa hotelu 'Villa Otwock' 

 31 maja 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania 

 
Budowa hotelu "Dom Spokojnej Jesieni" 

 1 sierpnia 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Urząd Miasta Sulejówek / 

Hotele i Restauracje 'Villa Park' 
Sp z o.o. / WARMUS 

INVESTMENT Sp. z o.o. 

% realizacji 77 

Budżet 39 mln zł Planowana data realizacji 1 sierpnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Kołobrzeg (94) 

Hotel Leda Spa w Kołobrzegu / Hotel Senator w 

Dźwirzynie 

Boiska miejskie (MOSiR) - Kołobrzeg 

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 Kołobrzeg znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym 
przez UEFA  1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Marine oraz 

modernizowany Stadion Miejski w Kołobrzegu. 

 

 Budowa bazy treningowej - inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

 
Planowane: 

 31 marca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miasto Kołobrzeg % realizacji 88 

Budżet 33,45 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Lubawa (98) 

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Stadion Miejski - Lubawa 

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 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  

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania. Inwestor złożył wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę. 

 

Budowa boiska treningowego  
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 Inwestycja zakończona 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miejska Lubawa % realizacji 66 

Budżet 3,15 mln zł Planowana data realizacji 31 października 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Nałęczów / Puławy / Kazimierz Dolny (103) 

Hotel Termy Pałacowe SPA Nałęczów Stadion Miejski - Puławy 

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 Puławy znajdują się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym przez 

UEFA 1 października 2010 roku. 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 w fazie wykonania - prace budowlane na ukończeniu. 

 

Remont hotelu 'Termy Pałacowe’ 

 Remont hotelu został zakończony. Hotel od 15 sierpnia 2010 r. przyjmuje gości, a 28 sierpnia 

2010 r. miało miejsce oficjalne otwarcie. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Miasto Puławy / Zakład 

Leczniczy 'Uzdrowisko 
Nałęczów' S.A. 

% realizacji 96 

Budżet 59,937 mln zł Planowana data realizacji I półrocze 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Nowy Dwór Mazowiecki / Jachranka (104) 

Hotel Warszawianka w Jachrance Boiska miejskie (MOSiR) – Nowy Dwór Mazowiecki 

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 Hotel Warszawianka w Jachrance został zakwalifikowany do katalogu Centrów Pobytowych UEFA 
EURO 2012, który opublikowano 1 października 2010 roku. Znajduje się on w ramach centrum 

pobytowego „Legionowo” wraz z modernizowanym Stadionem Miejskim w Legionowie.  

 
Boiska miejskie MOSiR: 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja zakończona 

 

Modernizacja stadionu miejskiego  

 Inwestycja w fazie projektowania i przygotowania (opracowano jedynie program funkcjonalno – 

użytkowy wraz z wizualizacją); obecnie na etapie wyboru wykonawcy w systemie  ‘projektuj i 

buduj’. 

 

Planowane 

 11 lipca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki 
% realizacji 61 

Budżet 13,776 mln zł Planowana data realizacji 11 lipca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Opalenica (106) 

Hotel Remes  Boiska klubu Remes Opalenica 

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 Opalenica znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym 

przez UEFA 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Remes Sport & 
SPA oraz Stadion Miejski w Opalenicy. 

 

 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 ZREALIZOWANE 

Właściciel Hotel Remes Sp z o.o. % realizacji 100 

Budżet 31,2 mln zł Planowana data realizacji 30 października 2009 r. 

 

Centrum Pobytowe Ostróda (108) 

Hotel Platinum  Stadion Miejski - Ostróda 
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 Ostróda znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym 
przez UEFA 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Willa Port Resort 

(monitorowany w ramach inwestycji hotelowych w miastach – gospodarzach – inwestor oczekuje na 

pozwolenie na użytkowanie) oraz modernizowany Stadion Miejski. Hotel Platinum został 
zakwalifikowany jako hotel dla kibiców tzw. "Team Followers". 

 

Budowa stadionu  

 Inwestycja w fazie wykonania -  prace budowlane w toku. Prace budowlane rozpoczęto 23 

kwietnia 2010 r. 

 
Budowa hotelu Platinum: 

 Inwestycja zrealizowana 

 4 gwiazdkowy hotel otwarty w II kw. 2009 r. Posiada 50 pokoi i 6 apartamentów, SPA oraz 3 sale 

konferencyjne. W Ostródzie oprócz hotelu Platinum funkcjonuje 4* hotel Willa Port oraz dwa 

hotele będące obecnie w budowie - Willa Port Resort oraz Holiday Park. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miejska Ostróda / 

CONDOHOTELS SPORT Sp. z 

o.o. 

% realizacji 74 

Budżet 57 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Prusim Dwór Olenderski (113) 

Hotel Dwór Olenderski  Boiska gminne – Sieraków (inwestor nie planuje 

inwestycji w ramach przygotowania centrum 

pobytowego) 
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 Hotel Olandia (Skansen Olenderski) został zakwalifikowany jako obiekt noclegowy w centrum 
pobytowym Międzychód w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym 

przez UEFA 1 października 2010 roku. 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 

 Inwestycja w fazie wykonania - teren budowy został przekazany wykonawcy prac budowlanych. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel RTM Sp z o.o. % realizacji 70 

Budżet 24 mln zł Planowana data realizacji 20 grudnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Sosnowiec (119) 

Hotel Aria / Hotel Novotel Centrum Katowice Stadion Miejski - Sosnowiec 
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 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 1 października 2010 roku. 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 i Budowa zadaszenia trybuny - inwestycje zrealizowane. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Sosnowiec/MOSIR % realizacji 100 

Budżet 5,34 mln zł Planowana data realizacji 28 sierpnia 2009 r. 
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Centrum Pobytowe Ustka (127) 

Hotel Dolina Charlotty Resort & Spa Stadion Miejski - Ustka 
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 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 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego Słupsk wchodzi hotel Dolina Charlotty 
Resort & Spa oraz modernizowany Stadion Miejski w Słupsku. 

 

Stadion Miejski w Ustce: 
Modernizacja stadionu miejskiego  

 Zakończona faza przygotowania i projektowania oraz faza organizacji finansowania 

 

Planowane 

 6 lipca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miasta Ustka % realizacji 67 

Budżet 0,7 mln zł Planowana data realizacji 6 lipca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Warka (131) 

Hotel Sielanka  Stadion Miejski - Warka 

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 Warka znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 ogłoszonym przez 

UEFA  1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Sielanka oraz boisko 
treningowe zlokalizowane w pobliżu hotelu. 

 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 Nierozpoczęty 

Właściciel Gmina Warka % realizacji - 

Budżet 21,434 mln zł Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Władysławowo COS (132) 

Hotel Velaves COS OPO - Władysławowo 

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 W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012 opublikowanym  przez UEFA 1 października 

2010 roku 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. 

 
COS OPO Władysławowo: 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

 COS OPO we Władysławowie odmówił podpisania umowy na Centrum Pobytowe dla drużyn 

narodowych w trakcie trwania UEFA EURO 2012. 

 

Planowane: 

 3 stycznia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel COS 'Cetniewo' % realizacji 83 

Budżet 19 mln zł Planowana data realizacji 3 stycznia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Wojanów / Jelenia Góra (134) 

Pałac Wojanów Stadion Miejski – Jelenia Góra 
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 
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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 
przez UEFA 1 października 2010 roku. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Pałac Wojanów 

oraz Stadion Miejski w Jeleniej Górze. 

Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji związanych z przygotowaniem centrum 
pobytowego. Pałac Wojanów oraz Ośrodek Paulinum są obiektami istniejącymi, Stadion w Jeleniej 

Górze był wcześniej zgłaszany jako propozycja samego miasta, jednak z powodu braku dofinansowania 

zewnętrznego miasto zaniechało inwestycji.  

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel Pałac Wojanów sp. z o.o./ 

Miasto Jelenia Góra 
% realizacji - 

Budżet 36 mln zł Planowana data realizacji - 

 

 

4.1.4 Status realizacji hoteli oraz centrów pobytowych nie ujętych w katalogu 

UEFA 

 

4.1.4.1 Hotele2 

4.1.4.1.1  Gdańsk 

 

5* Hotel Hilton 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel 5 gwiazdkowy oficjalnie otwarty w czerwcu 2010 r. Posiada 150 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Hilton Hotels Corporation % realizacji 100 

Budżet 102 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2010 r. 

 

5* Hotel Sheraton Sopot 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel 5 gwiazdkowy w Sopocie otwarty w lipcu 2008 r. Posiada 189 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Sopot Zdrój % realizacji 100 

Budżet 113,4 mln zł Planowana data realizacji 1 lipca 2008 r. 

 

5* Hotel Radisson Blu 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

                                            
2 Dane w obszarze Zakwaterowania (Hotele oraz Centra pobytowe) są aktualizowane kwartalnie i są aktualne 

na dzień 30 września 2010 r. 
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 Hotel 5 gwiazdkowy oficjalnie otwarty w maju 2009 r. Posiada 134 pokoje. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Hotel Rezydent Gdańsk Sp. Z o. 

o. 
% realizacji 100 

Budżet 54,4 mln zł Planowana data realizacji 18 maja 2009 r. 

 

 

 

4* Hotel Gdańsk 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

5* Hotel Willa Port RESORT Ostróda 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

 Rozpoczęta została procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dopuszczenia do 

eksploatacji 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel OPB Holding % realizacji 98 

Budżet 57,6 mln zł Planowana data realizacji 8 października 2010 r. 

5* Hotel Holiday Park Ostróda 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

Planowane: 

 30 kwietnia 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 

dokument dopuszczający do eksploatacji) 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel OPB Holding % realizacji 24 

Budżet 172,53 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

5* Hotel Elegant 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

Planowane: 

 31 marca 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, dokument 

dopuszczający do eksploatacji) 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Export Import Krzysztof Berbeć % realizacji 82 

Budżet 6,16 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2011 r. 
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 Hotel 4 gwiazdkowy oficjalnie otwarty w III kw. 2008 r. Posiada 36 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Navo Investment Sp. Z o. o. % realizacji 100 

Budżet 20,4 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2008 r. 

 

4* Hotel Gdańsk Yachting 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają testy końcowe odbiorowe. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Navo Investment Sp. Z o. o. % realizacji 95 

Budżet 14,04 mln zł Planowana data realizacji 2 listopada 2010 r. 

 

4*Hotel Holland House 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel zlokalizowany na gdańskiej starówce. Według oficjalnej kategoryzacji posiada 3 gwiazdki, 

ale oferuje wyższy standard. Został otwarty na początku 2010 r. Posiada 26 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Holland House Sp. z o.o. % realizacji 100 

Budżet 28 mln zł Planowana data realizacji 30 lipca 2009 r. 

 

4*Hotel Stara Winiarnia 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane 

Planowane: 

 11 kwietnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Stara Winiarnia Sp. z o.o. % realizacji 81 

Budżet 14,7 mln zł Planowana data realizacji 11 kwietnia 2011 r. 

 

5* Hotel Qubus 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

4* Hotel Wiwaldi Junior Elbląg (wcześniej 5* Hotel Vivaldi Elbląg) 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

Planowane: 

 15 listopada 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Halina i Mieczysław 

Walentynowicz 
% realizacji 19 

Budżet 34 mln zł Planowana data realizacji 15 listopada 2011 r. 
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200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel oficjalnie otwarty w czerwcu 2009 r. Według oficjalnej kategoryzacji posiada 4 gwiazdki, 

oferuje jednak wyższy standard. Posiada 110 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel KKS Investment Sp. Z o. o., 

Hotel Gdańsk Sp. 
Komandytowa 

% realizacji 100 

Budżet 27,618 mln zł Planowana data realizacji 18 czerwca 2009 r. 

 

4*Hotel Bayjonn Sopot 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel oficjalnie otwarty w III kw. 2009 r. Posiada 22 pokoje. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Anmar Sp z o.o. % realizacji 100  

Budżet 7,26 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

4* Hotel Wolne Miasto 

Cel  Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Rozbudowa hotelu została zakończona w połowie kwietnia 2009 r. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Wolne Miasto Sp. z o.o. % realizacji 100 

Budżet 5,7 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

4* Hotel Impresja 
Cel  Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel otwarty w III kw. 2009 r. Według oficjalnej kategoryzacji posiada 3 gwiazdki, oferuje 

jednak wyższy standard. Posiada 30 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Ekotronik Sp. z o.o. % realizacji 100 

Budżet 8,7 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 
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4.1.4.1.2 Poznań 

 

5* Hotel Blow Up Hall 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel 5 gwiazdkowy otwarty na początku 2009 r. Posiada 22 pokoje. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Fortis S.A. % realizacji 100 

Budżet 30 mln zł Planowana data realizacji 24 listopada 2008 r. 

 

5* Hotel NH 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel otwarty w III kwartale 2008 r. Według oficjalnej kategoryzacji posiada 4 gwiazdki, ale 

oferuje wyższy standard. Posiada 93 pokoje. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Maderas Iglesias % realizacji 100 

Budżet 42 mln zł Planowana data realizacji 29 września 2008 r. 

 

4* Hotel Qubus 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane. 

Planowane: 

 30 marca 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość W terminie 

Właściciel Qubus Management % realizacji 14 

Budżet 67 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

 

4* Hotel Brovaria 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Jest rozpatrywany wniosek o pozwolenie na budowę. 

Planowane 

 30 grudnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel P.P.U.H WOSEBA Sp. z o.o. % realizacji 36 

Budżet 68 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 
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4* Hotel Orange 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Jest rozpatrywany wniosek o pozwolenie na budowę. 

Planowane: 

 30 grudnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Hotel Orange % realizacji 10 

Budżet 32 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

4* Hotel Boutique 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Augustyniak Barbara % realizacji 84 

Budżet 29 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2010 r. 

 

 

4.1.4.1.3 Warszawa 

 

4* Hotel Chopin Sochaczew 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel „ADMAG” PHU mgr inz. 
Maryla Pliszka 

% realizacji 64 

Budżet 7,8 mln zł Planowana data realizacji 1 listopada 2011 r. 

 

 

4* Hotel Andel's Łódź 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel 4 gwiazdkowy oficjalnie otwarty w maju 2009 r. Posiada 278 pokoi i apartamentów. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Vienna International 

Hotelmanagement AG 
% realizacji 100 

Budżet 250 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2009 r. 



123 

 

4* Hotel Centrum Platon (Double Tree by Hilton) 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja jest na etapie organizowania finansowania, co wstrzymuje rozpoczęcie robót 

budowlanych. 

Terminowość W terminie 

Właściciel Centrum Edukacyjne Platon 

Spółka z o.o. 
% realizacji 29 

Budżet 190 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

 

4* Hotel Łączyny 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja ma zapewnione finansowanie, niestety inwestor ma problem z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę. 

Planowane: 

 3 stycznia 2011 r. – prawomocne pozwolenie na budowę 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel EFH-10 Sp. z o.o % realizacji 15 

Budżet 80 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

 

 

4.1.4.1.4 Wrocław 

 

5* Hotel Hilton 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja realizowana w terminie. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Wings Properties Sp. z o.o. % realizacji 41 

Budżet 354 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

 

5* Hotel Monopol 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel został oficjalnie otwarty w dniu 18 kwietnia 2009 r. Jest obiektem 5 gwiazdkowym. Posiada 

121 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Likus Hotele & Restauracje % realizacji 100 

Budżet - Planowana data realizacji 29 grudnia 2008 r. 
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5* Hotel Platinum Palace 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Hotel został oficjalnie otwarty 1 lipca 2010 r. Jest obiektem 5 gwiazdkowym zlokalizowanym w 

centrum Wrocławia. Posiada 45 pokoi. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Roma Investments Sp.j. % realizacji 100 

Budżet - Planowana data realizacji 30 listopada 2009 r. 

 

5* Hotel Granary 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Butikowy hotel 5 gwiazdkowy położony w centrum Wrocławia oficjalnie otwarty w marcu 2010 

r., choć gości zaczął przyjmować już od listopada 2009 r. Posiada 47 apartamentów. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Wings Sp. z o.o. % realizacji 100 

Budżet 39 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

5* Hotel Grape 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane 

Planowane: 

 1 czerwca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Grape Hotel & Restaurant S.A./ 

McCarthy Harte Polska sp. 

z.o.o. 

% realizacji 25 

Budżet 15 mln zł Planowana data realizacji 1 czerwca 2011 r. 

 

5* Hotel Miedziany Dworek Polkowice 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status Planowane: 

 31 maja 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel RHR Sp. z o.o. % realizacji 0 

Budżet - Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 
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4* Hotel Park Inn 

Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 
najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 
200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane 

Planowane: 

 15 marca 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Przedsiębiorstwo 

Ogólnobudowlane NELLE 
Mirosław Nelle 

% realizacji 35 

Budżet 89,4 mln zł Planowana data realizacji 15 marca 2012 r. 

 

4* Hotel Lappo Kobierzyce 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  

W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 
porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja zrealizowana 

 Inwestycja zakończona (dobudowa drugiego budynku). Dodatkowa część hotelowa oddana została 

do użytku w kwietniu 2009 r. Posiada 56 pokoi i 4 apartamenty. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Lappo Hotel Sp. z o. o. % realizacji 100 

Budżet 12,6 mln zł Planowana data realizacji 29 kwietnia 2009 r. 

 

4* Termalny Zespół Hotelowo-Basenowy Jelenia Góra 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Inwestycja wstrzymana ze względu na problemy z zapewnieniem finansowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel REHA-Klinik Sonnenhof Bad 

Iburg GmbH & Co KG 
% realizacji 16 

Budżet 300 mln zł Planowana data realizacji 29 października 2010 r. 

 

4* Hilton Garden Inn 
Cel Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w czasie mistrzostw potrzebna jest jak 

najszersza baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie.  
W styczniu 2010 r. w Polsce istniało 1809 hoteli, które oferowały ok. 160.000 łóżek. Przykładowe 

porównanie ilości pokoi w Polsce i w Czechach: Polska -  40 łóżek na 10.000 mieszkańców, Czechy – 

200 łóżek na 10.000 mieszkańców. 

Status  Trwają prace budowlane 

Planowane: 

 30 grudnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel McCarthy Harte Polska sp. z 

o.o. 
% realizacji 19 

Budżet - Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

 



126 

 

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 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 ramach przygotowania stadionu miejskiego wykonano dotychczas następujące prace:  

 zamontowano system podgrzewania murawy wraz z odwodnieniem, drenażem i systemem 

nawadniającym,  

 zamontowano sztuczne oświetlenie oraz wyburzono dwie trybuny, w celu przygotowania terenu 

pod budowę nowych trybun. 

 Budowa nowych trybun  - ogłoszenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy 

zaplanowano na IV kw. 2010 r. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Bielsko-Biała % realizacji 61 

Budżet 65,502 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Brzeg (84) 

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: 

 Planowana budowa hotelu Hilton 4**** "Przy Zamku", 81 pokoi z pełnym zapleczem 

konferencyjnym, fitness, odnową biologiczną, inwestor Energyinvestment wybuduje hotel wraz z 

galerią handlowa przy zamku Brzeg. 

 Inwestor nie udziela informacji o przebiegu inwestycji. 

 
Modernizacja bazy treningowej: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel HERMES Sp z o.o. / Gmina 

Miasto Brzeg 
% realizacji 72 

Budżet 99,225 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2010 r. 

 

Centrum Pobytowe Ciechanów (85) 
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: 

 Rozbudowa hotelu Olimpijskiego, który wymaga podniesienia standardu do minimum 4****. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z powodu odmowy przyznania środków z 

RPO na rozbudowę i modernizację bazy noclegowej i gastronomicznej   Hotel "Olimpijski" nie 

rozpocznie inwestycji w 2010 r. Realizacja zadania będzie możliwa w 2011 roku pod warunkiem 

pozyskania części środków z budżetu miasta Ciechanów. 

 
Rozbudowa stadionu   Etap I 

 Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wymieniono siedziska, ogrodzenie i nawierzchnię 

ciągów komunikacyjnych. 

 

Rozbudowa stadionu   Etap II 

 Inwestycja polega na rozbudowie zaplecza technicznego. Rozpocznie się w 2011 roku. 
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Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni 

 Inwestycja zakończona 

 

Planowane: 
Rozbudowa stadionu   Etap II 

 31 marca 2011 r. – podpisanie umowy z projektantem 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miejska Ciechanów % realizacji 54 

Budżet 23,968 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

 

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 

 
Modernizacja stadionu: 

 Inwestycja wstrzymana w związku z problemami z pozyskaniem finansowania. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miejska Dzierżoniów % realizacji 45 

Budżet 49,015 mln zł Planowana data realizacji 31 października 2011 r. 

 

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 w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 
Rozbudowa Hotelu Jarota:  

 Hotel Jarota wymaga  podniesienia standardu do minimum 4**** oraz dobudowania ok. 15 pokoi 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Jarocin Sport Sp. z o.o. % realizacji 82 

Budżet 20,4 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 będzie dostępny w styczniu 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 
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 Hotel uroczyście otwarty w dniu 17 czerwca 2010 r. Posiada 38 pokoi. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Kluczbork / 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Ewa Godyla 

% realizacji 100 

Budżet 9,3821 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2009 r. 

 

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. Posiada 52 pokoje. 

 Bazą treningową dla Centrum Pobytowego Kolna może stać się zmodernizowany Stadion Hutnika 

lub Cracovii 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji 100 

Budżet 30,57 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2010 r. 

 

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: 

 Realizacja inwestycji rozpocznie się w grudniu 2010 r. 

 
Budowa hotelu 'Sportiv': 

 Inwestor w chwili obecnej jest na etapie podpisywania umowy kredytowej. Po jej podpisaniu 

podpisze umowę z wybranym już wykonawcą robót budowlanych. 

 
Planowane: 

Budowa bazy treningowej: 

 14 stycznia 2011 r. – podpisana umowa z projektantem 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Krośnice/ Sils % realizacji 31 

Budżet 18 mln zł Planowana data realizacji 16 stycznia 2012 r. 

 

Centrum Pobytowe Lądek Zdrój / Trzebieszowice (96)* 
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 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 - % realizacji - 

Budżet - Planowana 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 



129 

 

Status Modernizacja bazy treningowej  

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. Inwestycja opóźniona. 

 

Budowa hotelu 'Pałac Nowodworski' 

 Inwestycja wstrzymana przez inwestora – inwestor nie zdefiniował daty realizacji inwestycji. 

 

Rozbudowa stadionu  

 Inwestycja wstrzymana przez inwestora. Zakładany harmonogram nie zostanie zrealizowany, a 

nowy nie został jeszcze ustalony. 

 

Modernizacja stadionu 

 Inwestycja zakończona 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Hotel Nowodworski Sp. z o.o. 
Gmina Legnica 

% realizacji 37 

Budżet 73, 289 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 będzie dostępny w styczniu 2011 r. 

Centrum Pobytowe Lubin (99) 

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 i budowa stadionu - inwestycje zrealizowane. 

 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 VIPów 500, dla Super 

VIPów 200, prasa i telewizja 150, dla niepełnosprawnych 20,  wymiar boiska: 105 x 68 m;  ilość 

jupiterów 196;  kubatura: 209 311,72 m3 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Zagłębie Lubin SSA / Gmina 

Miejska Lubin 
% realizacji 100 

Budżet 128,5 mln zł Planowana data realizacji 3 lutego 2010 r. 

 

Centrum Pobytowe Milicz (100) 

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  Gmina Milicz zrezygnowała z ubiegania się o status centrum pobytowego. Udzieliła wsparcia 

organizacyjnego gminie Krośnice w ramach przygotowania "centrum pobytowego Krośnice". 

 

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel OSiR w Miliczu Sp z o.o. % realizacji - 

Budżet 7,713 mln zł Planowana 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 ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Myślenice % realizacji 100 

Budżet 28 mln zł Planowana data realizacji 30 października 2009 r. 
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Centrum Pobytowe Nadarzyn (102) 

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 Nadarzyn % realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji - 

  

Centrum Pobytowe Oława (105) 
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  

 Inwestycja w fazie wyboru wykonawcy - w dniu 04.01.2010 r. unieważniono postępowanie 

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty, którą zamawiający mógł 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 
Budowa hotelu 

 3 gwiazdkowy hotel Jakub Sobieski został oddany do użytku 09.11.2009 r. Posiada 37 pokoi oraz 

2 sale konferencyjne. W chwili obecnej trwa rozbudowa obiektu. 

 

Budowa trybuny  

 Inwestycja zakończona. 

 

Planowane 
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

 15 czerwca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PHU JADROM Jadwiga 

Kaczor/ Gmina Miasto Oława 
% realizacji 72 

Budżet 14,8 mln zł Planowana data realizacji 15 czerwca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Osiecznica / Bolesławiec (107) 

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 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 
% realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Piaseczno (109) 

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 zaniechało planowanych inwestycji z powodu braku zapewnienia finansowania dla 

swoich projektów i poprosiło o usunięcie z listy potencjalnych centrów pobytowych 

Terminowość Nie rozpoczęty 

Właściciel Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno 

% realizacji - 

Budżet 120 mln zł Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Poddębice (110) 
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 w fazie wykonania, prace budowlane w toku.  
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 Inwestycja opóźniona z powodu przedłużenia wyboru wykonawcy do momentu zatwierdzenia 

budżetu gminy. 

 

Budowa hotelu  

 Inwestycja w fazie przygotowania  i projektowania. Obecnie trwają prace nad opracowaniem  

projektu budowlanego. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Poddębice/ 'DYLEN' Sp 

z o.o. 
% realizacji 47 

Budżet 34 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 będzie dostępny w styczniu 2011 r. 

 

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 wstrzymana przez inwestora. Rozpoczęcie inwestycji w zakresie budowy boisk zostało 

odłożone na 2011 rok. Nowy harmonogram nie został jeszcze ustalony przez inwestora. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Polkowice % realizacji 55 

Budżet 6,2 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 r. będzie dostępny w styczniu 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Proszowice / Bochnia (112) 

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 w fazie projektowania i organizowania finansowania. Opóźnienie inwestycji wynika z 

problemów z zapewnieniem finansowania. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Gminy Miasta 

Proszowice 

% realizacji 37 

Budżet 17, 5 mln zł Planowana data realizacji 20 grudnia 2010 r. 

 

 

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 ze sztuczną nawierzchnią  

 Inwestycja w fazie wykonania, rozpoczęto procedury odbioru 

 

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią: 

 Inwestycja zakończona 

 

Budowa zaplecza treningowego: 

 Inwestycja zakończona 

Terminowość Opóźnienie 
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Właściciel Gmina Pruszków % realizacji 97 

Budżet 16,75 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 r. będzie dostępny w styczniu 2011 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 w fazie wykonania, prace budowlane w toku – zgodnie z planem. 

 

Rozbudowa hotelu 'Olimpia' 

 Inwestycja wstrzymana ze względu na brak uzyskania współfinansowania ze środków 

zewnętrznych 

 
Planowane 

Budowa bazy treningowej 

 30 marca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania  

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Miasta Rybnika % realizacji 47 

Budżet 17, 479 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Rzeszów / Straszęcin (116) 
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 w fazie przygotowania i projektowania - brak prawomocnej decyzji lokalizacyjnej / 

WZiZT. 

 

Modernizacja hotelu Borowiec 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania - brak prawomocnej decyzji lokalizacyjnej / 

WZiZT 

 

Planowane 
Budowa bazy treningowej  

 28 listopada 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Modernizacja hotelu Borowiec 

 28 listopada 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Polalmako Sp. z o.o. % realizacji 58 

Budżet 90,5 mln zł Planowana data realizacji 28 listopada 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Siedlce (117) 

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 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 

Budowa bazy treningowej 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 

Planowane 

Budowa stadionu 

 30 marca 2011 r – rozpoczęcie użytkowania 

 
Budowa bazy treningowej 

 30 marca 2011 r – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość W terminie 

Właściciel Agencja Rozwoju Miasta % realizacji 83 
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Siedlce Sp. z o.o. 

Budżet 45,87 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2011 r. 

 

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 'Zamek Górka' 

 Inwestor oczekuje na odpowiedź z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie 

dofinansowania inwestycji z Funduszy Europejskich 

 
Budowa hotelu 'Trójkąt': 

 Inwestor odmawia udzielania informacji na temat inwestycji. Jest to inwestycja prywatna. 

 

Modernizacja bazy treningowej - etap I: 

 Inwestycja zakończona 

 

Modernizacja bazy treningowej - etap II: 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania - złożono wniosek o wydanie pozwolenia na 

budowę 

 

Planowane 
Modernizacja bazy treningowej - etap II: 

 10 marca 2011 r. – zapewnienie finansowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel TMB Nieruchomości Sp z o.o./ 

Erabud Sp z o.o./Gmina 

Sobótka 

% realizacji 39 

Budżet 65 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Straszyn (120) 

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 

Szkolenia Energetyki sp. z o.o. 

% realizacji - 

Budżet - Planowana 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. W styczniu 2011 roku inwestor rozpocznie fazę 

organizowania finansowania, a w czerwcu 2011 roku fazę wykonania. 

 

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: 

 Inwestycja w fazie organizowania finansowania i wyboru kontraktora. Inwestor uzyskał 

dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2007-   2013. 

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy 

 

Planowane 
Budowa boisk treningowych 

 29 kwietnia 2011 r. – zapewnienie finansowania 
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Modernizacja stadionu miejskiego: 

 30 listopada 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel BJ' Sp. z o.o./ERIN - 

Inwestments Sp z o.o. / Gmina 
Grodków 

% realizacji 40 

Budżet 48,074 mln zł Planowana data realizacji 15 grudnia 2011 r. 

 

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 

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 Nierozpoczęty 

Właściciel Topacz Investment Sp. z o.o. % realizacji - 

Budżet 33 mln zł Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Świdnica (124) 
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' 

 Inwestycja wstrzymana ze względu na problemy z zapewnieniem finansowania. Inwestor 

poszukuje dodatkowych źródeł finansowania. 

 
Modernizacja stadionu: 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania na etapie wyboru projektanta projektu 

budowlanego 

 

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni: 

 Inwestycja zakończona 

 
Planowane 

Modernizacja stadionu: 

 16 maja 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Vis&Vis Antoni Wis / Urząd 

Miejski w Świdnicy 
% realizacji 28 

Budżet 42,16 mln zł Planowana data realizacji 16 maja 2011 r. 

 

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 

 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 Zakres inwestycji został ograniczony. W ramach inwestycji nie zostanie wybudowany budynek 

szatniowo - sanitarny. Przetarg na jego wykonanie zostanie ogłoszony w 2011 roku.  

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Trzebnica / Usługi 
Gastronomiczne i Noclegowe 

Leszek Mroczkowski 

% realizacji 76 

Budżet 20  mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 
inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 będzie dostępny w styczniu 2011 r. 
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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: 

 Inwestycja w fazie organizacji finansowania. 

 
Budowa hotelu: 

 Inwestycja w fazie wykonania, teren budowy został przekazany wykonawcy. 

 Hotel (projekt pod nazwą "Lawendowe Termy") zostanie wybudowany na terenie 

uzdrowiskowych źródeł w Uniejowie (województwo łódzkie). Obiekt zlokalizowano na terenach 

inwestycyjnych miasta Uniejów na zachodnim brzegu rzeki Warty. W bezpośrednim sąsiedztwie 

władze Uniejowa planują realizację inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym 

wykorzystujących istniejące źródła geotermalne. Na obiekt składają się: w skrzydle wschodnim - 

hotel, w centrum restauracja i baseny oraz w skrzydle zachodnim - rehabilitacja. 

 Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 Budowany obiekt jest trzygwiazdkowym hotelem spa&wellness przeznaczony na pobyt 98 gości. 

Dzieli się na część hotelową z pokojami mieszkalnymi oraz zapleczem gastronomicznym oraz 

część SPA zawierającą rehabilitację, baseny i rekreację. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Uniejów/ CS Investment 
sp. z o.o. 

% realizacji 51 

Budżet 60 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

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 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Gminy w Pawłowicach % realizacji 54 

Budżet 1,6 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 
inwestora * 

* Obecnie trwa proces aktualizacji danych i harmonogramów dla inwestycji sportowych w centrach pobytowych. Status tych inwestycji na 

grudzień 2010 r. będzie dostępny w styczniu 2011 r. 

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  

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 
Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią  

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 

Budowa hotelu  

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 
Planowane: 

Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni  

 31 grudnia 2010 – rozpoczęcie użytkowania 

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią  

 31 grudnia 2010 – rozpoczęcie użytkowania 

 

Budowa hotelu 

 31 sierpnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel AQUA-ZDRÓJ Sp z o.o. % realizacji 80 
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Budżet 26,345 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Wałcz COS (130) 
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): 

 W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor zadeklarował, iż zrealizowanie 

inwestycji jest niemożliwe w bieżącym roku. 

 
Modernizacja stadionu miejskiego: 

 Inwestycja w fazie organizacji finansowania 

 

Modernizacja stadionu wielofunkcyjnego (COS) 

 W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor zadeklarował, iż zrealizowanie 

inwestycji jest niemożliwe w bieżącym roku. 

 
Planowane: 

Modernizacja stadionu miejskiego: 

 30 listopada 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel COS OPO Wałcz / Gmina 
Miejska Wałcz 

% realizacji 35 
 

Budżet 57,556 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Wodzisław Śląski (133) 
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  

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku 

 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Hotel Amadeus % realizacji 77 

Budżet 3 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2010 r. 

  

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: 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania 

 

Budowa hotelu: 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

 Inwestor odmawia przekazywania informacji na temat realizowanej inwestycji. 

 

Planowane 
Modernizacja stadionu miejskiego: 

 30 czerwca 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Budowa hotelu: 

 26 grudnia 2011 r. – rozpoczęcie użytkowania 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Wyszków / POLSIM-

SYSTEM Sp. z o.o. 
% realizacji 25 

Budżet 11,15 mln zł Planowana data realizacji 26 grudnia 2011 r. 

 

Centrum Pobytowe Ząbki / Zielonka (136) 
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 
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minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia' 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania. 

 

Modernizacja stadionu 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

Planowane 
Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia' 

 1 lutego 2011 r. – zapewnienie finansowania 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Galop-Equus Bożena Ładno / 

Miasto Ząbki  
% realizacji 49 

Budżet 26,650 mln zł Planowana data realizacji 6 lutego 2012 r. 

 

 

4.1.5 Pozostałe działania w ramach Programu nr 1 

 

   Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej oraz publicznej infrastruktury 

teleinformatycznej w miastach gospodarzach Euro 2012 

Cel Optymalna dostępność telefonii komórkowej i publicznej infrastruktury teleinformatycznej w miastach 

gospodarzach Euro 2012, redukowanie barier realizacji inwestycji telekomunikacyjnych 

Status Telefonia Komórkowa: 

 15 lipca 2010 r. – przekazanie do operatorów dostępnych, zaktualizowanych planów 

transportowych („transport tracker”) miast gospodarzy Euro 2012 

 30 września 2010 r. – wypracowanie zasad (metodologia, wskaźniki, miejsca) pomiaru dostępności 

usług telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™ 

 30 września 2010 r. - zaktualizowanie i przekazanie operatorom danych dotyczących inwestycji 

drogowych pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 

 30 października 2010 r. – uzgodnienie z miastami gospodarzami Euro 2012 zasad pomiaru 

dostępności usług telekomunikacyjnych podczas UEFA EURO 2012™ 

WLAN: 

 30 czerwca 2010 r. – przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach 

gospodarzach Euro 2012 

 10 sierpnia 2010 r. - Zatwierdzona koncepcja dostępu do Internetu w miastach gospodarzach Euro 

2012 

 31 października 2010 r. - przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach 

gospodarzach Euro 2012 wg stanu na 31 października 2010 r. 

Planowana data realizacji 30 grudnia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia Telefonia Komórkowa: 

 30 stycznia 2011 r. - Skonsultowane z operatorami zasady pomiaru dostępności usług 

telekomunikacyjnych 

 28 lutego 2011 r. - potwierdzenie wytypowania przez operatorów dodatkowych w stosunku do 

realizowanych, kluczowych inwestycji do zrealizowania w celu optymalnego przygotowania usług 

telekomunikacyjnych dla uczestników UEFA EURO 2012™  

 31 marca 2011 r. - Podjęte decyzje dot. realizacji inwestycji (poza stadionami) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Ustalenie ze wszystkimi Stadionami UEFA EURO 2012™ założeń oraz harmonogramu procesu 

budowy wewnętrznej infrastruktury komórkowej;  

 Monitorowanie procesu budowy infrastruktury komórkowej na Stadionach; 

 Merytoryczne doradztwo w zakresie analizy właściwego zaprojektowania sieci zapewniającej 
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odpowiednią dostępność usług na każdym obiekcie (opracowywanie wytycznych w razie potrzeby) 

 Koordynacja przepływu informacji z obszarów koordynowanych na poziomie centralnym 

(Koordynatorzy Krajowi oraz lokalnym - Koordynatorzy miejscy) do operatorów komórkowych 

dotyczących wszystkich istotnych miejsc z punktu zapewnienia dostępności powszechnych usług 

telekomunikacyjnych (np. lokalizacje i pojemności stref kibiców, mobility concepts, hotele, centra 

pobytowe); 

 Koordynacja przepływu informacji od operatorów do właściwych podmiotów publicznych 

(centralnych oraz lokalnych) dotyczących ryzyk prawno-administracyjnych związanych z realizacją 

inwestycji telekomunikacyjnych w miastach gospodarzach Euro 2012:  

 Bieżące uzgodnienie i realizowanie przez interesariuszy programu w miastach gospodarzach Euro 

2012 (Koordynatorzy ICT oraz operatorzy) działań związanych z rozwiązywaniem problemów w 

procesie administracyjnym realizacji inwestycji (zgodnie z ich zakresem kompetencji), mających na 

celu terminową realizację inwestycji telekomunikacyjnych;  

 Uzgodnienie oraz koordynacja realizacji uzgodnień w zakresie pomiaru dostępności publicznych 

usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów podczas imprezy przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej; 

 Minimum raz na kwartał spotkania statusowe w każdym mieście dotyczące realizacji projektów na 

Stadionach oraz na terenie miast.  

 Pozyskiwanie i przekazywanie interesariuszom programu informacji referencyjnych z innych 

krajów  (RPA, Anglia, Austria, Szwajcaria) w celu zoptymalizowania efektów działań zgodnych z 

najlepszymi praktykami oraz zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania infrastruktury 

nieadekwatnej do potrzeb;  

 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. 

 

WLAN: 

 28 lutego 2011 r. - przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach 

Euro 2012 

 30 czerwca 2011 r. - przegląd projektów bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach 

gospodarzach Euro 2012 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 inspirowanie, doradzanie i sugerowanie rozwiązań miastom gospodarzom Euro 2012:  

 opracowanie wkładu do planu promocji usługi;  

 wymiana doświadczeń i statystyk ruchowych pomiędzy miastami;  

 monitorowanie projektów budowy sieci 

 W ramach tego projektu planowane są dwa spotkania statusowe  

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a Projektem Platformy Informacyjnej Kibica 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.2 PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na 

lotniskach 

 

Począwszy od niniejszego podrozdziału opisane będą 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 jest koordynacja działań organizacyjnych strony publicznej, przygotowanie 

do bezpiecznego i szybkiego przeprowadzenia dodatkowych kilku tysięcy operacji w okresie 

3 tygodni czerwca 2012 r., (loty liniowe, czarterowe, oraz general aviation) – drugie po 

stadionach zagadnienie warunkujące realizację turnieju.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Powołanie i koordynacja działania forów lotniskowych; 

 Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (działkami czasowymi startów i 

lądowań); 

 Koordynacja zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów. 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo 

Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Aeroklub Polski, 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dowództwo Sił 

Powietrznych RP, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Przewoźnicy Lotniczy, UEFA, 

EURO 2012 Polska. 

   Powołanie i koordynacja działania forów lotniskowych 

Cel Przygotowanie głównych portów lotniczych pod względem organizacyjnym – stworzenie platformy 

wymiany informacji dla przedstawicieli głównych portów lotniczych 

Status  Cokwartalne spotkania zespołów  

 (czerwiec 2010 – powołanie National Airport Forum; listopad 2010 r. – konferencja National 

Airport Forum z udziałem agentów obsługi naziemnej) 

 Bieżąca koordynacja na poziomie krajowym przygotowań portów lotniczych do turnieju 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  1 czerwca 2011 r. - Opracowana koncepcja obsługi handlingowej w portach lotniczych miast 

gospodarzy Euro 2012, 

 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,  

 wypracowanie procedur usprawniających obsługę zwiększonego ruchu, 

 opracowanie wielowariantowej roli lotnisk wspomagających w procesie obsługi ruchu, 

 koordynacja cyklu regularnych spotkań (co najmniej 4 x w roku), spotkania poświęcone będą 

poszczególnym zagadnieniom koordynacji portów lotniczych oraz obsłudze naziemnej, 

 na forach opracowanie założeń i koncepcji dotyczących poszczególnych kwestii (np. koordynacji 

slotów, obsługi naziemnej), 

 spotkania NAF poświęcone będą identyfikacji zagrożeń i miejsc ich rozwiązywania – wszystkie 

nowe zidentyfikowane zagrożenia będą zapisane i przekazane do rozwiązania do odpowiednich 
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jednostek rządowych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (działkami czasowymi startów i lądowań) 

Cel Powołanie organu regulującego rozkład operacji lotniczych oraz koordynacji slotów (działek 

czasowych) startów i lądowań i tym samym usprawnienie obsługi przylatujących i odlatujących statków 

powietrznych 

Status  Sierpień 2010 r. – spotkanie z przedstawicielami EUROCONTROL w celu określenia zadań 

niezbędnych do wprowadzenia slot management 

 Grudzień 2010 r. – wyznaczenie delegowanych uczestników grupy roboczej do koncepcji 

zarządzania slotami ze strony PAŻP i PPL 

 31 grudnia 2010 r. - Przygotowane wytyczne ruchu lotniczego PL-UKR 

Planowana data realizacji 31 stycznia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 stycznia 2011 r. - powołanie grupy roboczej do sprecyzowania koncepcji zagadnienia 

zarządzania slotami (skład grupy PL.2012, PPL, PAŻP) 

 31 marca 2011 r. - Przygotowana koncepcja Slot Management w porozumieniu z wszystkimi 

interesariuszami procesu 

 31 maja 2011 r. - Proces szkoleń i praktyk koordynacyjnych rozpoczęty 

 Doprowadzenie do wypracowania przez NAF wspólnego i jednolitego sposobu obliczania 

przepustowości przylotowej i wylotowej portów lotniczych w miastach gospodarzach Euro 2012 

 Identyfikacja możliwości operacyjnych portów lotniczych, przy pomocy jednakowych metod i 

narzędzi 

 Na podstawie w/w możliwości operacyjnych oraz zidentyfikowanych wymagań, określenie sposobu 

koordynowania poszczególnych portów lotniczych,  

 Cokwartalne spotkania z portami lotniczymi w ramach programu sprawozdawczego do UEFA, na 

forum którego ustalane będą szczegóły z ekspertami UEFA, 

 Organizacja dwóch spotkań National Airport Forum poświęconych zagadnieniu koordynacji, 

 Spotkania robocze comiesięczne z władzą lotniczą (MI i ULC) w celu określania wymagań 

prawnych do wprowadzenie koordynacji w Polsce, 

 Ze względu na pionierski charakter projektu koniczność współdziałania z organizacjami mającymi 

większe doświadczenie np. EUROCONTROL (opracowanie odpowiednich rekomendacji i 

przedłożenie do władzy lotniczej). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Koordynacja zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów 

Cel Stworzenie odpowiednich planów operacyjnych i awaryjnych opisujących obsługę ruchu statków 

powietrznych i pasażerów podczas turnieju UEFA EURO 2012™ 

Status  Wrzesień 2010 r. – rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem planów operacyjnych 

 31 grudnia 2010 r. - Przygotowana koncepcja rozwiązań - jakość, bezpieczeństwo i obsługa 

paszportowo – celna 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 kwietnia 2011 r. - Przygotowana koncepcji wsparcia głównych portów lotniczych 

lotniskami/lądowiskami do obsługi ruchu general aviation 

 30 czerwca 2011 r. - Przygotowana koncepcja obsługi ruchu na lotniskach wspomagających 

 Pomoc w określeniu niezbędnej liczby sprzętu i obsługi naziemnej 

 Wskazanie standardów i pomoc w ich zachowaniu 

 Wparcie merytoryczne wypracowania wspólnych rozwiązań przy udziale członków NAF 

 Współpraca z MSWiA w kontekście procedur (zawieszenia układu z Schengen) 
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 Współpraca z MSWiA w kontekście zapewnienia odpowiedniej liczby funkcjonariuszy Straży 

Granicznej do obsady punktów kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej 

 Poszukiwanie dodatkowych lotnisk/lądowisk, które w głównej mierze przeznaczone będą do 

obsługi ruchu „general aviation” oraz jako miejsca do parkowania samolotów 

 Określenie potencjału obsługi poszczególnych agentów obsługi naziemnej (dotyczy wszystkich 11 

kategorii obsługi - Art. 176 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze) w portach lotniczych 

miast gospodarzy Euro 2012 

 Na podstawie określonych potencjałów i wymagań stawianych przez Turniej określenie możliwości 

bądź braku obsługi naziemnej, 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.3 PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu  

z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy) 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, gwarancje dotyczące realizacji 

punktu 5.3. i 5.8 wymagań zgłoszeniowych UEFA EURO 2012™, umowy lotniskowe, 

umowy miast gospodarzy Euro 2012. 

Celem programu jest koordynacja działań stwarzających warunki dla przemieszczenia, 

transportu gości i kibiców (transport prywatny oraz publiczny) podczas UEFA EURO 

2012™, pomiędzy Polską i Ukrainą oraz poszczególnymi miastami gospodarzami Euro 2012 

oraz lotniskiem - stadionem - strefą kibiców - centrum miasta. 

 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 

2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012; 

 Opracowanie planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 

2012. 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A., PKP 

S.A., PKP Intercity S.A., ZTM Gdańsk, ZTM Poznań, ZTM Warszawa, ZTM Wrocław, 

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

   Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 2012, zapewniającej sprawną 

obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012 

Cel Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej turnieju UEFA EURO 2012™. 

Status  Wrzesień 2010 r. – rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. oznakowania (w zakresie m.in. dróg 

dotarcia na stadiony czy parkingi w miastach gospodarzach Euro 2012) 
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 2-5 listopada 2010 r. – warsztaty z ekspertami UEFA - aktualizacja Transport Tracker 

 Wrocław – zlecono opracowanie aktualizacji koncepcji, trwają ostatnie uzgodnienia 

 Gdańsk - opracowana aktualizacja koncepcji (lipiec 2010 r.) 

 Warszawa – zlecono opracowanie – (termin opracowania czerwiec 2011 r.) 

 Poznań –przygotowana koncepcja na otwarcie stadionu  

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. - Transport Tracker – aktualizacja 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Organizacja spotkań i warsztatów grupy roboczej ds. oznakowania – co najmniej 3 warsztaty 

 Spotkania/warsztaty z przedstawicielami UEFA/EURO 2012 Polska, mające na celu wypracowanie 

wspólnych rozwiązań dla wszystkich miast gospodarzy Euro 2012 – co najmniej 4 

spotkania/warsztaty 

 Identyfikacja głównych potoków ruchu 

 Opracowanie koncepcji jednolitego oznakowania 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektem „Opracowanie planu obsługi 

transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012”. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Opracowanie planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 

Cel Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej turnieju UEFA EURO 2012™. 

Status  31 grudnia 2010 r. - Przygotowana koncepcja transportowa dla kraju z wariantami 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. - Uspójnienie krajowej koncepcji transportowej i miast gospodarzy Euro 2012 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Wskazanie dedykowanych ciągów komunikacyjnych w obsłudze transportowej między miastami 

gospodarzami Euro 2012 

 Opracowanie założeń dotyczących podziału środków transportu 

 Identyfikacja głównych potoków ruchu 

 Wskazanie możliwych scenariuszy przejazdów wraz z podziałem na środki transportu 

 Organizacja spotkań i warsztatów z przedstawicielami GDDKiA, przewoźników kolejowych, miast 

gospodarzy Euro 2012 – co najmniej 5 spotkań/warsztatów 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.4 PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla 

przeprowadzenia Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka 

medyczna i ratownictwo) 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 10, 14. 

Celem programu jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa gości i kibiców, 

opartego o najlepsze praktyki stosowane w organizacji „mega przedsięwzięć”, w tym 
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doświadczenia UEFA (bezpieczeństwo publiczne i prywatne - stadionowe, zabezpieczenie 

medyczne).  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa  

w obszarach ustalonych z UEFA; 

 Koordynacja opracowania planu i stworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych 

Ambasad Kibiców na okres trwania Turnieju; 

 Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców 

lokalnych drużyn piłkarskich - projekt "Kibice Razem"; 

 Koordynacja i kontrola wdrożenia zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

stadionów, lotnisk oraz stref kibica; 

 Koordynacja przygotowania i aktualizacja bazy danych szpitali referencyjnych oraz II 

i III stopnia referencyjności; 

 Wsparcie, koordynacja i kontrola przygotowania i wdrożenia szpitalnych planów 

reagowania; 

 Wsparcie koordynatorów miejskich i wojewodów w zakresie założeń systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne i ratownictwo specjalistyczne podczas Turnieju; 

 Stworzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa, Izba Celna w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Biuro 

Ochrony Rządu, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Główna 

Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Izba Celna w Warszawie, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, Główny 

Inspektorat Sanitarny, Naczelna Rada Lekarska, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa 

i Ochrony Ludności, Polski Czerwony Krzyż, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Państwowy Zakład Higieny, Światowa Organizacja Zdrowia, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Służba Maltańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd 

m.st. Warszawy, Urząd Miejski Wrocławia, Urzędy marszałkowskie w miastach 

gospodarzach Euro 2012, Ekstraklasa S.A., PZPN, UEFA, EURO 2012 Polska, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Centrum Wolontariatu. 

   Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa w obszarach ustalonych z UEFA 

Cel 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 

Status  1 lipca 2010 r. - przekazanie wstępnej wersji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa podmiotom 

uczestniczącym w programie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ do konsultacji i wniesienia 

ewentualnych uwag 

 12 lipca 2010 r. - warsztaty w celu omówienia uwag i poprawek wniesionych do ZKB 
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 17 sierpnia 2010 r. – ZKB skonsultowana z UEFA 

 30 sierpnia 2010 r. – przekazanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa Przewodniczącemu 

Komitetu do wstępnej akceptacji  

 6 września 2010 r. - przyjęcie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa przez Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

 6 września 2010 r. - Przyjęcie przez Komitet ds. Bezpieczeństwa uchwały w sprawie wdrożenia i 

użytkowania narzędzia oraz metodologii systemu zarządzania projektowego PPM koordynowanego 

przez PL.2012 

 30 października 2010 r. – przekazanie do UEFA ostatecznej wersji Zintegrowanej Koncepcji 

Bezpieczeństwa 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 marca 2011 r. - Podjęte decyzje o strukturze organizacji i zakresie odpowiedzialności Krajowego 

i miejskich Sztabów Bezpieczeństwa na okres trwania UEFA EURO 2012™ 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Realizacja 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 i Administracji 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™ 

 Przekazanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wkładu PL.2012 do informacji 

do przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów o stanie realizacji przedsięwzięć zgodnie z 

Zarządzeniem numer 33 Prezesa Rady Ministrów 

 Implementacja Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa do krajowego oraz miejskich Mobility 

Concepts 

 Opracowanie założeń bezpieczeństwa miejsc publicznego oglądania meczów dla miast gospodarzy 

Euro 2012 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  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  18 lipca 2010 r. - prezentacja stanu realizacji projektu Ambasad Kibiców podczas III Kongresu 

Europejskiej Federacji Kibiców w Barcelonie  

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 marca 2011 r. - zatwierdzenie przez Europejską Federację Kibiców i miasta gospodarzy Euro 

2012 harmonogramu i zasad finansowania Ambasad Kibiców podczas UEFA EURO 2012™ 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 
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 Podpisanie porozumienia między FSE a G-5 określającego podział zadań i kosztów realizacji 

projektu między FSE a miastami gospodarzami Euro 2012. 

 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. rekrutacja ekspertów i 

wolontariuszy, przeprowadzenie specyficznych szkoleń dla personelu, zadbanie o jednakowy 

standard wyposażenia stacjonarnych Ambasad Kibiców) 

 Koordynacja współpracy partnerów przy produkcji Przewodnika Kibica i internetowej strony 

informacyjnej Ambasad Kibiców 

 Przygotowanie planu komunikacji pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi Ambasadami Kibiców 

podczas Turnieju (Biuro Koordynacyjne) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców lokalnych drużyn piłkarskich - 

projekt " Kibice Razem" 

Cel 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 

Status  30 listopada 2010 r. – oddanie do użytku centralnej strony internetowej projektu "Kibice razem"  

 30 października 2010 r. - decyzja UE w sprawie wniosku o finansowanie 

 31 października 2010 r. - stworzenie lokalnego ośrodka projektu Kibice Razem w Gdańsku i we 

Wrocławiu 

 1 listopada 2010 r. - Oferta przyłączenia się do projektu dla zainteresowanych miast przygotowana i 

rozesłana 

 15 grudnia 2010 r. - Decyzja miast o włączeniu się w projekt KIBICE RAZEM od 2011 r. podjęta 

 15 grudnia 2010 r. - Plan pracy lokalnych ośrodków projektu w Gdańsku i we Wrocławiu na 2011 r. 

opracowany i zatwierdzony 

 31 grudnia 2010 r. - Raport koordynacyjny i raport ewaluacyjny KIBICE RAZEM za 2010 r. 

złożony 

Planowana data realizacji 31 lipca 2011 r. 

Najważniejsze zagadnienia  15 stycznia 2011 r. - Rekrutacja pracowników nowych ośrodków kibiców projektu zakończona 

 1 marca 2011 r. - Plany pracy nowych lokalnych ośrodków projektu na 2011 r. opracowane i 

zakończone 

 1 kwietnia 2011 r. - Wdrożony lokalny ośrodek KIBICE RAZEM w Gdyni 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym 

 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 

 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). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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   Koordynacja i kontrola wdrożenia planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, lotnisk oraz stref 

kibica 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego w Miejscach Oficjalnych oraz dostępności 

podstawowych świadczeń medycznych i ratownictwa medycznego w miejscach zgromadzeń kibiców  

Status  14 lipca 2010 r. – przeprowadzenie procesu kontroli w Porcie Lotniczym Gdańsk 

 31 sierpnia 2010 r. - Gotowy do wdrożenia plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

Stadionu w Poznaniu 

 6 - 8 września 2010 r. – Międzynarodowa Konferencja „Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez 

Sportowych” 

 15 września 2010 r. – przeprowadzenie procesu kontroli w Porcie Lotniczym Poznań 

 20 września 2010 r. - Wdrożony plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Stadionu w 

Poznaniu na koncert otwarcia 

 30 września 2010 r. - wyznaczeni koordynatorzy medyczni Stref Kibica w Poznaniu i Wrocławiu  

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 maja 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia medycznego 

i ratowniczego Stadionu w Gdańsku 

 30 czerwca 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego Stadionu Narodowego 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 5 posiedzeń zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – wsparcie 

przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń 

 Prowadzenie organizacyjne prac zespołu ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA, 

prowadzenie dokumentacji prac zespołu (liczba posiedzeń zespołu jest zależna od zapotrzebowania 

UEFA) 

 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. 

 Podejmowanie działań w kierunku regulacji prawnych minimalnego zabezpieczenia medycznego 

imprez masowych (w tym organizowanych na stadionach, stref kibica, miejsc publicznego 

oglądania meczów) 

 4 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 11 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach Euro 2012 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

Cel Wyznaczenie, bieżąca aktualizacja i przygotowanie szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych 

UEFA EURO 2012™ oraz szpitali wspomagających na wypadek pojedynczego lub licznych zdarzeń 

masowych 

Status  6 – 8 września 2010 r. – Międzynarodowa Konferencja „Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez 

Sportowych” 

 20 października 2010 r. – Przeprowadzone warsztaty weryfikujące przygotowanie szpitalnych 

planów reagowania - warsztaty z ekspertami WHO (zrealizowane przed terminem 14-15 

października 2010 r.) 

 31 grudnia 2010 r. - Zaktualizowana baza danych szpitali referencyjnych 2010 r. 

Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. - Przygotowane procedury dla Miejsc Oficjalnych 
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Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Udział w 11 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  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Wsparcie, koordynacja i kontrola przygotowania i wdrożenia szpitalnych planów reagowania  

Cel Wyznaczenie, bieżąca aktualizacja i przygotowanie szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych 

UEFA EURO 2012™ oraz szpitali wspomagających na wypadek pojedynczego lub licznych zdarzeń 

masowych 

Status  14-15 października 2010 r. – Przeprowadzone warsztaty weryfikujące przygotowanie szpitalnych 

planów reagowania - warsztaty z ekspertami WHO  

 30 listopada 2010 r. – zweryfikowanie założeń szpitalnych planów reagowania 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Projekt włączony do projektu „Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych” 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Wsparcie Koordynatorów miejskich i Wojewodów w zakresie założeń systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

i ratownictwo specjalistyczne podczas Turnieju 

Cel Przygotowanie koncepcji działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne podczas Turnieju, 

uwzględniającej zmiany organizacyjne w miastach gospodarzach Euro 2012 związane z organizacją 

Miejsc Oficjalnych i przebywaniem w miastach dużych grup kibiców i gości UEFA  

Status  31 grudnia 2010 r. - Koncepcja rozszerzonych działań PRM w trakcie Turnieju w miastach 

gospodarzach Euro 2012 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. – Przygotowanie wstępnej wersji koncepcji (opóźnione ze względu na zmiany 

legislacyjne dotyczące systemu PRM – termin będzie uzależniony od wprowadzenia legislacji, nie 

później niż 2 kwartał 2011 r.) 

 30 kwietnia 2011 r. - Uzgodnienie koncepcji z właściwymi Wojewodami przez miasta gospodarzy 

Euro 2012 

 30 czerwca 2011 r. - Przekazanie koncepcji do Ministerstwa Zdrowia 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 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 r.  

 Udział w 11 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach Euro 2012 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Stworzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

Cel Koordynacja opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju 

Status  13 października 2010 r. - Akceptacja koncepcji bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego  

 31 grudnia 2010 r. - Zakończona ocena IHR w portach lotniczych w miastach gospodarzach Euro 

2012 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 stycznia 2011 r. - Przekazanie do Ministerstwa Zdrowia raportu-analizy IHR w portach 

lotniczych w miastach gospodarzach Euro 2012 

 30 czerwca 2011 r. - Wyznaczone przez Ministra Zdrowia porty lotnicze - punkty wejścia w 
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rozumieniu IHR 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 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 11 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach Euro 2012  

 Udział w 5 spotkaniach zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk 

 Wymiana informacji w zakresie wdrożenia wytycznych z partnerami z Ukrainy 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.5 PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców 

 

Program realizuje gwarancję nr 1. 

Celem programu jest zharmonizowanie współpracy instytucji publicznych, samorządowych, 

prywatnych w celu przygotowania serwisu i obsługi dla blisko 1 miliona kibiców,  

co w decydującym stopniu decydować będzie o pozytywnych doświadczeniach z pobytu,  

a tym samym wizerunku kraju za granicą.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Przygotowanie i wdrożenie projektu Karta Euro/ Euro Pass - zunifikowanego 

rozwiązania w zakresie zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie  

i międzymiastowe) i ubezpieczenia; 

 Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012; 

 Koordynacja utworzenia krajowego systemu Punkt Informacji dla Kibiców; 

 Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakości obsługi klienckiej 

kibiców i gości; 

 Opracowanie planu warsztatów i koordynacja projektu "Kibice w swoim mieście"; 

 Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - tanie miejsca zakwaterowania. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem: 

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Centrum 

Wolontariatu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Służba Celna, Urząd ds. Cudzoziemców, centra pobytowe, hotele w miastach 

gospodarzach Euro 2012, Polska Izba Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Izba 

Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, samorządy, uczelnie wyższe, Urząd Komunikacji 
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Elektronicznej, Instytut Łączności, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., PTK Centertel, 

Grupa TP, POLKOMTEL S.A., P-4 S.A. (operator sieci PLAY), UEFA, EURO 2012 Polska. 

   Przygotowanie i wdrożenie projektu Karta Euro/ Euro Pass - zunifikowanego rozwiązania w zakresie 

zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie i międzymiastowe) i ubezpieczenia 

Cel 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  Sierpień 2010 r. - przedstawienie procedury związanej z zaproszeniem do współpracy portal 

hotelowych 

 31 grudnia2010 r. - rekomendacja portali hotelowych jako partnerów w projekcie 

 31 grudnia 2010 r. - przyjęcie procedury dokonywania zmiany w rozkładach jazdy 

 31 grudnia 2010 r. - przekazanie opracowanej bazy hotelowej partnerom platformy rezerwacyjnej 

 31 grudnia 2010 r. - uzyskanie propozycji cenowych od przewoźników 

 31 grudnia 2010 r. - wypracowanie wzorcowej oferty ubezpieczeniowej dla kibiców 

Planowana data realizacji 29 czerwca 2012 r. (1 grudnia 2011 r. – produkt gotowy, początek dystrybucji) 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. - Podpisane porozumienie z portalami rezerwacyjnymi. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Koordynacja działań związanych ze stworzeniem wieloobszarowego produktu, który zostanie 

uruchomiony pod koniec 2011 r. Produkt będzie obejmował usługi w zakresie zakwaterowania, 

transportu i ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Doprowadzenie do ustaleń cenowych i zakresu usług w zakresie transportu miejskiego, kolejowego, 

lotniczego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Koordynacja działania partnerów mająca na celu porozumienie się wielu stron realizujących bądź 

oferujących usługi w ramach produktu. 

 Koordynacja napływających informacji ze sprzedaży wspierających rozwiązania komunikacyjne i 

zakwaterowanie na terenie kraju. 

 Cykliczne spotkania z partnerami w projekcie: portalami rezerwacyjnymi, przewoźnikami 

miejskimi i kolejowymi oraz liniami lotniczymi. Częstotliwość, co najmniej jedno spotkanie raz na 

dwa miesiące z każdym z uczestników projektu (zwiększona częstotliwość w 2012 r.). 

 Stałe opracowywanie dokumentów (notatek ze spotkań, zaleceń oraz zapewnienie stałego 

przepływu informacji miedzy partnerami). 

 Koordynacja i zlecanie opinii i analiz prawnych zapewniających bezpieczeństwo formalno-prawne 

na każdym z etapów realizacji projektu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012 

Cel  Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012TM. 

 Zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy 

Status  22 listopada 2010 r. - przygotowanie planu szczegółowego projektu wolontariatu 

 22 listopada 2010 r. - potwierdzenie źródeł finansowania przez sponsorów 

Planowana data realizacji 30 października 2012 r. 
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Najważniejsze zagadnienia  30 kwietnia 2011 r. - Uruchomiona informacyjna strona internetowa projektu 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Prowadzenie bieżących prac zespołu projektowego składającego się z przedstawicieli wszystkich 

miast gospodarzy Euro 2012 

 Wypracowaniem standardów, procesów, narzędzi i produktów niezbędnych do realizacji zadań. 

 Dążenie do synergii w zakresie efektywności kosztowej oraz nakładów i organizacji pracy oraz 

wzmacnianiu wymiaru społecznego projektu 

 Realizacja 10 – 15 spotkań roboczych Zespołu ds. Wolontariatu miast gospodarzy Euro 2012 i 

PL.2012 związanych ze wspólną realizacją zadań. 

 Włączenie działań projektu w wydarzenia związane z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu 

dla wzmocnienia wymiaru społecznego. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Koordynacja utworzenia krajowego systemu Punkt Informacji dla Kibiców 

Cel Podniesienie jakości obsługi gości i kibiców UEFA EURO 2012™ poprzez ułatwienie im zaplanowania 

podróży i pobytu w Polsce oraz pozyskania niezbędnych informacji 

Status  30 listopada 2010 r. - przygotowanie koncepcji realizacji i funkcjonowania Punktu Informacji dla 

Kibiców 

 30 grudnia 2010 r. - wybór partnerów i określenie sponsorów oraz budżetu 

Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 marca 2011 r. - Ustalone zasady współpracy z partnerami 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Stworzenie koncepcji merytorycznej PIK zapisanej w formie dokumentu umożliwiającego prace 

nad realizacją koncepcji. 

 Znalezienie partnera/-ów finansującego/-cych projekt – podpisanie umowy określającej zasady 

współpracy  

 Znalezienie partnerów merytorycznych PIK (niezaangażowanych w finansowanie projektu) – 

podpisanie umowy określających zasady współpracy 

 Koordynacja procesu tworzenia i wdrożenia PIK – koordynacja prac grupy projektowej pracującej 

nad implementacją uzgodnionej koncepcji. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po 

zatwierdzeniu koncepcji i wyborze partnerów finansowych i merytorycznych. 

 Koordynacja procesu aktualizacji zawartości PIK – powołanie grupy roboczej zabezpieczającej 

sprawne działanie PIK   

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakość 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  17 sierpnia 2010 r. - utworzenie zespołu projektowego (PL.2012 i Urzędy miast gospodarzy Euro 
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2012) 

 24 września 2010 r. - gotowa koncepcja realizacji Akademii Euro 

 31 listopada 2010 r. - przygotowanie szczegółowego projektu Akademii Euro 

 30 grudnia 2010 r. - wybranie partnerów i sponsorów oraz określenie budżetu projektu Akademia 

Euro 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 marca 2011 r. - Decyzja w sprawie wniosków o finansowanie z UE 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Podpisanie umów partnerskich (tam, gdzie projekt jest realizowany w partnerstwie) 

 Powołanie regionalnych grup projektowych  

 Wybór firm realizujących zadania projektowe zgodnie z procedurą konkursową 

 Koordynacja przeprowadzenia szkoleń, kursu języka angielskiego i stworzenia podręcznika nt. 

„Organizacji masowych imprez sportowych” 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami komplementarnymi, np.: Akademia 

Gościnności itp. 

 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 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  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  30 września 2010 r. – przygotowanie raportu końcowego dotyczącego pierwszej edycji warsztatów 

 31 października 2010 r. - Raport końcowy i ewaluacyjny z I edycji (Gdańsk, Warszawa, Wrocław) 

złożony 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  1 stycznia 2011 r. - Identyfikacja stowarzyszeń kibiców zainteresowanych wdrożeniem projektu 

 25 stycznia 2011 r. - Deklaracje partnerskie zebrane 

 1 lutego 2011 r. - Wniosek o dofinansowanie złożony 

 1 marca 2011 r. - Raport końcowy i ewaluacyjny z II edycji (Chorzów, Łódź) złożony 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami kibiców zainteresowanymi realizacja projektu, 
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 Koordynacja współpracy partnerskiej z Urzędami Miejskimi 

 Koordynacja współpracy partnerskiej z partnerami zagranicznymi (partnerzy z listy niemieckich 

Fanprojekte) 

 Pozyskiwanie lokalnych partnerów wśród organizacji pozarządowych, w celu współpracy przy 

opracowaniu wniosków do programu UE „Młodzież w działaniu” oraz koordynacja działań z tym 

związanych 

 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  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - tanie miejsca zakwaterowania 

Cel Podniesienie jakości obsługi kibiców poprzez odpowiednie przygotowanie: 

 bazy hotelowej i noclegowej w miastach i regionach 

 spójnej elektronicznej platformy rezerwacyjnej jako elementu Karty EURO / Polish Pass 

Status  1 października 2010 r. - ograniczenie liczby rekomendowanych centrów pobytowych – wydanie i 

opublikowanie przez UEFA katalogu centrów pobytowych obejmującego 21 propozycji w Polsce i 

17 na Ukrainie 

Planowana data realizacji 29 września 2011 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 kwietnia 2011 r. – Decyzja o przesunięciu roku szkolnego 

 1 lipca 2011 r. - Przekazanie kompletnej bazy hotelowej partnerom platformy rezerwacyjnej  

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 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 Karta Euro/Polish Pass. 

 Wsparcie działań zmierzających do poprawy jakości obsługi kibiców podczas UEFA EURO 2012™ 

poprzez współpracę w ramach projektu „Akademia Gościnności”, współfinansowanego ze środków 

UE. 

 Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach z lokalnymi koordynatorami hotelowymi w miastach 

gospodarzach Euro 2012: 6 spotkań. 

 Merytoryczne wsparcie warsztatów Akademia Gościnności – liczba warsztatów: 9. 

 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): 6 spotkań w Urzędach Marszałkowskich z hotelarzami. 

 Wsparcie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi):  

 Polish Pass – wykorzystanie aktualizowanej bazy danych hotelowych w pracach nad 

projektem Polish Pass . 
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 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”) 

 Koordynacja przepływu informacji pomiędzy UEFA/EURO 2012 Polska/Agencja ds. 

Zakwaterowania TUI oraz miastami gospodarzami odnośnie zwalnianych pokoi w hotelach 

UEFA Family i ich pozyskiwania dla potrzeb zakwaterowania kibiców. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.6 PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą 

 

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 10, 11, 12, 13 

Celem programu jest realizacja wspólnych z Ukrainą przygotowań do Turnieju, poprzez 

realizację projektów we wszystkich kluczowych obszarach przygotowań, aby oprócz 

osiągnięcia celów strategicznych przygotowań w obydwu krajach, osiągnąć także spójność 

standardów organizacyjnych, przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy krajami.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Działania PL-UKR grup roboczych; 

 Wypracowanie i koordynacja realizacji wspólnej PL-UKR Mapy Drogowej działań 

przygotowawczych oba kraje do Turnieju. 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Rządy, instytucje rządowe Polski i Ukrainy, miasta gospodarze Euro 2012 w Polsce i na 

Ukrainie, UEFA, EURO 2012 Polska, EURO 2012 Ukraina. 

 

Działania PL-UKR grup roboczych 

Cel 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” 

Status  Przyjęcie rekomendowanego modelu grupy roboczej, którym przewodniczą Podsekretarze Stanu 

właściwych Ministerstw merytorycznych, przedstawiciel PL.2012 pełni rolę sekretarza grupy  

 Wyznaczenie Przewodniczących polskich składów grup roboczych:  

 

GRUPA ROBOCZA PRZEWODNICZĄCY polskiego składu  

1)  Grupa ds. koordynacji bezpieczeństwa 

podczas EURO 2012 

Gen. Adam Rapacki – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji (grupa zintegrowana do grupy ds. 

bezpieczeństwa) 

2) Grupa ds. organizacji 

międzynarodowych połączeń 

Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Infrastruktury 
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 Bieżąca współpraca grup roboczych w celu realizacji projektów uzgodnionych w Mapie Drogowej z 

uwzględnieniem wskazanych tam kamieni milowych w formie spotkań, telekonferencji oraz 

korespondencji mailowej. Szczegółowy raport z wykonania kamieni milowych projektów Mapy 

Drogowej zostanie przygotowany i zaprezentowany podczas kolejnego posiedzenia Polsko-

Ukraińskiego Komitet do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia UEFA EURO 2012.  

 8-9 grudnia 2010 r. – Przedstawienie przez polską delegację MSiT oraz PL.2012 interesariuszom 

projektu przygotowań do UEFA EURO 2012™ na Ukrainie statusu realizacji przygotowań 

publicznych w Polsce podczas zorganizowanej przez Ambasadę Polską konferencji. Podczas wizyty 

delegacji uzgodniono także założenia spójnego raportowania realizacji Mapy Drogowej przez stronę 

polską i ukraińską pomiędzy podmiotami koordynującymi proces publicznych przygotowań w 

obydwu krajach.  

komunikacyjnych  

3) Grupa ds. koordynacji obsługi 

medycznej podczas EURO 2012 

Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia 

4) Grupa ds. współpracy w sferze 

gospodarki i inwestycji 

Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Infrastruktury 

5) Grupa ds. współpracy w dziedzinie 

wizerunku, reklamy, informacji, turystyki i 

wypoczynku/rekreacji 

Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki 

6) Grupa ds. współpracy w dziedzinie 

odpowiedzialności społecznej, współpracy 

z kibicami i wolontariatu 

Tomasz Półgrabski – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki 

7) Grupa ds. współpracy w dziedzinie  

telekomunikacji 

Magdalena Gaj – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Infrastruktury 

Planowana data realizacji 28 lutego 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia Specyficzne dla projektu zadania na 2011 r.: 

 Realizacja projektów zawartych w Mapie Drogowej, przypisanych do poszczególnych grup 

roboczych; 

 Uzupełnienia składów osobowych polskich części grup roboczych; 

 Raportowanie realizacji kamieni milowych projektów do Polsko-Ukraińskiego Komitetu do spraw 

Przygotowania i Przeprowadzenia UEFA EURO 2012; 

 Organizacja spotkań, telekonferencji w bieżącej współpracy grup (z wyjątkiem Grupy roboczej ds. 

koordynacji bezpieczeństwa monitorowanej bezpośrednio przez MSWiA).  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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

Turnieju 

Cel 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” 

Status  14 września 2010 r. – wypracowanie polskiego projektu wspólnej, polsko-ukraińskiej Mapy 

Drogowej przygotowań do Turnieju w części dot. Polski; 

 30 września 2010 r. – Posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Komitetu do spraw Przygotowania i 

Przeprowadzenia UEFA EURO 2012 (w tym uzgodnienie Planu wspólnych działań Polski i 

Ukrainy (Mapa Drogowa) w procesie przygotowań i przeprowadzenia Finałów Mistrzostw Europy 
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w piłce nożnej 2012); 

 8-9 grudnia 2010 r. – Przedstawienie przez polską delegację MSiT oraz PL2012 interesariuszom 

projektu przygotowań do UEFA EURO 2012™ na Ukrainie statusu realizacji przygotowań 

publicznych w Polsce podczas zorganizowanej przez Ambasadę Polską konferencji. Podczas wizyty 

delegacji uzgodniono także założenia spójnego raportowania realizacji Mapy Drogowej przez stroną 

polską i ukraińską pomiędzy podmiotami koordynującymi proces przygotowań w obydwu krajach. 

 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 stycznia 2011 r. - Doprecyzowanie Mapy Drogowej przez grupy robocze 

 31 stycznia 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej 

 30 kwietnia 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2011 r.: 

 Raportowanie na potrzeby wewnętrzne oraz interesariuszy; 

 Przygotowanie materiałów na posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Komitetu do spraw Przygotowania 

i Przeprowadzenia UEFA 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; 

 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 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

4.7 PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz 

spółkami zależnymi UEFA 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gwarancje dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2. 

wymogów zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy lotniskowe, umowy z miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

Celem programu jest wypełnienie gwarancji przy jednoczesnym racjonalnym 

gospodarowaniu środkami publicznymi. Uzgodnienie z UEFA i EURO 2012 Polska 

jednoznacznych zasad współpracy, komunikacji w osiąganiu efektów synergii i spójności 

wizerunkowo-organizacyjnej. 
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Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach 

Grupy G5; 

 Zmiany legislacyjne wypełniające gwarancje w zakresie własności intelektualnej; 

 Koordynacja realizacji gwarancji prawnych w obszarze kadrowo-pobytowym, 

podatkowym, leków i materiałów medycznych i wykonywania zawodu lekarza; 

 Koordynacja działań społecznych. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

UEFA, EURO 2012 Polska, miasta gospodarze Euro 2012, PZPN, Urząd Patentowy, Służba 

Celna RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda 

Główna Policji, Regionalne Biuro Wymiany Informacji Celnej przy Ministerstwie Finansów, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. 

Cudzoziemców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

 

Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach Grupy G5  

Cel Podniesienie efektywności działań związanych ze współpracą miast gospodarzy Euro 2012 z UEFA i 

realizacją gwarancji oraz zapewnienie efektu synergii w ramach grupy G5 

Status  Koordynacja współpracy z miastami gospodarzami Euro 2012 w zakresie zagadnień prawnych 

związanych z realizacją postanowień umownych i gwarancji. Uzgodnienie i podpisanie Marketing 

Guidelines przez miasta gospodarzy Euro 2012. 

 Uzgodnienie ostatecznej treści zasad używania i dysponowania Composite Logo przez miasta 

gospodarzy Euro 2012 

 Uzgodnienie i podpisanie umowy pomiędzy PL.2012 i UEFA w zakresie używania i dysponowania 

logo turnieju przez instytucje rządowe 

 Podpisanie aneksów do umów stadionowych przez miasta gospodarzy Euro 2012 w zakresie zmian 

formalnych i zasad dalszego wprowadzania zmian do projektów stadionowych i ich realizacji w tym 

finansowania 

 Opracowanie kart projektów i podziału zadań dla 16 z 18 wspólnych projektów G5 

 Informowanie G-5 o stanie realizacji gwarancji prawnych na poziomie centralnym (podatki, kwestie 

kadrowo – podatkowe, własność intelektualna) 

 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wsparcia przez PL.2012 procesu poszukiwania przez 

UEFA Sponsorów Krajowych 

 31 sierpnia 2010 r. - Przyjęte zasady organizacji testów operacyjnych podczas imprez otwarcia 

stadionów 

 30 września 2010 r. - Uzgodnione zasady uzgadniania zmian wymagań UEFA w zakresie Venue 

Management 

 30 września 2010 r. - Uzgodnione wytyczne dla działań marketingowych: Marketing Guidelines 

UEFA – MG 

 31 października 2010 r. - Uzgodnione zasady współpracy w ramach projektu Przyjaciel EURO 
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Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  25 stycznia 2011 r. - Organizacja konferencji prasowej podsumowującej przygotowania do UEFA 

EURO 2012™ na 500 dni do mistrzostw z udziałem Ministra Sportu i Turystyki, Dyrektora 

Turnieju i Prezydentów miast gospodarzy Euro 2012 

 25 stycznia 2011 r. - Organizacja IV posiedzenia Komitetu Decyzyjnego 

 25 lutego 2011 r. - Uzgodnienie zakresu i programu współpracy ze sponsorami Globalnymi i 

Krajowymi UEFA EURO 2012™ 

 27 lutego 2011 r. - Organizacja 16 posiedzenia G5 

 30 kwietnia 2011 r. - Organizacja 17 posiedzenia grupy G5 

 15 czerwca 2011 r. - Organizacja 18 posiedzenia grupy G5 

 30 czerwca 2011 r. - Organizacja V posiedzenia Komitetu Decyzyjnego 

 30 czerwca 2011 r. - Przeprowadzenie testów rozwiązań obszarowych podczas wydarzeń 

związanych z otwarciem stadionu w Gdańsku 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 planowanie i organizacja 12 spotkań Grupy G5, 3 spotkań Komitetu Decyzyjnego; 

  monitorowanie procesu wdrażania decyzji i rozwiązań podjętych w ramach grupy G5 

 monitorowanie i wspieranie realizacji wspólnych projektów G5 

 organizacja spotkania koordynatorów i kluczowych interesariuszy UEFA EURO 2012™   

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zmiany legislacyjne wypełniające gwarancje w zakresie własności intelektualnej 

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  Wrzesień 2010 r. – decyzja Ministra Sportu i Turystyki / Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO 

2012 przy Prezesie Rady Ministrów w kwestii sposobu realizacji gwarancji w obszarze własności 

intelektualnej i zagadnień powiązanych  

 31 grudnia 2010 – Projekt koncepcji ochrony praw własności intelektualnej 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. - Rozpoczęcie, we współpracy z UEFA, szkoleń dla Służby Celnej w zakresie 

ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™ 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Prowadzenie przez PL.2012 całej współpracy z UEFA i EURO 2012 Polska w zakresie ochrony 

praw własności intelektualnej i zagadnień z nimi powiązanych (zapobieganie ambush 

marketingowi, regulacje dotyczące publicznego oglądania meczów).  

 Przewodniczenie przez Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej w PL.2012 pracom 

Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki powołanego zgodnie z gwarancją nr 13.  

 Współpraca PL.2012, pod kątem UEFA EURO 2012™, ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami 

publicznymi wykonującymi zadania związane z ochroną praw własności intelektualnej i 

zagadnieniami powiązanymi.  

 Współpraca Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej z PL.2012 z koordynatorami 

lokalnymi ds. własności intelektualnej w miastach gospodarzach Euro 2012 przy projekcie 

„Działania wspierające Program Ochrony Praw UEFA EURO 2012™”.  

 Monitorowanie przez PL.2012 naruszeń praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012TM i 

współpraca z UEFA w zakresie polubownego rozwiązywania odpowiednich spraw.  

 Prowadzenie przez PL.2012 komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej problematyki ochrony praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych z UEFA EURO 2012™, co ma na celu 

podnoszenie świadomości w przedmiotowym zakresie i w konsekwencji zapobieganie 

odpowiednim naruszeniom przez podmioty polskie, jak również informowanie polskich 
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przedsiębiorców odnośnie możliwości wykorzystania symboliki Turnieju, w tym uzyskiwania 

licencji na wytwarzanie oficjalnych produktów UEFA EURO 2012™.   

 

W roku 2011 realizowane będą następujące działania: 

 Odbędą się co najmniej 4 posiedzenia Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki    

 PL.2012 weźmie udział się co najmniej 8 spotkaniach w miastach gospodarzach Euro 2012 lub z 

przedstawicielami miast gospodarzy Euro 2012  

 PL.2012 weźmie udział w co najmniej 12 spotkań koordynacyjnych z EURO 2012 Polska Sp. z o.o.  

 Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej będzie brał udział w posiedzeniach Komitetu ds. 

bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ z racji powiązań pomiędzy obszarem bezpieczeństwa a 

obszarem ochrony praw własności intelektualnej  

 Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012 będzie wspierał prace legislacyjne nad 

aktem prawnym realizującym gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze ochrony praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych (odpowiedni akt prawny ma zawierać w sobie 

regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony praw własności 

intelektualnej i zagadnień powiązanych). Planowany udział w posiedzeniach komisji sejmowych, 

przygotowywanie merytorycznych wkładów, opinii etc.  

 PL.2012 będzie koordynowało organizację i weźmie udział wspólnie z UEFA w co najmniej dwóch 

sesjach szkoleniowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™ dla 

Służby Celnej. Trzecia sesja planowana jest na 2012 r.  

 PL.2012 będzie wspierało merytorycznie program szkoleniowy ochrony praw własności 

intelektualnej realizowany przez MSWiA dla przedstawicieli administracji publicznej. Program 

finansowy jest ze środków unijnych.  

 PL.2012 odpowie na kilkadziesiąt / kilkaset zapytań dotyczących zasad używania symboliki UEFA 

EURO 2012™. 

 Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej weźmie udział w co najmniej 8 konferencjach na 

których zaprezentuje tematykę zobowiązań Polski w zakresie ochrony praw własności intelektualnej 

UEFA EURO 2012™.     

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  
Zakres  Terminowość  

 

Koordynacja realizacji gwarancji prawnych w obszarze kadrowo-pobytowym, podatkowym, leków i materiałów 

medycznych i wykonywania zawodu lekarza 

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. 

Status  30 września 2010 r. – uchwalenie zmian, w zakresie regulacji dotyczących wykonywania zawodu 

przez lekarzy drużyn narodowych biorących udział w UEFA EURO 2012™, w Ustawie o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty 

 Wrzesień 2010 r. – uzgodnienie z UEFA kwestii dotyczących sposobu realizacji gwarancji 

podatkowych 

 31 grudnia 2010 r. - rozporządzenia Ministra Finansów realizujące gwarancje w obszarze 

podatkowym 

 31 grudnia 2010 r. – pierwsza weryfikacja dotychczasowych ułatwień kadrowo - pobytowych dla 

osób delegowanych przez UEFA. Wprowadzenie ewentualnych zmian. 

Najważniejsze zagadnienia   30 czerwca 2011 r. - Weryfikacja, z UEFA wszystkich ustaleń proceduralno prawnych w 

przedmiotowym obszarze 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 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 12 spotkaniach koordynacyjnych z EURO 2012 Polska 

Sp. z o.o.   

 PL.2012 będzie brało udział w co najmniej 12 spotkań z przedstawicielami odpowiednich polskich 

instytucji publicznych  

 PL.2012 będzie brało udział w przygotowywaniu ewentualnych opinii, opracowań, projektów aktów 
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prawnych czy innych dokumentów niezbędnych dla przygotowania odpowiedniego otoczenia 

prawnego związanego z UEFA EURO 2012™ 

  Realizacja projektu 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 wymaga ścisłej integracji z innymi obszarami 

publicznych przygotowań do UEFA EURO 2012™. Szczególna współpraca następuje tu z 

obszarami takimi jak: 

- bezpieczeństwo 

- zabezpieczenie medyczne i ratownictwo   

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  
Zakres  Terminowość  

 

Koordynacja działań społecznych 

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  Czerwiec 2010 r.: 

 zatwierdzenie celów programu odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 

2012™ przez G5 

 powołanie grupy roboczej ds. Programu Odpowiedzialności Społecznej pod 

auspicjami G5  

 przedstawienie propozycji działań pro-ekologicznych w kontekście UEFA EURO 

2012™ Ministerstwu Środowiska 

 przedstawienie rekomendacji „Wolontariat w sporcie. Sport dla wolontariatu” 

dotyczących działań na rzecz rozwoju wolontariatu sportowego w Polsce z 

wykorzystaniem Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz UEFA EURO 

2012™ przez międzysektorową grupę „Wolontariat Sportowy 2012+” podczas 

konferencji „Wolontariat sportowy – szansą na rozwój aktywności i spójności 

społecznej” zorganizowanej przez MSiT 

 Lipiec 2010 r.: 

 opracowanie listy projektów rekomendowanych przez grupę roboczą miast 

gospodarzy Euro 2012 

 polsko – ukraińska video-konferencja - stworzenie wspólnej listy 

rekomendowanych obszarów do oficjalnego programu odpowiedzialności 

społecznej (Ambasady Kibiców, edukacja zdrowotna poprzez football, 

dostępność turnieju dla niepełnosprawnych, przeciwdziałanie rasizmowi oraz 

opcjonalnie ekologia)  

 opracowanie koncepcji projektu „Wolontariat – włącz się!” na podstawie 

rekomendacji „Wolontariat w sporcie. Sport dla wolontariatu”  

 wszczęcie procedury pozyskania finansowania projektu „Wolontariat – włącz 

się!” ze środków PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 

 Wrzesień 2010 r.: 

 spotkanie międzynarodowej grupy roboczej ds. programu odpowiedzialności 

społecznej – zatwierdzenie listy projektów oficjalnych oraz partnerów 

realizacyjnych na poziomie międzynarodowym (Ambasady Kibiców – Football 

Supporters Europe, edukacja zdrowotna poprzez football – Street Football World, 

dostępność turnieju dla niepełnosprawnych – Centre for Access to Football In 

Europe, przeciwdziałanie rasizmowi – Football Against Racism Europe oraz 

opcjonalnie ekologia jeśli Ukraina przedstawi koncepcję działań) 

 wpisanie Programu Odpowiedzialności Społecznej do Polsko – Ukraińskiej 

Mapy Drogowej 

 uzyskanie akceptacji Komitetu Monitorującego PO KL dla finansowania projektu 

„Wolontariat – włącz się!” w trybie systemowym  

 opracowanie szczegółowych ram projektu „Wszyscy gramy” dla Polski i Ukrainy 

w procesie konsultacji z przedstawicielami miast gospodarzy oraz polskich i 

międzynarodowych organizacji pozarządowych 

 Listopad 2010 r.: 

 opracowanie przez międzysektorową grupę „Wolontariat Sportowy 2012+” 

koncepcji działań promujących wolontariat sportowy na Europejski Rok 

Wolontariatu 2011 
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 wszczęcie procedury pozyskania finansowania na działania pro-ekologiczne w 

ramach UEFA EURO 2012™ przez Ministerstwo Środowiska z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska  

 Grudzień 2010 r.: 

o  zatwierdzenie Planów Działań PO KL z wpisanym w czterech województwa 

projektem „Wolontariat – włącz się!” jako projektem systemowym 

o spotkanie międzynarodowego zespołu roboczego ds. projektu „Wszyscy gramy!” 

ustalenie planu pozyskania dodatkowych funduszy oraz partnerów realizacyjnych 

po stronie polskiej 

o ogłoszenie otwartych konkursów na partnerów projektu „Wolontariat – włącz 

się!” na terenie Dolnego Śląska 

o spotkanie międzynarodowej grupy roboczej ds. programu odpowiedzialności 

społecznej – zatwierdzenie koncepcji realizacji projektów przedstawionych przez 

wybranych partnerów pozarządowych 

 

 30 listopada 2010 r. - zakończenie procesu konsultacji nt. oficjalnego Programu Odpowiedzialności 

Społecznej UEFA EURO 2012™ 

 31 grudnia 2010 r. - Uzgodnienie z UEFA oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej 

 31 grudnia 2010 r. - Opracowany plan działań społecznych z przypisanymi partnerami, sponsorami i 

potwierdzonym budżetem dot. Turnieju 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 stycznia 2011 r. - Uruchomione działania społeczne w kraju i zagranicą 

 31 stycznia 2011 r. - Decyzja o przyznaniu finansowania dla projektu „Wolontariat Sportowy 

2012+” 

 31 stycznia 2011 r. - Decyzja o przyznaniu finansowania projektu „Wszyscy gramy! – Orliki na 

Euro – Euro na Orliki” 

 1 lutego 2011 r. - Uruchomienie działań przygotowawczych projektu edukacyjnego dotyczącego 

zdrowego stylu życia przez Street Football World. 

 1 lutego 2011 r. - Uruchomienie działań przygotowawczych projektu dostępności turnieju dla osób 

z niepełno sprawnościami przez CAFE. 

 1 marca 2011 r. - Uruchomienie działań przygotowawczych projektu przeciwdziałania rasizmowi w 

futbolu przez FARE. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2011: 

 Ustalenie listy podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie zatwierdzonych do realizacji projektów 

na terenie Polski i Ukrainy oraz ich wzajemnych relacji,  

 Przygotowanie i zatwierdzenie planów projektowych na lata 2011 – 2012 uwzględniających 

współpracę organizacji wdrażających, samorządów, na terenie których projekty będą wdrażane (w 

tym miast gospodarzy Euro 2012), instytucji eksperckich oraz strony rządowej, 

 Ustalenie z partnerami realizacyjnymi trybu współpracy zapewniającego bieżący monitoring i 

raportowanie wdrożenia projektów w oparciu o narzędzie PPM, a następnie jego wdrożenie, 

 Uczestnictwo w pracy międzynarodowej grupy sterującej, prezentowanie i negocjowanie polskiego 

stanowiska w ramach tej grupy, 

 Pozyskanie środków oraz pozyskanie partnerów realizujących projekty wchodzące w skład 

programu komplementarnego;  

 Koordynację i kontrolę procesu realizacji na terenie Polski projektów wchodzących w skład 

programu. 

 W ramach realizacji procesu odbędą się: przynajmniej 3 spotkania grupy międzynarodowej ds. 

Programu Odpowiedzialności Społecznej; 20 spotkań monitorujących wdrożenie poszczególnych 

projektów wchodzących w skład Programu; powstaną raporty kwartalne, półroczne oraz roczne dla 

każdego projektu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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4.8 PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu 

działań promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie 

kraju 

 

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 6, 8. 

Celem programu jest koordynacja planowanych działań wizerunkowych i promocyjnych 

kraju w kontekście UEFA EURO 2012™ przez powołane do tego instytucje i podmioty,  

w oparciu o zharmonizowany plan na lata 2010-2012. Wizerunkowo spójny i jednolity 

przekaz z zachowaniem kompetencji instytucji i uwzględnieniem oszczędności budżetowych.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dotyczących promocji 

Polski na UEFA EURO 2012™; 

 Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™; 

 Strona internetowa PL.2012. 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Gospodarki, Instytut Adama Mickiewicza, Polska Organizacja Turystyczna, 

Instytut Marki Polskiej, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 

Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa, PAIiZ, urzędy miast gospodarzy Euro 2012, Urzędy 

Marszałkowskie. 

 

   Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dot. promocji Polski na UEFA EURO 2012TM 

Cel Budowa wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego w którym żyją otwarci, przyjaźni i kreatywni 

ludzie 

Status  30 grudnia 2010 r. – ustalenie z UEFA zasad używania symboliki turniejowej przez niekomercyjne 

podmioty zaangażowane w promocję kraju 

 30 października 2010 r. - podpisane z UEFA Marketing Guidelines 

 30 listopada 2010 r. - Współpraca z UEFA – przekazanie do UEFA Host City Concept 

 31 grudnia 2010 r. – Promocja Polski – Plan działań MD z przypisanymi partnerami, sponsorami i 

potwierdzonym budżetem w zakresie promocji kraju dot. Turnieju 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 grudnia 2010 r. - uzgodnienie z UEFA planu działań w zakresie promocji Kraju w kontekście 

Turnieju 

 28 stycznia 2011 r. - Promocja Polski – Ustalona struktura organizacyjna i sposób finansowania 

działań promocyjnych 

 30 marca 2011 r. - Promocja Polski – Podjęte decyzje o działaniach promocyjnych Polski w 

kontekście Turnieju w trakcie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej 

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

 30 czerwca 2011 r. - Współpraca z UEFA – Ustalone zaangażowanie sponsorów w planowane 
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projekty społeczne 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2011 r.: 

 Utworzenie Komitetu ds. promocji Polski w kontekście Turnieju oraz jednoznaczne wskazanie 

budżetów, których będą realizowane zadania. 

 Weryfikacja przygotowanego w latach 2009-2010 planu działań promocyjnych – przygotowanie 

ostatecznego dokumentu „Plan działań promocji Polski w kontekście turnieju” uwzględniającego 

uzgodnione możliwości budżetowe. 

 Zoperacjonalizowanie zweryfikowanego planu promocji Polski – podpisanie umów z podmiotami 

zaangażowanymi w realizację zaplanowanych działań. 

 Wdrożenie planu promocji Polski w kraju i za granicą w kontekście przygotowań do i 

przeprowadzenie UEFA EURO 2012™, we współpracy z innymi ustawowo do tego powołanymi 

instytucjami i organizacjami 

 Koordynowanie prac Komitetu ds. promocji Polski 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012TM 

Cel Efektywna i stała komunikacja z mediami – zapewnienie transparentności działań spółki PL.2012 oraz 

spójnego przekazu w kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012™ 

Status  24 czerwca 2010 r. - Publikacja raportu IMPACT i prezentacja dla mediów 

 12 października 2010 r. - Opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji w ramach Grupy G5 (PR)  

 12 października 2010 r. - Opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji kryzysowej w ramach Grupy 

G5 (PR)  

 15 grudnia 2010 r. - Realizacja wydarzenia dla mediów w trakcie spotkania partnerów procesu 

przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ we współpracy ze spółką EURO 2012 Polska Sp. z 

o.o. 

Planowana data realizacji 31 grudnia 2012 

Najważniejsze zagadnienia  Wdrożenie koncepcji integracji działań komunikacyjnych dla obszaru bezpieczeństwa (Komitet ds. 

bezpieczeństwa) – styczeń 2011 r. 

 Realizacja wydarzenia dla mediów „500 dni do EURO” we współpracy ze spółką EURO 2012 

Polska – styczeń 2011 r. 

 Organizacja 3 spotkań dla mediów informujących o procesie przygotowań Polski do Turnieju do 30 

czerwca 2011 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

  

   Strona internetowa PL.2012 

Cel Informowanie o przygotowaniach do turnieju na szczeblu PL.2012, Polski, Ukrainy oraz wszystkich 

miast gospodarzy Euro 2012 

Status  Ogłoszenie przetargu na nowego dostawcę hostingu strony internetowej z uwagi na potrzebę 

dostosowania technologii do wzrostu ruchu na stronie w kluczowej fazie przygotowań 2011 - 2012– 

listopad 2010 r. 

 Wybór nowego dostawcy hostingu strony internetowej z uwagi na potrzebę dostosowania 

technologii do wzrostu ruchu na stronie w kluczowej fazie przygotowań 2011 - 2012– listopad 2010 

r. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. 
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Najważniejsze zagadnienia  Wdrożenie nowej struktury i zawartości strony internetowej – styczeń 2011 r. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

  

 

5 Działania podejmowane przez organy administracji publicznej 
 

5.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

I. Działania podjęte na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w II półroczu 2010 r. 

1. Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  

 

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 33 z dnia 12 maja 2010 r. powołano Komitet  

ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Powodem 

utworzenia Komitetu była potrzeba skoordynowania przygotowań w zakresie bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™, podejmowanych przez różne organy administracji rządowej, miasta 

gospodarze Euro 2012 oraz inne instytucje. Komitet jest organem pomocniczym Prezesa 

Rady Ministrów. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, Jerzy Miller powierzył Podsekretarzowi Stanu w MSWiA, Adamowi 

Rapackiemu. Szczegółowe informacje na temat struktury Komitetu zostały przedstawione  

w poprzednim sprawozdaniu.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 

2012: 

o 5 lipca 2010 r. w MSWiA, 

o 6 września 2010 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej, 

o 14 października 2010 r. w Komendzie Głównej Policji, 

o 16 grudnia 2010 r. w EURO 2012 Polska Sp. z o.o.  

 

Najważniejsze decyzje i ustalenia poczynione na posiedzeniach Komitetu: 

1) Sporządzono wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowania do zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ we wszystkich instytucjach biorących 

udział w pracach Komitetu, a także imiennie wskazano osoby biorące udział w jego 

pracach na poziomie eksperckim. 
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2) W dniu 6 września 2010 r. przyjęto Uchwałę Nr 1 w sprawie przyjęcia 

zmodyfikowanej wersji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 

2012™ w Polsce. 

Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ jest realizacją zobowiązania 

wynikającego z umowy dotyczącej przeprowadzenia Finałowego Turnieju UEFA EURO 

2012™ podpisanej w 2007 r. między UEFA a PZPN i Federacją Futbolu Ukrainy. Zgodnie z 

zapisami tej umowy, Rząd RP przyjął na siebie zobowiązanie  

do przedstawienia UEFA koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku  

do dnia 30 czerwca 2009 r. Zintegrowana Koncepcja Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ 

została zaprezentowana podczas spotkania z przedstawicielami Unii Europejskich Związków 

Piłkarskich w dniu 25 czerwca 2009 r. W ZKB dokonano analizy potencjalnych zagrożeń 

bezpieczeństwa Turnieju oraz wyznaczono zakres odpowiedzialności za poszczególne etapy 

zabezpieczenia UEFA EURO 2012™. Przedstawiony dokument nie w pełni 

usatysfakcjonował UEFA, stąd powstała potrzeba dokonania jego modyfikacji. Powstanie 

koncepcji wymagało intensywnej współpracy podmiotów, zaangażowanych w prace 

zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™, które z racji 

swych obowiązków ustawowych uczestniczą w realizacji projektów składających się na 

Program Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ – przede wszystkim Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Polskiego Związku Piłki Nożnej, miast gospodarzy oraz 

spółki PL.2012. 

3) Ustalono, że realizacja przedsięwzięć pozostających we właściwości Komitetu 

wspierana jest przez narzędzie informatyczne w postaci programu – Project Portfolio 

Manager (PPM), będącego narzędziem zarządzania projektowego. W tym celu 

przyjęto Uchwałę Nr 2 w sprawie wdrożenia i użytkowania narzędzia i metodologii 

systemu zarządzania projektowego Project Portfolio Management (PPM). 

4) Przedstawiono zasady współpracy, podział i zakres odpowiedzialności w Programie 

Bezpieczeństwa w aspekcie przyjętego przez Komitet narzędzia i metodologii 

zarządzania projektowego. 

5) We wszystkich instytucjach wiodących wyznaczono liderów obszarów, a także 

wskazano główne instytucje współpracujące. 

Podmioty wchodzące w skład Komitetu przedstawiły listę realizowanych przez siebie 

projektów. Następnie wszystkie projekty wchodzące w skład Programu Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™ zostały podzielone na trzy grupy tematyczne, mające na celu 

stworzenie odpowiednich ram prawnych, przyjaznej przestrzeni publicznej oraz strategii 

działania służb porządku publicznego. Dokonano także podziału na trzy etapy:  

o Przygotowania;  

o Faza Turniejowa; 

o Faza Poturniejowa. 
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6) Program Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ obejmuje 15 obszarów tematycznych:  

o System prawny;  

o System sądownictwa;  

o Współpracę międzynarodową;  

o Bezpieczeństwo stadionów i innych miejsc oficjalnych;  

o Miejsca publicznego oglądania meczów;  

o Opiekę medyczną i ratownictwo medyczne;  

o Przyjazną granicę;  

o Bezpieczny transport;  

o Wolontariat przestrzeni publicznej;  

o Współpracę z kibicami;  

o Bezpieczeństwo i porządek publiczny;  

o Ratownictwo i sytuacje nadzwyczajne;  

o Przeciwdziałanie terroryzmowi;  

o Zarządzanie kryzysowe; 

o Kompetencje i stopień gotowości.  

 

Dla właściwej harmonizacji działań, dla każdego z piętnastu obszarów tematycznych 

Programu Bezpieczeństwa określona została jedna odpowiedzialna instytucja (i instytucje 

wspomagające), a w jej ramach wyznaczony lider obszaru.  

Do zadań lidera obszaru należy: 

o informowanie Pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu o wynikach działań,  

w tym o zidentyfikowanych ryzykach lub problemach występujących w związku  

z realizacją powierzonych przedsięwzięć; 

o przedstawianie propozycji działań naprawczych w przypadku powzięcia 

informacji o takich ryzykach lub problemach; 

o cykliczna analiza podjętych działań, mająca na celu zdefiniowanie postępów 

realizacji projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

7) Przyjęto Uchwałę Nr 3 w sprawie wdrożenia instrumentu „Analiza ryzyka – 

kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™”, który służyć ma do dokonywania bieżącej aktualizacji 

rozpoznanych ryzyk dla wszystkich podmiotów uczestniczących w Programie 

Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. 

8) Zapoznano się z raportem Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego  

w sprawie bezpieczeństwa przygotowań do organizacji UEFA EURO 2012™  

w Polsce. Wśród wyzwań stojących przed Komitetem raport wymienia potrzebę 

stworzenia spójnej polityki informacyjnej w związku z UEFA EURO 2012™,  

za którą odpowiedzialne będą przede wszystkim MSiT i spółka PL.2012,  

we współpracy z innymi podmiotami.  
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9) W najbliższym czasie Komitet zajmie się także następującymi kwestiami: 

a) budżetowanie poszczególnych projektów zawartych w Programie Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012, czyli potrzebą wydzielenia budżetu dedykowanego 

bezpieczeństwu UEFA EURO 2012™; 

b) wypracowanie odpowiednich uregulowań prawnych, zmierzających do 

wyeliminowania zdiagnozowanych luk prawnych w kontekście  przeprowadzenia 

UEFA EURO 2012™; 

c) zaktywizowanie partnerów ukraińskich w kontekście przygotowań do UEFA 

EURO 2012™, w tym przygotowań wspólnej Zintegrowanej Koncepcji 

Bezpieczeństwa; 

d) zintensyfikowanie prac w poszczególnych obszarach przygotowań, zarówno przez 

liderów obszarów, jak i przedstawicieli instytucji wiodących i współpracujących. 

 

2. Zespół ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™   

Na mocy Zarządzenia nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 

2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ w MSWiA funkcjonuje ww. Zespół, który jest organem 

pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 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 okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Zespołu (…) EURO 2012  

w dniu 15 czerwca 2010 r.  

Najważniejsze ustalenia: 

1) Służby przedstawiły stan realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 grudnia 

2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012; 

2) Komenda Główna Policji przekazała informacje na temat realizowanych szkoleń 

językowych dla policjantów, w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”  

ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  

zaprezentowała główne założenia „Koncepcji Przygotowania Policji do Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”; 
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3) Komenda Główna Straży Granicznej przedstawiła informacje o zadaniach 

realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady koordynacyjnej ds. Współpracy 

Międzyregionalnej oraz działaniach realizowanych wraz ze Służbą Celną, a także 

koncepcji tymczasowego przywrócenia kontroli na wewnętrznych granicach podczas 

Mistrzostw UEFA EURO 2012™; 

4) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowała główne założenia 

koncepcji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas UEFA EURO 

2012™, a także informacje na temat szkoleń dyspozytorów PSP oraz Państwowego 

Ratownictwa Medycznego w zakresie obsługi aplikacji do przyjmowania zgłoszeń 

wpływających na „Nr alarmowy 112”; 

5) Biuro Ochrony Rządu przekazało informacje o realizowanych przez BOR kontrolach 

obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie.  

 

3. Działania legislacyjne  

W okresie sprawozdawczym prace legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych 

oraz innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, co do zasady nie były już prowadzone. Wynika to  

z faktu, że siedem spośród ośmiu rozporządzeń, do wydania których Ustawa  

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504,  

z późn. zm.) zobowiązała Radę Ministrów, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, zostało już wydanych oraz ogłoszonych. 

Poniżej przedstawiam wykaz rozporządzeń, które zostały opublikowane i weszły  

w życie: 

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 

2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 

135, poz. 1113). Podstawa do wydania rozporządzenia – art. 6 ust. 5 Ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych; 

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 

2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na 

których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820). Podstawa 

prawna do wydania rozporządzenia – art. 17 Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych; 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne (Dz. U. Nr 52, poz. 308). Podstawa prawna do wydania rozporządzenia 

– art. 23 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 
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4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. 

w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych 

(Dz. U. Nr 54, poz. 329). Podstawa prawna do wydania rozporządzenia – art. 42 ust. 6 

Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca  

2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku  

z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania  

o wypłatę odszkodowań (Dz. U. Nr 121, poz. 1006). Podstawa prawna do wydania 

rozporządzenia – art. 52 ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez 

masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 323). Podstawa prawna do wydania rozporządzenia – 

art. 53 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia  

2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa  

w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego 

komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz. U. Nr 125, poz. 1039). 

Podstawa prawna do wydania rozporządzenia – art. 68 Ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

 

Zakończono także prace nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej. Podstawa prawna do 

wydania rozporządzenia – art. 11 ust. 9 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Projekt 

przeszedł wszystkie wymagane etapy wynikające z krajowej procedury legislacyjnej. 

Jednakże, przedmiot projektowanej regulacji (przepisy techniczne) obligował do przekazania 

projektu na etapie poprzedzającym jego podpisanie i publikację Komisji Europejskiej w trybie 

notyfikacji. Obowiązek notyfikowania Komisji Europejskiej krajowych uregulowań 

prawnych zawierających przepisy techniczne wynika z postanowień Dyrektywy 98/34/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 

udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 

usług społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotowa dyrektywa została wdrożona do 

polskiego porządku prawnego poprzez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Z informacji przekazanych przez Komisję 

Europejską wynika, iż Rzeczpospolita Polska powinna wstrzymać się z wydaniem 

przedmiotowego rozporządzenia do dnia 22 listopada 2010 r. – tzw. okres standstill.  

W okresie notyfikacji kraje członkowskie nie zgłosiły uwag do projektowanego 

rozporządzenia. Jedynie Włochy zgłosiły prośbę o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących przepisów podstawowych – czyli Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Zgłoszona prośba nie wstrzymała upływu okresu standstill, zatem należy uznać, że procedura 

notyfikacji została zakończona. W najbliższym czasie MSWiA przekaże MG propozycję 



169 

 

odpowiedzi dla Włoch. Ponadto projekt rozporządzenia oczekuje na ostateczną akceptację 

Rządowego Centrum Legislacji. Z chwilą uzyskania tej akceptacji, rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej 

zostanie przedstawione do podpisu, a następnie zostanie skierowane do publikacji. 

Niezależnie od powyższego, wskazać należy na ustalenia dotyczące polskich rozwiązań 

prawnych, które zostały podjęte z UEFA. W dniu 16 sierpnia 2010 r. odbyło się  

w MSWiA spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu, Adama Rapackiego oraz udziałem 

przedstawicieli UEFA w składzie: Dyrektor Operacyjny UEFA Events SA, Martin Kallen, 

Dyrektor Departamentu Stadionów i Bezpieczeństwa UEFA, Marc Timmer oraz ekspert  

ds. bezpieczeństwa UEFA, Kenny Scott. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Policji, spółki PL.2012 oraz przedstawiciele organizatora Turnieju UEFA EURO 2012™  

w Polsce, spółki EURO 2012 Polska. Podczas tego spotkania Podsekretarz Stanu, Adam 

Rapacki poinformował przedstawicieli UEFA, że w trakcie Turnieju nie będzie obowiązywać 

zasada identyfikacji kibiców połączona z obowiązującym obecnie systemem biletów 

imiennych na mecze piłki nożnej. Uwzględniając powyższe, należy zauważyć, że  

w przyszłości zaistnieje potrzeba przeprowadzenia nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych. Jednocześnie w ramach prac kierowanego przez Ministra A. Rapackiego 

Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

wyłoniła się potrzeba przeprowadzenia kilku zmian legislacyjnych, które umożliwią 

zapewnienie bezpieczeństwa Turniejowi UEFA EURO 2012™. Na obecnym etapie podmioty 

uczestniczące w pracach Komitetu zgłaszają swoje propozycje zmian legislacyjnych, przy 

czym czas zgłaszania tych propozycji upływa z końcem 2010 r. tak, aby było możliwe od 

początku 2011 r. podjęcie prac nad rządowym projektem ustawy o roboczym tytule – ustawa 

o bezpieczeństwie EURO 2012 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Szczegóły dotyczące 

zmian w polskim prawodawstwie, o które wnioskowała UEFA oraz zmian proponowanych 

we wskazanym powyżej projekcie, zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.   

4. Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych 

Rada została powołana na mocy Zarządzenia nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia  

23 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Rada 

działa przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych jako organ opiniodawczo-doradczy 

Prezesa Rady Ministrów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej 

wykonującej zadania związane z bezpieczeństwem imprez masowych oraz przedstawiciele 

środowisk piłkarskich.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Rady w terminach: 

o 17 czerwca 2010 r.; 

o 7 października 2010 r.; 

o 7 grudnia 2010 r.  
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W tym czasie Rada zajmowała się: 

1) Kontynuowaniem realizacji programów profilaktycznych dotyczących zwalczania 

przemocy poprzez sport oraz kształtowania pozytywnych postaw kibiców, zwłaszcza 

dzieci i młodzieży, m. in.:  

o „Jestem fair”, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Ideą projektu jest 

wykorzystanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, 

ksenofobii i antysemityzmu.  

o „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 w szkołach. 

Aktualnie program ten obejmuje już dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży.  

o „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).  

2) Pracami nad wdrażaniem Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz aktów 

wykonawczych do niej, a także jej nowelizacji (szczegółowa informacja w tym 

zakresie została przedstawiona w poprzednim sprawozdaniu). 

3) Współpracą z instytucjami międzynarodowymi: Stałym Komitetem Rady Europy  

ds. ekscesów kibiców oraz Grupą roboczą Police Cooperation Working Party Rady 

Unii Europejskiej – THINK TANK. 

Ponadto, w MSWiA uruchomiono, w dniu 13 września 2010 r. stronę internetową 

www.rada.bis.gov.pl, która służy promocji wszystkich działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa imprez sportowych realizowanych przez wszystkie podmioty reprezentowane 

w Radzie.  

5. Stała Grupa Ekspercka  

W ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych funkcjonuje Stała Grupa Ekspercka.  

W okresie objętym sprawozdaniem Stała Grupa Ekspercka spotkała się 4 razy: 

o 13 lipca 2010 r.;  

o 14 września 2010 r.;  

o 9 listopada 2010 r.;  

o 14 grudnia 2010 r.  

W tym czasie, Grupa zajmowała się: 

o analizą rekomendacji Stałego Komitetu TR-V; 

o omówieniem stanu orzecznictwa w związku z naruszeniami prawa podczas 

imprez masowych;  
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o opracowaniem rekomendacji dotyczącej współpracy klubów z kibicami – co 

jest szczególnie istotne w kontekście aktywizacji kibiców przed  

UEFA EURO 2012™. 

Ponadto w dniu 13 grudnia 2010 r. zorganizowano debatę na temat Ustawy  

o bezpieczeństwie Imprez Masowych z udziałem zaproszonych gości. Celem debaty było 

upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa imprez masowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem imprez sportowych w tym meczów piłki nożnej, a także podsumowanie 

ponad rocznego okresu funkcjonowania ustawy wraz ze wskazaniem pozytywnych  

i negatywnych stron obowiązujących rozwiązań z punktu widzenia określonej grupy 

uczestników imprez masowych – kibiców, organizatorów, przedstawicieli organów 

wydających zezwolenia na organizacje imprezy, przedstawiciele służb państwowych. Debata 

prowadzona była w formie dyskusji panelowych, przy czym dyskusjom w ramach 

poszczególnych paneli przysłuchiwała się publiczność. Otwarcia debaty dokonał Minister 

Adam Rapacki, natomiast moderatorem debaty był redaktor Henryk Urbaś z Redakcji 

Sportowej Polskiego Radia.  

W debacie uczestniczyli przedstawiciele organizatorów imprez masowych – meczów piłki 

nożnej, przedstawiciele kibiców, przedstawiciele firm ochrony osób i mienia, a także 

przedstawiciele mediów. W briefingu prasowym, towarzyszącym debacie uczestniczył 

Minister Adam Rapacki jako członek kierownictwa MSWiA oraz Przewodniczący Rady 

Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, a także Podsekretarz Stanu w MSiT, 

Wiceprzewodniczący Rady BIS, Tomasz Półgrabski.  

 

6. Współpraca z Ukrainą  

1) Współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą odbywa się na podstawie przyjętych 

umów, porozumień i deklaracji w zakresie związanym z bezpieczeństwem UEFA EURO 

2012™ i jest realizowana przez wskazane w nich organy, służby i instytucje. Deklaracja 

współpracy dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa turnieju finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy jest 

jednym z wyjściowych dokumentów, na którym opierają się kontakty resortu spraw 

wewnętrznych i administracji z naszymi partnerami na Ukrainie. Deklaracja zakłada między 

innymi opracowanie szczegółowej koncepcji współpracy w zakresie bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012™, a także wspólnej strategii bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™, określającej między innymi zasady wymiany informacji mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo Mistrzostw.  

2) Na mocy Umowy z dnia 28 marca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powołano stałe międzyrządowe grupy 

robocze, w tym Grupę roboczą ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Grupa 

spotyka się średnio raz na pół roku, w Polsce i na Ukrainie. 
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3) W dniu 27 maja 2009 r. podpisano Wspólne oświadczenie Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Adama Rapackiego oraz Zastępcy 

Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Oleksandra Sawczenki, stanowiące Polsko-

Ukraińską Koncepcję Bezpieczeństwa EURO 2012. Podjęto również decyzję, że praca Grupy 

będzie odbywała się w ramach zespołów zadaniowych: współpraca policyjna, ratownicza  

i przygraniczna.  

4) W dniu 23 października 2009 r. został przyjęty i uzgodniony Harmonogram pracy 

polsko-ukraińskiej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012  

w ww. obszarach.  

5) W związku ze zmianą ekipy rządzącej po wyborach prezydenckich na Ukrainie, 

spotkanie Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012 w I połowie 

2010 r. nie odbyło się. Administracja Prezydenta Ukrainy wzięła na siebie odpowiedzialność 

za stan przygotowań (powołano na nowo Narodową Agencję ds. Przygotowania  

i Przeprowadzenia EURO 2012), a w MSW utworzono samodzielny Zarząd (jednostka 

większa niż wydział) na bazie Wydziału ds. EURO 2012.  

6) W dniu 24 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu, 

Adama Rapackiego oraz Wiceministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy, płk. Milicji Wiktora 

Ratuszniaka. Głównym tematem rozmów była współpraca w obszarze przygotowań  

do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Podczas spotkania strona ukraińska przedstawiła informacje na temat zmiany koordynacji 

przygotowań do Turnieju na Ukrainie oraz potwierdziła gotowość współpracy w ramach 

Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012.  

7) W dniu 18 listopada 2010 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie polsko-

ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 

2012. Celem posiedzenia było wypracowanie i przyjęcie założeń do Polsko-Ukraińskiej 

Strategii bezpieczeństwa EURO 2012 oraz aktualizacja Harmonogramu pracy polsko-

ukraińskiej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Szefem 

delegacji po stronie ukraińskiej był I Zastępca Szefa Narodowej Agencji ds. Przygotowania  

i Przeprowadzenia EURO 2012 na Ukrainie, Oleksandr Birsan. W wizycie wzięli udział 

przedstawiciele Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012  

na Ukrainie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Ministerstwa  

ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Skutkami Katastrofy  

w Czarnobylu, Państwowej Straży Granicznej Ukrainy oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 

Odbyły się również spotkania zespołów zadaniowych ds. współpracy policyjnej, ratowniczej  

i przygranicznej oraz spotkanie przedstawicieli SBU w ABW.  

8) Na mocy Dekretu Prezydenta Ukrainy Nr 1085/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.  

o optymalizacji systemu centralnych organów władzy wykonawczej
3
 zmniejszono liczbę 

ministerstw z 20 do 16, przyporządkowując wicepremierom określone ministerstwa i tworząc 

kilkanaście nowych urzędów centralnych. Dotychczasowy Wicepremier Ukrainy ds. EURO 

                                            
3
 http://www.president.gov.ua/documents/12584.html 
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2012, Borys Kolesnikow został powołany na stanowisko Ministra Infrastruktury Ukrainy. 

Wskazany podział zadań wynika z przeniesienia kompetencji Ministerstwa Transportu, 

Łączności i Komunikacji Ukrainy do nowo powołanego Ministerstwa Infrastruktury, które 

objęło również swoim zwierzchnictwem funkcjonowanie Narodowej Agencji  

ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 na Ukrainie. Warto przy tym podkreślić, 

że organizacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy nie uległa zmianie.  

9) Jednocześnie na mocy Dekretu Prezydenta Ukrainy Nr 1117/2010 z dnia  

10 grudnia 2010 r. powołano Międzyresortowy Sztab Koordynacyjny  

ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Struktura Sztabu w znacznym stopniu 

odpowiada strukturze polskiego Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012, z tą różnicą,  

że jest organem Administracji Prezydenta Ukrainy. Szefem Sztabu został I Zastępca 

Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 na Ukrainie, 

Oleksandr Birsan oraz przedstawiciele wszystkich organów i służb zaangażowanych  

w zapewnienie bezpieczeństwa na Ukrainie.  

 

7. Współpraca międzynarodowa 

Należy dodać, że MSWiA uczestniczy aktywnie także w obszarze współpracy 

międzynarodowej, w szczególności bierze aktywny udział w spotkaniach na forum 

międzynarodowym, związanych z bezpieczeństwem imprez sportowych, w szczególności 

meczów piłki nożnej.  

W dniach 15-18 listopada 2010 r. miała miejsce w Poznaniu, na zaproszenie Rady 

Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, wizyta konsultacyjna Stałego Komitetu Rady Europy  

ds. przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki 

nożnej (T-RV). Celem wizyty była prezentacja nowych rozwiązań przyjętych w obszarze 

bezpieczeństwa, w szczególności odnoszących się do służb odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Oprócz spotkań i prezentacji, program wizyty 

przewidywał także możliwość przyjrzenia się działaniom służb odpowiedzialnych  

za bezpieczeństwo na obiektach sportowych w praktyce – podczas międzynarodowego meczu 

towarzyskiego Polska-Wybrzeże Kości Słoniowej.  

Ponadto, MSWiA zorganizowało w okresie sprawozdawczym trzy wizyty 

Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego ds. Bezpieczeństwa EURO 2012,  

a także zintensyfikowało współpracę dwustronną z partnerami austriackimi oraz niemieckimi.  

1) Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 2012  

Zespół ten został powołany na mocy decyzji Ministra Adama Rapackiego w dniu 25 stycznia 

2010 r. Podstawowym jego zadaniem jest przeprowadzanie cyklicznej analizy w zakresie 

procesu postępów Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™.  

W okresie sprawozdawczym członkowie Zespołu odbyli wizyty: 

o 7-9 września 2010 r. w Warszawie i Gdańsku;   
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o 27-29 października 2010 r. we Wrocławiu i Poznaniu; 

o 15-16 grudnia 2010 r. w Warszawie – udział w posiedzeniu Komitetu  

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

Zespół w ramach wizyt w miastach gospodarzach Euro 2012 skupił się na ocenie 

następujących kwestii: 

o Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem – współpraca pomiędzy 

podmiotami;  

o Infrastruktura stadionowa a bezpieczeństwo w miastach gospodarzach; 

o Strategia i filozofia zabezpieczenia UEFA EURO 2012™ w miastach 

gospodarzach (polityka gościnności, koncepcja zabezpieczenia, obsługa klienta); 

o Równowaga pomiędzy miękkim oraz twardym bezpieczeństwem (safety & 

security);  

o Szkolenia policji i stewardów oraz współpraca pomiędzy nimi;  

o Infrastruktura przeznaczona dla kibiców (włącznie z zakwaterowaniem, 

strefami kibica – public viewing oraz ambasadami kibiców) w miastach 

gospodarzach; 

o Informacja dla kibiców w miastach gospodarzach; 

o Komunikacja miejska, bezpieczeństwo na lotniskach, dworcach itd. 

w miastach gospodarzach; 

o Międzynarodowa współpraca policji – poziom lokalny, regionalny, 

wymiana informacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym;  

o Strategia działania policji;  

o Egzekwowanie prawa;  

o Zaangażowanie mieszkańców w miastach gospodarzach podczas UEFA  

EURO 2012™. 

 

2) Współpraca z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium 

für Inneres) Republiki Austrii 

Jednym z naturalnych partnerów dla Polski jako współorganizatora Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w ramach współpracy międzynarodowej, stała się 

Austria – współorganizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2008™. 

Podjęcie współpracy z partnerami austriackimi miało dla Polski szczególne znaczenie  

ze wskazanych poniżej powodów: 

o Kontakty robocze ekspertów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für 

Inneres) od samego początku kształtowały się w atmosferze serdeczności  

i gotowości służenia radą lub pomocą w każdej sprawie, w której celowym było 

skorzystanie z doświadczeń poprzedniego organizatora. 

o Austria była współorganizatorem Turnieju UEFA EURO 2008™ wspólnie  

ze Szwajcarią, zatem doświadczenia tego kraju ze współdziałania z drugim 

współorganizatorem mogą mieć zasadnicze znaczenie dla kształtowania relacji 
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Polski z Ukrainą – współorganizatorów Turnieju UEFA EURO 2012™. Ponadto 

doświadczenia Austrii jako współorganizatora ostatnich Mistrzostw Europy są 

najbardziej aktualne.  

o Geograficzna bliskość Wiednia i Warszawy sprzyja temu, żeby kontakty pomiędzy 

ekspertami z obydwu krajów odbywały się nie tylko z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, ale także mogą one rozwijać się w drodze kontaktów 

osobistych. 

Przedstawiciele Wydziału ds. EURO 2012 i Bezpieczeństwa Imprez Masowych 

Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, działając za wiedzą Ministra Adama Rapackiego, 

przedstawili partnerom austriackim, podczas roboczej wizyty w sierpniu 2010 r.  

w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu, ideę zinstytucjonalizowania 

współpracy pomiędzy Polską i Austrią w postaci „Mostu Stałej Współpracy Polsko-

Austriackiej”. Polscy i austriaccy eksperci wspólnie ustalili, że zostaną wyznaczone obszary 

współpracy, co do których zarówno strona polska, jak i strona austriacka wyznaczą liderów 

obszarów współpracy. Liderzy ci powinni nawiązać bezpośrednie kontakty pomiędzy sobą, 

aby móc w przyszłości kontaktować się ze sobą, jeżeli stan zaawansowania przygotowań po 

stronie polskiej wywoła konieczność skorzystania z doświadczeń ekspertów austriackich.  

Podczas wspomnianej wizyty przedstawicieli MSWiA w Wiedniu w sierpniu 2010 r., strona 

austriacka pozytywnie odniosła się do sugestii strony polskiej, aby inauguracja „Mostu Stałej 

Współpracy Polsko-Austriackiej” odbyła się poprzez podpisanie wspólnej deklaracji Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalnego Ministra 

Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii. 

Inauguracja współpracy w ramach Mostu odbyła się w dniu 4 listopada 2010 r.  

w Wiedniu z chwilą podpisania przez Ministra Adama Rapackiego oraz 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 w 

związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”. Zgodnie z Deklaracją 

strony polska oraz austriacka uzgodniły następujące obszary współpracy w ramach Mostu: 

o Akredytacje; 

o Współpraca z prasą i mediami; 

o Działania zagranicznych urzędników / funkcjonariuszy; 

o Środki operacyjne; 

o Prewencja; 

o Międzynarodowa wymiana danych; 

o Współpraca międzynarodowa; 

o Środki graniczne; 

o PICC (Police Information and Coordination Center) oraz praca sztabowa; 

o Współpraca z UEFA; 

o Ochrona przed katastrofami. 
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Wspólna Deklaracja stwarza podstawy do tego, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będzie 

możliwe ustanowienie kolejnych obszarów współpracy. Podpisaniu Wspólnej Deklaracji 

towarzyszyła konferencja polskich oraz austriackich ekspertów w Wiedniu w dniach 3-5 

listopada 2010 r., podczas której określono merytoryczny zakres poszczególnych obszarów 

współpracy oraz wyznaczono po polskiej oraz austriackiej stronie liderów obszarów 

współpracy. 

3) Współpraca z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium 

des Innern) Republiki Federalnej Niemiec 

 

Współpraca pomiędzy Ministerstwami obydwu krajów została zainicjowana w 2008 r. 

podczas wizyty ówczesnego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, Grzegorza Schetyny u Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych, 

Wolfganga Schäublego. Podczas wspomnianego spotkania Minister Wolfgang Schäuble 

wyznaczył jako osobę właściwą do współpracy z Polską przedstawiciela Federalnego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Jürgena Schuberta. 

We wrześniu 2009 r., na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przebywała 

delegacja z Niemiec w składzie: przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, Jürgen Schubert oraz Przewodniczący Narodowej Komisji do Spraw Sportu  

i Bezpieczeństwa (Nationaler Ausschuss für Sport und Sicherheit), Bernd Heinen. 

Podczas wspomnianej wizyty goście z Niemiec kilkakrotnie podkreślali, że Niemcy  

są zainteresowane tym, żeby Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ były 

dobrymi mistrzostwami, ponadto wskazywali, iż współpraca z Polską ma na celu 

zapobieżenie udziałowi w Mistrzostwach niemieckich chuliganów. 

Strona niemiecka wyraziła także wolę podjęcia stałej współpracy ze strony Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z właściwymi instytucjami  

w Niemczech w związku z pozyskiwaniem doświadczeń zebranych przez partnerów 

niemieckich podczas organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2006.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uwzględniając wyrażoną przez stronę 

niemiecką wolę współpracy, przeprowadziło konsultacje z Policją, Państwową Strażą Pożarną 

oraz ze Strażą Graniczną odnośnie propozycji tematów współpracy z partnerami niemieckimi. 

Zebrane od służb propozycje zostały wiosną 2010 r. przekazane stronie niemieckiej. 

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, po dokonaniu analizy przestawionych przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obszarów współpracy, zaproponowało 

dokonanie podziału całości współpracy na trzy obszary tematyczne:  

o Pozapolicyjna obrona przed zagrożeniami; 

o Policyjna współpraca w ramach międzynarodowych masowych imprez 

sportowych;  

o Współpraca policyjno-graniczna.  
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Jednocześnie strona niemiecka zasugerowała, że współpraca w obszarze stricte policyjnym 

wymaga zorganizowania międzyministerialnego spotkania roboczego, podczas którego 

zostaną ustalone kwestie niezbędne do uruchomienia współpracy w tym obszarze. 

Jednocześnie Państwowa Straż Pożarna także wyraziła potrzebę omówienia niektórych 

kwestii z partnerami niemieckimi.  

Uwzględniając powyższe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało 

w sierpniu 2010 r. spotkanie robocze z przedstawicielami strony niemieckiej. 

Przedmiotowe spotkanie obejmowało spotkania robocze w Komendzie Głównej Policji oraz 

w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto miało także miejsce spotkanie 

w MSWiA, podczas którego dokonano podsumowania ustaleń zapadłych podczas 

wcześniejszych spotkań roboczych. 

Podczas spotkania w Komendzie Głównej Policji omówiono ze stroną niemiecką kwestie 

wspólnych działań policjantów-spottersów polskich oraz niemieckich, a także kwestie 

policyjnego zabezpieczenia obiektów sportowych, miejsc oficjalnych UEFA, stref 

gromadzenia się kibiców oraz stref public viewing. Podczas podsumowania  

w MSWiA przedstawiciele Policji ustalili z przedstawicielami strony niemieckiej następujące 

działania w najbliższej przyszłości: 

o Skierowanie do Polski, w ramach międzynarodowych sił wsparcia, grupy  

10-12 policjantów-spottersów z Niemiec; 

o Prowadzenie wymiany informacji pomiędzy Polską oraz Niemcami podczas 

Turnieju UEFA EURO 2012™, opartej o Rezolucję Rady z dnia 3 czerwca 2010 r.  

w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie 

międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych  

i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas 

międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego 

państwa członkowskiego oraz opartej o przyszłe porozumienia międzynarodowe, 

ze wskazaniem odbiorcy informacji w zakresie taktycznego zabezpieczenia 

imprezy lub w zakresie czynności kryminalnych; 

o Dalszy rozwój współpracy pomiędzy szkołami Policyjnymi w Oranienburgu 

(Niemcy) oraz w Słupsku (Polska) w zakresie przygotowania kadr policyjnych  

do działań w obszarze bezpieczeństwa masowych imprez sportowych; 

o Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla polskich policjantów w czasie meczu 

międzypaństwowego na terenie Niemiec w celu zapoznania z organizacją działań 

policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych w strefach kibica i na terenie 

aglomeracji miejskiej. Przedmiotowa wizyta studyjna miała miejsce w dniach  

7-9 października 2010 r. na zaproszenie Federalnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Berlinie, w której uczestniczyła delegacja polska oraz ukraińska. 

W ramach spotkania strona niemiecka przedstawiła prezentację poświęconą 

doświadczeniom związanym z funkcjonowaniem narodowego punktu 
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informacyjnego do spraw piłki nożnej (NFIP). Prezentacja ta została 

przedstawiona na sugestie strony ukraińskiej, w związku z aktualnie trwającym 

procesem powołania takiej instytucji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Ukrainy. Spotkanie umożliwiło również stronie polskiej zaprezentowanie 

przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju UEFA EURO 2012™,  

w tym odnoszących się do przedsięwzięć realizowanych w ramach polsko-

ukraińskiej platformy współpracy; 

o Prowadzenie współpracy przy szkoleniu polskich policjantów-spottersów wraz  

z oceną programu szkolenia, wymiany doświadczeń oraz bezpośrednim udziałem  

w szkoleniu niemieckich spottersów.  

 

Podczas spotkania roboczego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej zostały 

omówione kwestie zabezpieczenia ratowniczego stadionów i stref kibica, organizacji 

dekontaminacji na wypadek skażenia osób uczestniczących w Turnieju UEFA EURO 2012™ 

oraz kwestie organizacji dowodzenia podczas zdarzeń masowych lub katastrof, w tym przy 

emisji CBRN (skażenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne). Podczas spotkania 

podsumowującego ustalono, że zasadnym będzie zorganizowanie w Polsce warsztatów z 

udziałem ekspertów niemieckich poświęconych szkoleniu kadry dowódczej PSP 

zaangażowanej w dowodzenie akcjami ratowniczymi podczas UEFA EURO 2012™. 

 

II. Działania podjęte przez służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

A. Policja 

1. Przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

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 ten wraz 18 kartami 

projektów, definiuje wszystkie obszary prowadzonych w Policji przygotowań do tego 

międzynarodowego wydarzenia. Karty projektów dostosowane zostały do standardów, zasad  

i metodologii zarządzania projektami oraz systemu PPM Clarity (Project Portfolio 

Management), który administrowany jest przez PL.2012. Policyjne podmioty zaangażowane 

w tym obszarze realizują na bieżąco zadania wynikające z realizacji kart projektów. Dokładne 

informacje w tym zakresie przesyłane są w miesięcznych raportach do Głównego Sztabu 

Policji KGP.  

2. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla policjantów spottersów, zgodnie  

z założeniami „Instytucji spottersa w Policji polskiej”. W terminie 15 czerwca –  

15 grudnia 2010 r. odbyły się 4 szkolenia, w których udział wzięło łącznie 68 policjantów  

z całego kraju. W ramach praktycznego szkolenia policjanci-spottersi w dniu 4 września  
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2010 r. w Łodzi wzięli udział w zabezpieczeniu meczu towarzyskiego pliki nożnej pomiędzy 

reprezentacją Polski i Ukrainy. Natomiast w dniu 27 listopada 2010 r. w Poznaniu wzięli 

udział w zabezpieczeniu meczu pomiędzy reprezentacją Polski i Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Policjanci spottersi wykonują także zadania w klubach piłkarskich na terenie Polski.  

3. W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, 

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Radomiu, Wrocławiu, Komendzie 

Stołecznej Policji oraz Komendzie Głównej Policji realizowane są kursy językowe  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których uczestniczy około 6200 policjantów. 

Policjanci biorący udział w kursie w 2012 r. realizować będą zadania między innymi  

w Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji.  

4. Podejmowano działania w celu właściwego przygotowania odpowiedniej liczby 

policjantów do realizacji działań w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego  

na przyszłych obiektach (stadionach, strefach dla kibiców, ośrodkach pobytowo-

treningowych, hotelach, dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych, itp.)  

w związku z UEFA EURO 2012™ w ramach Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-

Pirotechnicznego. Ponadto włączenie w proces doskonalenia zawodowego 

usystematyzowanych zagadnień opracowanych przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych 

KGP pozwoli na standaryzację cyklicznych szkoleń w tym przedmiocie, podniesienie 

kompetencji kadr policyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego  

w 2012 r. 

5. Wdrażana jest filozofia działania polskiej Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej w 2012 r. w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla 

policjantów w całym kraju. Wprowadzono program doskonalenia zawodowego 

przygotowującego policjantów do realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez masowych, w tym podczas Turnieju 

Finałowego UEFA EURO 2012™. Przeprowadzono 2 edycje doskonalenia dla kadry 

dydaktycznej jednostek szkoleniowych Policji w Szkole Policji w Katowicach. Łącznie 

przeszkolonych zostało 40 nauczycieli policyjnych, którzy prowadzić będą zajęcia w swoich 

jednostkach macierzystych. Zgodnie z ww. programem SP w Katowicach prowadzić będzie 

szkolenia również dla dowódców oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów 

prewencji Policji). Natomiast w jednostkach szkoleniowych Policji i Oddziale Prewencji 

Policji w Warszawie, kaskadowo prowadzone będą szkolenia dla zastępców dowódców 

oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji), pomocników 

dowódcy oddziału prewencji oraz dowódców kompanii ww. oddziałów. Na tej podstawie  

w Szkołach Policji: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – 14 policjantów, Ośrodek Szkolenia 

Policji w Legionowie – 64 policjantów, w Szkole Policji w Katowicach – 106 policjantów, 

Szkole Policji w Słupsku – 22 policjantów (łącznie 206 policjantów) wzięło udział  

w szkoleniu dla trenerów, którzy od dnia 6 września 2010 r. w systemie kaskadowym 

prowadzą szkolenie dla policjantów własnych garnizonów w obszarze dotyczącym: „obsługi 

klienta oraz pełnienia przez funkcjonariuszy wszystkich służb funkcji informacyjnej  

i pomocniczej, a także tworzenia atmosfery święta piłkarskiego (tzw. komponent safety)”. 
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Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na koniec grudnia 2010 r. Ponadto zostały 

przeprowadzone warsztaty metodyczne dla wybranych policjantów-trenerów  

z komend wojewódzkich / stołecznej Policji, którzy będą prowadzić w systemie 

„kaskadowym”, następne edycje doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie; poza 

szczegółowym omówieniem treści programowych przedstawiciele jednostek wojewódzkich 

wzięli udział w szkoleniu metodycznym dającym podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu 

nauczania. Do chwili obecnej przeszkolono 938 trenerów oraz około 15000 policjantów. 

6. Wdrożono program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie języka 

angielskiego dla policjantów, którzy stanowić będą obsadę Centrum Dowodzenia Operacją  

w tym Centrum Wymiany Informacji oraz policjantów spottersów. Program wdrożony został 

Decyzją Nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

7. Zlecono zadania Zarządom CBŚ KGP pod kątem podjęcia stosownych działań 

operacyjnych w zakresie dotyczącym rozpoznania: środowisk tzw. pseudokibiców, środowisk 

emigrantów z państw, tzw. „podwyższonego ryzyka”, zagrożeń wynikających z miejscowego 

środowiska przestępczego, w tym osób nielegalnie posiadających, wytwarzających  

i handlujących materiałami wybuchowymi, potencjalnych konstruktorów urządzeń 

wybuchowych, osób podejrzewanych o nielegalne posiadanie broni palnej, personelu 

zatrudnionego przy budowie i modernizacji obiektów sportowych, na których będą się 

odbywały mecze, bazy hotelowej oraz rekreacyjno-rozrywkowej, która może być 

wykorzystywana przez sportowców, kibiców jak i osoby tzw. VIP. 

8. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z funkcjonariuszami operacyjnymi jednostek 

terenowych Policji oraz koordynatorami grup rozpoznania kryminalnego komend 

wojewódzkich Policji w kraju poprzez bieżącą realizację zadań zawartych  

w przepisach o pracy operacyjnej, zamieszczanie informacji i jej aktualizowanie  

w Systemie Informacji Operacyjnej (SIO). Również na bieżąco są gromadzone, przetwarzane, 

weryfikowane i analizowane informacje operacyjne w Systemie Meldunku Informacyjnego 

(SMI) – w szczególności w podzbiorach „EURO 2012” i „KIBIC”. 

9. Przygotowywana jest współpraca Policji z krajami wchodzącymi w skład PWGT 

(Policyjnej Grupy Roboczej ds. Terroryzmu – Police Working Group on Terrorism)  

w związku z przygotowaniami do Turnieju Finałowego w 2012 r. Na tej podstawie,  

w wyniku negocjacji z Policją niemiecką, na czas trwania UEFA EURO 2012™ zostanie 

wypożyczone urządzenie szyfrujące ElcroDat, służące do łączności z krajami wchodzącymi  

w skład PWGT. Wymienione urządzenie będzie zainstalowane w Centrum Dowodzenia / 

Centrum Wymiany Informacji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

10. Prowadzone są prace zmierzające do wypracowania zasad współpracy i wymiany 

informacji z Interpolem w ramach przygotowywania analiz ryzyka i realizacji zabezpieczenia 

UEFA EURO 2012™, w tym również przy wykorzystaniu struktur Centrum Dowodzenia 

Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji. Prowadzone są rozmowy z Sekretariatem 

Generalnym Interpolu w Lyonie w przedmiocie oddelegowania do Polski na czas trwania 

Turnieju Finałowego funkcjonariuszy wchodzących w skład Interpolowskiej Grupy Wsparcia 

Wydarzeń Wysokiej Rangi (IMEST). 
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11. Biuro Łączności i Informatyki KGP prowadzi projekt uruchomienia systemu łączności 

analogowo-cyfrowej. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu 

radiokomunikacyjnego, oprogramowania i usług do budowy systemu radiołączności 

pracującego w systemie cyfrowym Digital Mobile Radio (DMR) z jednoczesną możliwością 

pracy analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji. Projekt jest realizowany dla potrzeb 

Biura Kryminalnego KGP (pion techniki operacyjnej). W 2010 r. opracowano jego 

specyfikację techniczną. Obecnie trwa oczekiwanie na złożenie ofert w prowadzonym 

postępowaniu przetargowym. 

12. Biuro Łączności i Informatyki KGP prowadzi prace polegające na inwentaryzowaniu 

zasobów kanałów radiowych. Jest to kolejny etap zadania polegającego na utworzeniu 

nowych sieci radiokomunikacyjnych na potrzeby operacji policyjnej. Działanie podejmowane 

jest w związku i w oparciu o opracowaną w Biurze Łączności i Informatyki KGP Prognozę 

potrzeb częstotliwości radiowych pasma VHF w związku z modernizacją systemów 

radiokomunikacyjnych Policji i przygotowaniami do policyjnego zabezpieczenia Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Na jej podstawie Biuro Łączności i Informatyki KGP  

w porozumieniu z jednostkami Policji oraz we współpracy z Departamentem Ewidencji 

Państwowych i Teleinformatyki MSWiA przydzieli kanały częstotliwościowe na potrzeby 

nowo uruchamianych sieci i systemów radiokomunikacyjnych. 

13. Biuro Łączności i Informatyki KGP w zakresie bezpieczeństwa w Polsce w trakcie 

UEFA EURO 2012™, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa stadionowego, 

realizuje następujące projekty: 

1) System Wspomagania Dowodzenia. Policja realizuje projekt wdrożenia 

ogólnopolskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia zakładającego między 

innymi standaryzację procesów informacyjnych i ujednolicenie procedur działania 

służb dyżurnych na terenie całego kraju. Zapewnione przez system mechanizmy 

mają zapewnić efektywną obsługę zgłoszeń, w tym przekazywanie informacji 

służbom wyznaczonym do ich obsługi. Możliwe będzie również elektroniczne 

przekazywanie informacji zwrotnych do służb dyżurnych. W ramach systemu 

dostępny będzie również dedykowany moduł zarządzania operacjami 

policyjnymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zapewnienia 

bezpieczeństwa na stadionach. 

2) Doposażenie w sprzęt teleinformatyczny. W ramach prowadzonych przygotowań 

Policji do UEFA EURO 2012™ planuje się pozyskanie dodatkowego 

wyposażenia teleinformatycznego. Z dotychczasowych doświadczeń w 

organizacji zabezpieczeń imprez masowych wynika,  

że na wyposażenie teleinformatyczne policjantów składać powinny się przede 

wszystkim środki łączności radiowej. Ponadto planowane jest pozyskanie 

rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby jednostek z miast gospodarzy,  

ze szczególnym uwzględnieniem obiektów stadionowych.  

3) Sieci radiokomunikacyjne. Na podstawie opracowanej w Biurze Łączności  

i Informatyki KGP Prognozy potrzeb częstotliwości radiowych pasma VHF  
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w związku z modernizacją systemów radiokomunikacyjnych Policji  

i przygotowaniami do policyjnego zabezpieczenia mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012 zostaną przydzielone nowe kanały częstotliwościowe na 

potrzeby sieci i systemów radiokomunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów miast gospodarzy, w tym stadionów. Zadanie 

realizowane jest we współpracy z Departamentem Ewidencji Państwowych  

i Teleinformatyki MSWiA oraz jednostkami organizacyjnymi Policji. 

14. Realizowana jest inwestycja w postaci remontu 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 odbywania 

się Turnieju Finałowego w 2012 r., Centrum realizować będzie zadania związane z obsługą 

medialną Komendanta Głównego Policji oraz prowadzić współpracę i wymianę informacji  

z przedstawicielami mediów. Ponadto w trakcie realizacji jest uruchomienie stanowiska 

oglądowego na potrzeby wymienionego Centrum. 

15. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizuje zadania inwestycyjne dotyczące  

przygotowania Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji w CSP 

w Legionowie.  

16. Biuro Logistyki Policji KGP w ramach logistycznego zabezpieczenia UEFA EURO 

2012™ realizuje 3 projekty:  

1) Doposażenie sił policyjnych w niezbędny sprzęt uzbrojenia i wyposażenia 

specjalnego. Zakup ochron osobistych, kasków i tarcz ochronnych.  

2) Zapewnienie odpowiedniej liczby środków transportu oraz jego obsługi – 

aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Technicznej dla 

furgonów typu „W” oraz ambulansów sanitarnych. Po zatwierdzeniu ST zostanie 

skierowany do Biura Finansów KGP wniosek o uruchomienie procedury 

przetargowej na zakup 600 sztuk furgonów typu „W” oraz 24 sztuk ambulansów 

sanitarnych. 

3) Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla delegacji zagranicznych 

policjantów-spottersów i ich opiekunów.  

 

 

B. Państwowa Straż Pożarna 

1. Sporządzono i przesłano do Ministerstwa Obrony Narodowej zestawienie wstępnych 

potrzeb ze strony Państwowej Straży Pożarnej, w ramach przygotowań do zabezpieczenia 

Turnieju UEFA EURO 2012™, z udziałem zasobów Sił Zbrojnych RP. 
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2. Trwa opracowywanie „Planu ramowego operacji wojewódzkiej na czas trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012” przez wszystkie komendy wojewódzkie PSP 

– termin zakończenia prac 30 grudnia 2010 r. 

3. W dniu 10 listopada 2010 r. Państwowa Straż Pożarna przekazała Ministrowi Adamowi 

Rapackiemu jako Przewodniczącemu Komitetu ds. bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 „Założenia do organizacji dekontaminacji wstępnej w 

Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym” celem rozstrzygnięć kompetencyjnych w 

zakresie podziału zadań między podmiotami zaangażowanymi w proces organizacji 

dekontaminacji. 

4. Realizując postanowienia Porozumienia, zawartego w dniu 11 lutego 2010 r. pomiędzy 

Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a Komendantem Głównym PSP, 

przedstawiciele pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP uczestniczyli w kontroli budów 

stadionów prowadzonych przez terenowe organy nadzoru budowlanego, zgodnie  

z przedstawionym harmonogramem:  

1) budowa stadionu w Poznaniu w dniach: 17-21 maja 2010 r.;  

2) budowa stadionu we Wrocławiu w dniach: 30 sierpnia – 3 września 2010 r.; 

3) budowa stadionu w Gdańsku w dniach: 13-17 września 2010 r.; 

4) budowa stadionu w Warszawie w dniach: 27 września – 1 października 2010 r. 

Podczas przedmiotowych kontroli zbadano aspekty formalne realizacji tych inwestycji  

w zakresie ustalenia podstaw wydania pozwolenia na budowę (przebudowę). Ponadto 

ustalano właściwą wersję projektu budowlanego, uzyskane odstępstwa, warunki ochrony 

przeciwpożarowej. Równocześnie zwracano uwagę na warunki mające wpływ  

na bezpieczeństwo pożarowe obiektów związane z przygotowaniem ich do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych zawarte w pozwoleniu na budowę, jak również aktualnie 

funkcjonujące w zakresie zapewnienia dróg pożarowych, dostępu do stadionów dla 

samochodów pożarniczych oraz parkingów dla nich przeznaczonych, a także możliwości 

korzystania z hydrantów zewnętrznych. 

Dodatkowo na wniosek inwestora w dniach 31 sierpnia – 2 września 2010 r. funkcjonariusze 

KM PSP w Poznaniu przy współudziale przedstawicieli KW PSP w Poznaniu przeprowadzili 

czynności kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku których zostało wydane stanowisko 

stwierdzające brak zgodności wykonania przedmiotowego obiektu z projektem budowlanym 

stanowiącym podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z przepisami 

przeciwpożarowymi. Po usunięciu przez inwestora przedmiotowych nieprawidłowości,  

na podstawie ponownie przeprowadzonych w dniu 14 września 2010 r. czynności kontrolno-

rozpoznawczych, KM PSP w Poznaniu dokonała czynności odbiorowych stadionu, 

stwierdzając zgodność wykonania przedmiotowej inwestycji z założeniami przyjętymi  

w przedłożonej dokumentacji projektowej. 

5. W dniu 17 listopada 2010 r. przesłano, do właściwych miejscowo Komendantów 

Wojewódzkich PSP, rekomendowaną przez UEFA listę Centrów Pobytowych (hoteli  

i centrów treningowych dla drużyn finalistów UEFA EURO 2012™) w Polsce. Materiały te 

pozwolą wskazać lokalizacje priorytetowe przy planowaniu przez komendy Państwowej 
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Straży Pożarnej czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych w obiektach związanych z infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia 

Turnieju UEFA EURO 2012™. 

6. Przygotowano do podpisania tekst „Instrukcji metodycznej dotyczącej współdziałania 

jednostek ochrony przeciwpożarowej Rzeczypospolitej Polskiej z jednostkami Ministerstwa 

Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy 

Czarnobylskiej podczas udzielania pomocy wzajemnej w wypadku zaistnienia katastrof, klęsk 

żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń oraz usuwania ich następstw”. Spotkanie, 

którego celem było ustalenie ostatecznej wersji tekstu Instrukcji oraz doprowadzenie do 

zgodności tekstów odbyło się w dniach 9-10 listopada 2010 r. we Lwowie.  

7. Poinformowano stronę ukraińską o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską wniosku  

o dofinansowanie organizacji wspólnych ćwiczeń EU CARPATHEX 2011. Inicjatywa będzie 

realizowana według harmonogramu, który zostanie przekazany po podpisaniu stosownych 

umów i przyjęciu planu finansowania. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Ukraina 

zostanie obciążona maksymalnie 15 % kosztów delegowania swojego przedstawiciela na 

spotkania uzgodnieniowe i udział w ćwiczeniu. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków 

unijnych i budżetu Komendy Głównej PSP. 

8. W Komendzie Głównej PSP 20 funkcjonariuszy rozpoczęło naukę j. angielskiego na 

podstawie umowy partnerskiej z Komendą Stołeczną Policji z dnia 26 maja 2009 r.  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego przy projekcie „Doskonalenie językowe służb 

mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”. 

9. Rozpoczęto projekt szkoleniowy obejmujący ok. 70 tysięcy strażaków krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego (20 tys. PSP i 50 tys. OSP) w zakresie przygotowania do organizacji 

w terenie przygodnym lądowisk dla śmigłowców oraz do przyjmowania śmigłowców. 

10. Przeszkolono 5 instruktorów w ramach organizacji szkoleń specjalistycznych dla służb 

ratowniczych w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych  

i radiologicznych (CBRN). 

11. Uczestniczono w uzgodnieniach oraz w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez 

Podsekretarza Stanu w MSWiA, Piotra Kołodziejczyka oraz Departament Ewidencji 

Państwowych i Teleinformatyki MSWiA w sprawie budowy Ogólnokrajowego Cyfrowego 

Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR). W dniu 28 września 2010 r. został zaakceptowany 

(po uwzględnieniu uwag i potrzeb Państwowej Straży Pożarnej) opis przedmiotu zamówienia 

na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności 

Radiowej (OCSŁR). Opracowano oraz przedstawiono do Departamentu Ewidencji 

Państwowych i Teleinformatyki MSWiA szczegółowe dane w zakresie lokalizacji konsol 

dyspozytorskich dla Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR). 

12. Uczestniczono w uzgodnieniach oraz cyklicznych spotkaniach z Centrum Projektów 

Informatycznych MSWiA oraz Departamentem Ewidencji Państwowych  
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i Teleinformatyki MSWiA w sprawie budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej  

na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). 

13. W dniu 23 czerwca 2010 r., wystąpiono do Komendantów Wojewódzkich PSP  

o przeprowadzenie wstępnej analizy oraz oceny funkcjonujących rozwiązań 

teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych w zakresie możliwości ich wykorzystania 

podczas zabezpieczania poszczególnych operacji związanych z zabezpieczeniem Turnieju 

UEFA EURO 2012™, a następnie dokonano analizy przesłanych informacji. 

14. Przygotowano dokumentację dla MSWiA w sprawie informacji o planowanych 

działaniach, przedsięwzięciach (ich intensyfikacji) z zakresu łączności na potrzeby UEFA 

EURO 2012™, w szczególności: 

1) obsługi wywołań kierowanych na jednolity europejski numer alarmowy 112,  

z telefonów stacjonarnych i mobilnych, tj. kompleksowej obsługi numeru 

alarmowego 112 na terenie 118 powiatów na terenie kraju; 

2) uczestnictwa w pracach nad projektem dotyczącym budowy i wdrożenia 

Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej, gdzie ze strony PSP 

zgłoszono szereg wniosków, uwag i propozycji odnoszących się do opisu  

i wymagań dotyczących przedmiotowego projektu, szczególną uwagę zwrócono 

między innymi na zabezpieczenie skutecznej łączności wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych takich jak autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe oraz  

na obszarach specjalnych;  

3) uczestnictwa przedstawicieli Komendy Głównej PSP, zgodnie z harmonogramem 

określonym przez Centrum Projektów Informatycznych oraz Departament 

Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, w pracach nad projektem 

dotyczącym budowy i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej  

na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112); 

4) kwestionariusza Komisji Europejskiej COCOM 10 – 21 Final; 

5) planowanych oraz obecnie realizowanych przedsięwzięć z zakresu 

radiokomunikacji i teleinformatyki, w szczególności ujętych w „Programie 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 

Ochrony Rządu w latach 2007-2011”, ukierunkowanych na zwiększenie 

funkcjonalności, ciągłości działania systemów oraz podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych w jednostkach PSP na obszarze całego 

kraju.  
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C. Straż Graniczna  

1. Przedsięwzięcia związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

podejmowane w okresie od 15 czerwca do 15 grudnia 2010 r. 

1) Przygotowania do ewentualnego „Tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych”, które ma na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w trakcie UEFA EURO 2012™.  

 W dniu 8 czerwca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zatwierdził, opracowaną w Komendzie Głównej Straży Granicznej „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”.  

 W dniu 25 czerwca 2010 r. Komendant Główny Straży Granicznej zatwierdził 

dokument wykonawczy do Koncepcji: „Założenia realizacji tymczasowego 

przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych”, określający 

zasady i sposób tymczasowego przywracania kontroli granicznej.  

 W ramach przygotowań do realizacji zadań podczas przywrócenia kontroli 

granicznej na granicach wewnętrznych, podjęto uzgodnienia dotyczące zasad 

współdziałania Straży Granicznej ze służbami krajowymi w warunkach wdrożenia 

tego przedsięwzięcia, w tym m.in. w sierpniu 2010 r. nawiązano współdziałanie 

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie nieodpłatnego 

przygotowania zmiany organizacji ruchu drogowego w miejscach planowanej 

kontroli (przejściach granicznych).  

Dla wszystkich punktów kontrolnych (przejść granicznych), które znajdować się będą na 

drogach krajowych zostaną opracowane plany zmiany organizacji ruchu drogowego (dla 

niektórych plany już zostały opracowane). Podjęto również prace nad projektami zapisów 

ustawowych zobowiązujących zarządców dróg publicznych do odpowiedniego przygotowania 

organizacji ruchu drogowego w obrębie przejścia. 

2) Przygotowanie do zorganizowania w Polsce Wspólnej Operacji FRONTEX 

(EUROCUP 2012), jako ważnego elementu wzmocnienia Straży Granicznej przy 

obsłudze zwiększonego ruchu granicznego, jak też przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

granic w czasie Mistrzostw.  

Wzmocnienie to polegałoby na oddelegowaniu funkcjonariuszy służb granicznych Unii 

Europejskiej do wykonywania zadań na zewnętrznej granicy UE – w przejściach granicznych 

(lądowych, lotniczych i morskich) i na tzw. granicy zielonej. Komenda Główna Straży 

Granicznej w II półroczu 2010 r. podjęła wstępne prace i uzgodnienia z Europejską Agencją 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 

Unii Europejskiej – FRONTEX nad założeniami takiej operacji.  
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3) Spotkanie polsko - ukraińskich zespołów zadaniowych EURO 2012 r. w Medyce  

(w dniu 30 września 2010 r.) zorganizowane przez Służbą Celną 

Delegacji polskiej przewodniczył Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa 

Finansów, Tomasz Michalak. W spotkaniu wziął udział Z-ca Dyrektora Zarządu Granicznego 

KGSG. Na spotkaniu poruszone następujące kwestie: 

 Przygotowania do UEFA EURO 2012™ w Służbie Celnej  

 Strona polska i ukraińska przedstawiły informacje na temat stanu 

przygotowania Służb Celnych do organizacji UEFA EURO 2012™. 

 Przygotowanie lądowych przejść granicznych do obsługi UEFA EURO 2012™: 

 Możliwości wprowadzenie wspólnej kontroli w jednym miejscu; 

 Wyznaczenie „pasów EURO 2012”.  

4) Spotkanie dotyczące infrastruktury polsko-ukraińskiej granicy państwowej  

w ramach przygotowań i w czasie trwania części finałowej UEFA EURO 2012™ 

we Lwowie (w dniu 28 października 2010 r.) 

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Wicepremiera i Ministra Gospodarki, W. Pawlaka 

i Wicepremiera Ukrainy, B.W. Kolesnikowa. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Straży 

Granicznej. Na spotkaniu poruszono zagadnienia:  

 Perspektywy wprowadzenia kontroli granicznej w jednym miejscu na terytorium 

RP przez organy strony polskiej i ukraińskiej w istniejących przejściach 

granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. 

 Osiągnięto porozumienie, co do konieczności wprowadzenia na czas UEFA 

EURO 2012™ „pasów EURO 2012”.  

 Wskazano potrzeby wniesienia zmian do Kodeksu Granicznego Schengen  

w części dotyczącej organizacji wspólnych kontroli na przejściach drogowych.  

 Podkreślono konieczność przygotowania uzgodnionego planu rozbudowy 

infrastruktury przygranicznej.  

5) Robocze spotkanie polsko-ukraińskiego zespołu ds. lądowych przejść 

granicznych w Dorohusku (w dniu 4 listopada 2010 r.) 

Na spotkaniu poruszone następujące kwestie: 

 Omówiono propozycje „pasów EURO 2012” na przejściach granicznych Szegine-

Medyka, Krakowiec-Korczowa, Rawa Ruska-Hrebenne, Jahodyn-Dorohusk. 

 Poruszono temat organizacji kontroli granicznej po stronie polskiej w czasie 

UEFA EURO 2012™. 
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6) Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. ochrony granic i kontroli ruchu 

granicznego w ramach Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa EURO 

2012 r. (w dniu 18 listopada 2010 r.) 

Na zespole zadaniowym poruszono m.in. następujące zagadnienia: 

 Omówienie stanu prac nad Umową o wspólnych patrolach. 

 Sformułowanie założeń do Strategii Bezpieczeństwa EURO 2012: 

 zapewnienie płynności przekraczania granicy polsko-ukraińskiej przez 

podróżnych i kibiców, przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności kontroli 

ruchu granicznego, a co za tym idzie bezpieczeństwa granicy; 

 zapewnienie skutecznej ochrony granicy „zielonej”; 

 aktywny udział Straży Granicznej i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy 

w systemie wymiany informacji zestawianym na czas Mistrzostw przez 

właściwe służby. 

7) Spotkanie ze stroną ukraińską we Lwowie w dniach 6-8 grudnia 2010 r. 

Uzgodniono Plan wspólnych przedsięwzięć dotyczący przygotowań oraz przeprowadzenia 

części finałowej piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r. 

2. Realizacja zadań Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Granic i Kontroli Ruchu 

Granicznego Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Koordynacji Bezpieczeństwa 

EURO 2012. 

1) Wypracowano i podpisano w dniu 8 grudnia 2010 r. we Lwowie Porozumienie między 

Komendantem Głównym Straży Granicznej a Administracją Państwowej Służby 

Granicznej Ukrainy o wspólnych patrolach. 

2) Dokonano oceny możliwości zwiększenia przepustowości lądowych przejść 

granicznych. 

3) Oszacowano możliwości wzmocnienia na czas trwania Mistrzostw obsady etatowej 

polsko-ukraińskich lądowych przejść granicznych. 

Punkty 2 i 3 zostały zrealizowane w ramach przeglądu przejść granicznych na poziomie 

jednostek terenowych, ocena jego rezultatów posłuży do przedstawienia stanowiska SG na 

posiedzeniu Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej, poświęconemu Koncepcji 

funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 

2012. Wstępne wnioski Komendantów Nadbużańskiego Oddziału SG i Bieszczadzkiego 

Oddziału SG wskazują na warianty działań nie związane z dużymi zmianami w technologii 

odpraw. 
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W Komendzie Głównej Straży Granicznej jest opracowana Koncepcja wykorzystania 

zagranicznych sił wsparcia. 

3. Przygotowanie do uczestnictwa Straży Granicznej w realizacji przedsięwzięć 

wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. 

1) Przedsięwzięcie nr 36: Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie: 

Uruchomienie Portu Lotniczego w Modlinie, jako stałego (bądź tymczasowego) lotniczego 

przejścia granicznego w międzynarodowym ruchu lotnictwa cywilnego będzie skutkowało 

koniecznością zapewnienia obsady odpowiedniej liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej  

do realizacji zadań z zakresu kontroli ruchu granicznego. Ponadto jest bardzo 

prawdopodobne, że na Straży Granicznej spocznie odpowiedzialność za prowadzenie kontroli 

bezpieczeństwa w obsłudze połączeń międzynarodowych – na skutek braku zmian  

w przepisach dotyczących przekazania realizacji tych czynności podmiotom zarządzającym 

portami lotniczymi. Realizacja wymienionych przedsięwzięć będzie absorbowała dodatkowe 

znaczne siły Straży Granicznej. 

2) Przedsięwzięcie nr 57: Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum 

Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji podczas EURO 

2012: 

W Straży Granicznej opracowano koncepcję uruchomienia i zapewnienia obsady „Punktu 

Kontaktowego Straży Granicznej” w Centrum Dowodzenia Operacją, który będzie miał 

istotne znaczenie dla wypełniania zadań przez Straż Graniczną. Jego zadaniem będzie przede 

wszystkim 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. Ponadto przedstawiciele komend głównych Straży Granicznej oraz Policji 

utrzymują robocze kontakty związane z organizacją tego punktu kontaktowego.  

Podsumowując należy uznać, że dotychczasowe działania podejmowane przez resort spraw 

wewnętrzny i administracji, wraz z podległymi służbami, zmierzają w kierunku właściwego 

przygotowania, pod kątem bezpieczeństwa, Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™. 

 

5.2 Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

W okresie sprawozdawczym działania resortu obrony narodowej w ramach przygotowań do 

UEFA EURO 2012™ skoncentrowane były na analizie potrzeb zgłoszonych w lipcu  

i sierpniu 2010 r. przez wojewodów, prezydentów miast gospodarzy Euro 2012, służby 

podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi 

Infrastruktury i Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie wsparcia ich działań przez Siły 
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Zbrojne RP oraz określeniu i przyjęciu założeń do Koncepcji użycia Sił Zbrojnych RP  

w ramach wsparcia podmiotów krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

Oczekiwania podmiotów krajowych i służb w stosunku do wsparcia przez Siły Zbrojne RP 

ich działań skupiają się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, 

wsparciu działań prewencyjnych Policji i Straży Granicznej oraz działań 

antyterrorystycznych, rozszerzeniu możliwości łączności i wymiany informacji, 

udostępnieniu infrastruktury medycznej i lotniskowej, wykorzystaniu sił i zdolności służb 

inżynieryjnych, obrony przed bronią masowego rażenia, transportowych, kwaterunkowych,  

a także zabezpieczeniu prawniczo-sądowego. 

Zakres udziału resortu w zabezpieczeniu UEFA EURO 2012™ był również przedmiotem 

dyskusji podczas posiedzenia resortowego Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu 

obrony narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ w dniu 31 sierpnia 2010 r. Podstawą udziału resortu obrony narodowej 

w zapewnieniu bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ jest założenie, że Siły Zbrojne RP 

stanowiły będą element wsparcia podmiotów krajowych odpowiedzialnych za niektóre  

z określonych przez UEFA obszary bezpieczeństwa i wykorzystane będą jedynie  

w przypadku, gdy zdolności służb państwowych okażą się niewystarczające. Stosownie  

do powyższego założenia określone zostały wstępnie możliwości resortu obrony narodowej  

w zakresie wsparcia podmiotów krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo UEFA 

EURO 2012™ oraz obszary zadaniowe wymagające dalszego uszczegółowienia.  

W oparciu o przyjęte przez Zespół założenia, w Ministerstwie Obrony Narodowej rozpoczęto 

opracowanie Koncepcji użycia Sił Zbrojnych RP w ramach wsparcia podmiotów krajowych 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™. Koncepcja uwzględniać będzie strategiczne cele Programu Bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012™, ustalenia Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, 

potrzeby podmiotów krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™ 

w zakresie przewidywanego wsparcia ich działań ze strony Sił Zbrojnych RP oraz określać 

będzie zdolności Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w przedmiotowym obszarze.  

W minionym okresie zintensyfikowana została również bezpośrednia współpraca pomiędzy 

niektórymi jednostkami organizacyjnymi MON a podmiotami odpowiedzialnymi  

za bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™ np. Żandarmerii Wojskowej z Policją oraz 

Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia z Komitetem Medycznym UEFA EURO 2012.  

Przedstawiciele resortu obrony narodowej aktywnie uczestniczyli również  

w organizowanych przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™, warsztatach liderów obszarów i kierowników projektów programu 

bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ w dniach 14-15 października oraz 6 grudnia 2010 r.  

W ramach grudniowych warsztatów przedstawiciel MON przedstawił ocenę możliwości 

wykorzystania potencjału Sił Zbrojnych RP w odpowiedzi na zgłoszone przez państwowe 

służby i instytucje potrzeby.  
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Ponadto, na prośbę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przygotowany został wkład resortu 

obrony narodowej do „siatki bezpieczeństwa”, opracowywanej w ramach „koordynacji 

funkcjonowania i zapewnienia spójności systemu zarządzania kryzysowego pod kątem UEFA 

EURO 2012™”.  

Mając na uwadze szczególne znaczenie Warszawy jako miasta gospodarza Euro 2012, 

Dowództwo Garnizonu Warszawa zorganizowało w dniu 16 grudnia 2010 r. seminarium nt.: 

„Udziału jednostek garnizonu stołecznego w zabezpieczeniu międzynarodowych imprez 

sportowych”. W trakcie seminarium zaproszeni przedstawiciele Garnizonów Berlin i Wiedeń, 

podzielili się doświadczeniami wynikającymi z organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata  

w Niemczech w 2006 r. i Mistrzostw Europy w Austrii w 2008 r. Podczas seminarium 

omówiono m.in. sprawy związane z udziałem wojska w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na terenie Polski i Ukrainy.  

 

5.3 Ministerstwo Infrastruktury 

 

 

I. Projekty lotnicze  

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – rozwój infrastruktury państwowego organu 

zarządzania ruchem lotniczym – projekt kluczowy dla UEFA EURO 2012™  

wg Masterplanu PL.2012. 

 

Zadania PAŻP w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ zostały zgrupowane  

w ramach projektu Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem 

lotniczym (poz. 80 w załączniku do rozporządzenia RM z dnia 29 grudnia 2009 r. ws. 

wykazu przedsięwzięć Euro 2012, Dz. U. z dnia 19 stycznia 2010 r.). 

Cele projektu: 

 organizacja przestrzeni powietrznej w związku ze wzmożonym ruchem lotniczym  

w trakcie UEFA EURO 2012™; 

 podniesienie zdolności operacyjnej lotnisk; 

 koordynacja działań z lotniskami głównymi i wspomagającymi UEFA EURO 2012™. 

 

Spodziewane skutki projektu: 

Dostosowanie przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej do okresowo zwiększonego 

ruchu lotniczego w trakcie wydarzenia sportowego z: 

 zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;  

 zapewnieniem właściwego przepływu ruchu lotniczego;  
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 zapewnieniem minimalizacji opóźnień dla ruchu nie powiązanego z UEFA EURO 

2012™. 

 

Informacje dodatkowe: 

W ramach przygotowań PAŻP do UEFA EURO 2012™, w PAŻP realizowane są projekty  

i przedsięwzięcia o charakterze operacyjno-organizacyjnym oraz inwestycyjnym. 

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały umieszczone w Masterplanie PL.2012, 

tj. harmonogramie przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z organizacją UEFA EURO 

2012™, a raporty ze stanu ich realizacji w trybie miesięcznym są przekazywane do PL.2012.  

 

Przedsięwzięcia PAŻP umieszczone w Masterplanie PL.2012 nie oznacza, że dane zadanie 

realizowane jest wyłącznie w związku z potrzebami obsługi ruchu lotniczego podczas UEFA 

EURO 2012™. Decyzja UEFA o przyznaniu Polsce i Ukrainie praw do organizacji ME  

w Piłce Nożnej w 2012 r. była i nadal jest bowiem postrzegana przez PAŻP jako dźwignia  

do przyspieszenia realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Należy jednak podkreślić,  

że w wielu przypadkach inwestycje PAŻP w infrastrukturę techniczną zostałyby zrealizowane 

również bez względu na organizację Turnieju, z tym że byłyby one przeprowadzone  

w terminie późniejszym. Należy też podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne PAŻP 

włączone do Masterplanu PL.2012 mają charakter wspomagający w ramach przygotowań  

do UEFA EURO 2012™. W ocenie PAŻP, skutki braku realizacji zadania nie determinują 

bowiem zapewnienia większej przepustowości i przygotowania służb operacyjnych do 

obsługi większej liczby operacji ze względu na istniejące rozwiązania alternatywne w oparciu 

o obecnie funkcjonującą infrastrukturę. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych PAŻP 

włączonych do Masterplanu PL.2012 nie jest warunkiem sine qua non dla sprawnej obsługi 

ruchu lotniczego podczas turnieju piłkarskiego.  

 

Poniżej zaprezentowano zakres przedsięwzięć PAŻP związanych z przygotowaniami do 

UEFA EURO 2012™. 

Nazwa zadania 

Umieszczenie  

w 

Masterplanie 

PL.2012 

Dofinansowanie z 

funduszy UE w ramach 

POIiŚ  

(VI Oś priorytetowa 

„Drogowa i lotnicza sieć 

TEN-T”) 

Zadania inwestycyjne 

Instalacja systemu ATM Pegasus_21 Tak Tak 

Instalacja systemu ATIS VOLMET  Tak Nie 
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Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Bydgoszcz 
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Gdańsk 
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Katowice 
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Modlin dla TMA Warszawa 
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Łódź  
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Wrocław 
Tak Tak 

Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME 

Zielona Góra 
Tak Tak 

Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR 

Poznań 
Tak Tak 

Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR 

Wrocław 
Tak Tak 

Budowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego 

(TWR) Łódź 
Tak Tak 

Zadania operacyjno-organizacyjne 

Uruchomienie radarowej kontroli zbliżania dla 

TMA Wrocław 
Nie Nie 

Uruchomienie tymczasowych stanowisk GND na 

lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu (na 

czas UEFA EURO 2012™) 

Nie Nie 

Modyfikacja przestrzeni powietrznej w związku z 

instalacją systemu ATM Pegasus_21 oraz 

przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

Nie Nie 

 

I. ZADANIA W REALIZACJI: 

 

1. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 

 

 Instalacja systemu ATM Pegasus_21: 

 zakończono dwa z trzech etapów realizacji zadania – instalacja systemów dla służb 

TWR/APP/FIS na lotniskach w EPKK, EPKT, EPGD;  
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 zakończono 1 i 2 fazę III etapu – uruchomienie systemu testowego PEGASUS_21  

w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie;  

 zakończono instalację urządzeń w CZRL w Warszawie oraz pierwsze odbiory 

techniczne systemu (część Alfa); 

 obecnie trwają prace nad fazą 3 III etapu, tj. przygotowaniem części Beta 

oprogramowania oraz integracji systemu w skali ogólnopolskiej;   

 w PAŻP trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej  

i operacyjnej dot. uruchamianego systemu, instalacja systemów wspomagających P_21 (m.in. 

ATIS) oraz przygotowanie sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb P_21. 

 

 Instalacja systemu ATIS VOLMET: 

 podpisano umowę z wykonawcą (2 kwietnia 2010 r.); 

 przeprowadzono test odbioru fabrycznego systemu (Factory Acceptance Test – FAT) 

w siedzibie producenta oraz szkolenie dla personelu technicznego (sierpień 2010 r.); 

 zakończono dostawę sprzętu do ośrodków PAŻP (wrzesień/październik 2010 r.); 

 zainstalowano system do pracy testowej w ośrodkach PAŻP w Gdańsku, Katowicach, 

Krakowie i Warszawie (system nie działa jeszcze operacyjnie). 

  

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – trwają przygotowania 

do ogłoszenia przetargu (trwają prace komisji przetargowej). 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Gdańsk – podpisano umowę  

z wykonawcą (3 sierpnia 2010 r.). 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Katowice – podpisano umowę  

z wykonawcą (3 sierpnia 2010 r.). 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Modlin – ogłoszono przetarg  

(12 sierpnia 2010 r.) i wybrano wykonawcę, podpisano umowę z wybranym wykonawcą  

(17 listopada 2010 r.). 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Łódź – trwają przygotowania do 

ogłoszenia przetargu (prace komisji przetargowej); ogłoszenie przetargu planowane jest na  

17 grudnia 2010 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Wrocław – ogłoszono przetarg  

(12 sierpnia 2010 r.) i wybrano wykonawcę, podpisano umowę z wybranym wykonawcą  

(17 listopada 2010 r.). 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Zielona Góra – podpisano umowę  

z wykonawcą (24 lutego 2010 r.), zadanie w trakcie realizacji. 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Poznań – ogłoszono przetarg na 

zaprojektowanie i dostawę urządzeń (15 maja 2010 r.), wybrano wykonawcę (wrzesień  

2010 r.), podpisano umowę z wykonawcą (15 listopada 2010 r.). 
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 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Wrocław – ogłoszono przetarg na 

zaprojektowanie i dostawę urządzeń (15 maja 2010 r.), wybrano wykonawcę (wrzesień 2010 

r.), podpisano umowę z wykonawcą (15 listopada 2010 r.). Otrzymanie praw do 

nieruchomości pod budowę ośrodka radiolokacyjnego (na podstawie zapisów ustawy z dnia 

30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 

Agencji Mienia Wojskowego, oraz klasyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które 

mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego). 

 

 Budowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (TWR) Łódź – podpisano umowę  

z wykonawcą roboty budowlanych (8 lipca 2010 r.), roboty budowlane są na etapie 

wykonywania konstrukcji żelbetowej budynku wieży TWR. 

 

2. ZADANIA O CHARAKTERZE OPERACYJNO-ORGANIZACYJNYM  

 

 Uruchomienie radarowej kontroli zbliżania dla TMA Wrocław 

 powołano projekt uruchomienia radarowej kontroli zbliżania dla TMA Wrocław 

(styczeń 2010 r.), 

 wykonano analizę danych z rejestratorów w celu określenia zdolności wykrywania 

obiektów nisko lecących przez systemy radiolokacyjne, 

 sprawdzono techniczne możliwości przystosowania obecnie funkcjonującego na 

lotnisku we Wrocławiu radaru, który jest wykorzystywany na potrzeby służby kontroli 

obszaru, do prowadzenia w oparciu o to urządzenie służby kontroli zbliżania, 

 wykonano test operacyjny ze zwiększoną prędkością obrotową obecnie 

funkcjonującego na lotnisku we Wrocławiu radaru, który jest wykorzystywany na potrzeby 

służby kontroli obszaru, 

 wykonano oblot w celu określenia zdolności wykrywania obiektów w TMA Wrocław 

przez radary: MSSR Wrocław (obecnie funkcjonujący na lotnisku we Wrocławiu), MSSR 

Poznań i MSSR Katowice. 

 

 Uruchomienie tymczasowych stanowisk GND na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i 

Wrocławiu (na czas trwania UEFA EURO 2012™) 

 powołano grupę zadaniową ds. realizacji zadania (wrzesień 2010 r.), 

 przygotowano opis koncepcji realizacji zadania (październik 2010 r.), 

 trwa przygotowywanie analizy bezpieczeństwa projektu. 

 

 Modyfikacja przestrzeni powietrznej w związku z instalacją systemu ATM 

Pegasus_21 oraz przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

 powołano grupę zadaniową ds. realizacji zadania (lipiec 2010 r.), 
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 przygotowano opis koncepcji realizacji zadania (listopad 2010 r.), 

 trwa symulacja propozycji zmian w przestrzeni powietrznej. 

 

II. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU: 

 

1. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – trwają przygotowania 

do ogłoszenia przetargu (trwają prace komisji przetargowej), ogłoszenie przetargu planowane 

na grudzień 2010 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Łódź – trwają przygotowania do 

ogłoszenia przetargu (trwają prace komisji przetargowej), ogłoszenie przetargu planowane na 

17.12.2010 r. 

 Budowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (TWR) Łódź – ogłoszenie przetargu na 

wyposażenie techniczno-operacyjne TWR planowane na luty 2011 r. 

 

2. ZADANIA O CHARAKTERZE OPERACYJNO-ORGANIZACYJNYM – nie 

dotyczy 

Zagrożenia zidentyfikowane przez PAŻP: 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Poznań oraz PSR/MSSR Wrocław – 

opóźnienie w realizacji zadania (ok. 4,5 miesiąca) spowodowane zostało odwołaniem 

złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych przez odrzuconych 

w postępowaniu przetargowym oferentów oraz kontrolą Urzędu Zamówień Publicznych. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – trudności w uzyskaniu 

nieruchomości pod urządzenie na lotnisku w Bydgoszczy (nieruchomość wchodzi w skład 

zasobów Agencji Mienia Wojskowego i powinna zostać przekazana PAŻP w wieczyste 

użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem RM z 24.12.2008 r. ws. wykazu lotnisk 

wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego, wydane na 

podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi 

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego). 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Poznań oraz PSR/MSSR Wrocław – 

wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca opóźnił podpisanie umowy. 

 

Podjęte działania zaradcze: 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – udzielona 27.08.2009 

r. przez Ministra Skarbu Państwa zgoda na przekazanie PAŻP gruntu w użytkowanie 

wieczyste, wygasła 27 sierpnia 2010. W tym okresie Wojewoda nie przekazał gruntu. PAŻP 
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wystąpiła do MI o wydanie nowej zgody (26.08.2010 r.). Sprawa jest w toku. Wysłany został 

monit w tej sprawie w dniu 15.11.2010 r. 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Poznań oraz PSR/MSSR Wrocław – 

wykonana została analiza harmonogramu pod kątem optymalizacji zadań, w trakcie procedur 

kontrolnych odbyto spotkania z projektantem systemów radiolokacyjnych. 

Planowany termin zakończenia realizacji: 

1. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 

 Instalacja systemu ATM Pegasus_21 – grudzień 2011 r. 

 Instalacja systemu ATIS VOLMET – I kwartał 2011 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – maj 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Gdańsk – styczeń 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Katowice – marzec 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Modlin – maj 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Łódź – maj 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Wrocław – maj 2012 r. 

 Posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Zielona Góra – I/II kwartał 2011 r. 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Poznań – maj 2012 r. 

 Instalacja systemu radiolokacyjnego PSR/MSSR Wrocław – maj 2012 r. 

 Budowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (TWR) Łódź – I kwartał 2012 r. 

 

2. ZADANIA O CHARAKTERZE OPERACYJNO-ORGANIZACYJNYM  

 Uruchomienie radarowej kontroli zbliżania dla TMA Wrocław – grudzień 2011 r. 

 Uruchomienie tymczasowych stanowisk GND na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu  

i Wrocławiu (na czas trwania UEFA EURO 2012™) – I kwartał 2012 r. 

 Modyfikacja przestrzeni powietrznej w związku z instalacją systemu ATM Pegasus_21 

oraz przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ – I kwartał 2012 r. 

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne PAŻP umieszczone w Masterplanie PL.2012 pokrywają się  

z Planem 5-letnim Agencji. Większość z tych przedsięwzięć inwestycyjnych jest realizowana 

w ramach projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem 

lotniczym”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (Priorytet VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, Działanie 6.3 

Rozwój sieci lotniczej TEN-T, nr 6.3-1). Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest 

na styczeń 2011 r., a podpisanie umowy na połowę 2011 r. 
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2. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie – projekt ważny dla UEFA 

EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012.  

Port lotniczy przy obecnej infrastrukturze jest w stanie obsłużyć dodatkowy ruch pasażerski 

generowany przez Turniej. Inwestycje w PL Warszawa mają zabezpieczenie finansowe, 

realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie notują wyraźnych opóźnień. Z pierwotnych 

ram projektu wyłączono modernizację Terminala 1 oraz pełną integrację Terminala T1  

z Terminalem T2. Realizacja tych zadań została przesunięta na czas po Turnieju (2012-2014). 

Decyzja ta zyskała akceptację UEFA.   

 

 

 

3. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – projekt kluczowy dla UEFA EURO 

2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Obecnie wszystkie prace w ramach trzech projektów inwestycyjnych zgłoszonych jako 

podstawowe do obsługi Turnieju w PL Gdańsk są realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Budowa drogi kołowania zwiększy przepustowość wykonania liczby operacji lotniczych  

w jednostce czasu (z 12 do 30 operacji lotniczych na godzinę). Budowa nowego terminalu 

Inwestycje Stan realizacji 

Dokończenie budowy 

Terminalu 2 (budowa pirsu 

centralnego i południowego, 

połączenie w niezbędnym 

zakresie z T1, dokończenie 

stacji kolejowej) 

W zakres projektu wchodzi budowa pirsu centralnego  

i dokończenie budowy pirsu południowego. W dniu 19 lutego 

2010 r. PPL podpisało umowę z wykonawcą budowy pirsu 

centralnego – konsorcjum firm Hochtief Polska Sp. z o.o. oraz 

Hochtief Construction AG. Na dzień 15 grudnia 2010 r. 

zaawansowanie robót wynosi: rzeczowe 50%, finansowe 44%. 

Zakończenie prac planowane jest na marzec 2011 r.  

Modernizacja nawierzchni 

lotniskowych (dróg 

startowych DS-1 i DS-3, 

przyległych dróg kołowania, 

dróg pożarowych i 

patrolowej) 

Zakres projektu zakłada: położenie nowej nawierzchni, 

modernizację i poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi 

startowej DS 1 (kierunek 11/29), dróg kołowania, drogi 

pożarowej, drogi patrolowej, modernizację systemu ICE ALERT 

oraz lotniczych systemów oświetleniowych. Dodatkowo projekt 

obejmuje budowę drogi szybkiego zejścia z kierunku 11 łączącej 

drogę startową z drogą kołowania TWY – E.  Wykonawcą etapu I 

– modernizacji DS-1, łącznie ze skrzyżowaniem dróg startowych 

jest BUDIMEX S.A. Na dzień 15 grudnia 2010 r. zaawansowanie 

robót wynosi: rzeczowe 60%, finansowe: 58%. Termin 

zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2011 r. Etap II – 

modernizację DS-3 przesunięto na okres po UEFA EURO 

2012™, aby nie ograniczać przepustowości lotniska podczas 

Turnieju. 
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pasażerskiego przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów odprawianych w Porcie Lotniczym 

Gdańsk z 2,5 mln do 5 mln rocznie. Nowa płyta postojowa umożliwi obsługę płytową 

dodatkowych samolotów (15 nowych miejsc postojowych dla samolotów kodu C). 

 

 

4. Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego - projekt kluczowy 

dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

W celu dotrzymania terminu realizacji istotnego dla obsługi Turnieju zadania budowy 

terminalu pasażerskiego, podzielono na dwa etapy: etap I związany z zapewnieniem 

odpowiedniej przepustowości podczas Turnieju (budowa terminalu przylotowego) oraz etap 

II, który realizowany będzie już po Mistrzostwach (rozbudowa i zmiana funkcji na terminal 

odlotowy). Został opracowany raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji, będący 

podstawą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Beneficjent zakłada otrzymanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie 

wniosku o dofinansowanie w styczniu 2011 r. Planowana data podpisania umowy  

o dofinansowanie to II kwartał 2011 r.  

Projekt znajduje się na ścieżce krytycznej. Dotychczasowe prace są prowadzone zgodnie  

z harmonogramem zapewniającym realizację kluczowych elementów przed UEFA EURO 

2012™, jednak jakiekolwiek opóźnienie spowoduje brak możliwości ukończenia zadań przed 

rozpoczęciem Turnieju.). Ministerstwo Infrastruktury zidentyfikowało projekt jako wysoce 

ryzykowny i prowadzi jego ścisły monitoring (wprowadzono system comiesięcznego 

raportowania przebiegu realizacji prac, odbywają się regularne spotkania z beneficjentem).  

Inwestycje Stan realizacji 

Budowa terminala 

pasażerskiego T2 

W dniu 24 lutego 2010 r. podpisano umowę na budowę terminalu  

z konsorcjum firm BUDIMEX S.A. oraz Doraco Sp. z o.o. Prace 

budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Planowany 

termin zakończenia to 24 lutego 2012 r.  

Budowa nowej 

płyty postojowej 

przedterminalowej 

W dniu 19 marca 2010 r. podpisano umowę na budowę płyty 

postojowej z firmą BUDIMEX S.A. Prace budowlane są prowadzone 

zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia to 19 

listopada 2011 r. Umowa o dofinansowanie dla zadań: „budowa 

terminala pasażerskiego T2” oraz „budowa nowej płyty postojowej” 

została podpisana 29 października 2010 r. 

Budowa drogi 

kołowania  

Roboty budowlane wykonywane przez SKANSKA S.A. są prowadzone 

zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia realizacji to  

11 listopada 2011 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 

czerwca 2010 r. 
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5. Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika - projekt kluczowy dla UEFA 

EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

 

W ramach projektu wybudowany zostanie nowy terminal oraz płaszczyzna postoju 

samolotów przed terminalem. W dniu 30 września 2009 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. 

uzyskał Zintegrowaną Decyzję Środowiskową obejmującą zakres wszystkich realizowanych  

Inwestycje Stan realizacji 

Rozbudowa płaszczyzn 

postojowych samolotów 

  

Budowa drogi kołowania 

równoległej do drogi 

startowej 

 

 

Opracowano dokumentację koncepcyjną i techniczną.  

Rozstrzygnięto przetarg na wybór generalnego wykonawcy 

inwestycji „Wykonanie płaszczyzn postojowych samolotów  

i równoległej drogi kołowania”. W dniu 3 grudnia 2010 r. została 

podpisana umowa z firmą Skanska S.A. Planowany termin 

zakończenia robót budowlanych dla płaszczyzn postojowych 

samolotów i równoległej drogi kołowania – grudzień 2011 r.,  

a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – luty 2012 r. 

Rozbudowa terminalu 

pasażerskiego 

 

Rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego podzielona 

jest na etapy:  

- I etap do UEFA EURO 2012™ obejmuje budowę nowej hali 

przylotów wraz z biurami; 

- II etap obejmuje: prace wykończeniowe w rozbudowywanym 

terminalu (część biurowa) oraz prace modernizacyjne  

w istniejącym terminalu. Efektem będzie zwiększenie poziomu 

przepustowości z obecnego 1,5 mln do 3 mln pasażerów.  

Zakończono I etap przetargu ograniczonego – prekwalifikacja dla 

inwestycji „Rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego” – 

wytypowano pięć firm do dalszego postępowania. II etap 

postępowania przetargowego jest w trakcie realizacji. Planowana 

data podpisania umowy z wykonawcą – luty 2011 r.  

Ponadto, w trakcie realizacji jest procedura przetargowa na wybór 

inżyniera kontraktu dla przedmiotowych inwestycji. Planowana 

data podpisania umowy z inżynierem kontraktu – luty 2011 r.    

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych I etapu 

rozbudowy i modernizacji terminala pasażerskiego – styczeń 2012 

r. (rozpoczęcie użytkowania części przylotowej obiektu – 

kwiecień 2012 r.). 
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i planowanych inwestycji. Ze względu na uwagi dotyczące przedmiotowej decyzji nie istniała 

możliwość podpisania umowy o dofinansowanie. W dniu 16 grudnia 2010 r. beneficjent 

uzyskał decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o unieważnieniu w części ZDŚ  

z dnia 30 września 2009 r., co umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie w dniu 16 

grudnia 2010 r.  

 

 

II. Transport miejski 

 

Projekty w zakresie transportu miejskiego są realizowane w ramach POIiŚ. 

 

WARSZAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

1. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina 

– projekt realizowany przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. zakłada zakup 13 sztuk 

taboru kolejowego (nowoczesnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) o określonych 

parametrach techniczno-funkcjonalnych (w tym przystosowanie do przewozu osób 

niepełnosprawnych) do uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych w 

bezpośrednich relacjach: MPL Okęcie – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – 

Legionowo oraz MPL Okęcie – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – 

Sulejówek Miłosna o częstotliwości kursowania co 30 minut (na wspólnym odcinku co 15 

minut). Umowa na dostawę taboru została podpisana 16 marca 2010 r. z terminem dostawy 

całości przedmiotu zamówienia do 16 września 2011 r. Projekt jest w fazie 

zaawansowanej. Umowa o dofinansowanie została podpisana 22 lipca 2010 r. 

2. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo 

Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych – projekt zaliczony do 

Inwestycje Stan realizacji 

Budowa terminala 

pasażerskiego 

Umowa na roboty budowlane nowego terminalu została podpisana 

24 lipca 2010 r. Według stanu na 15 grudnia 2010 r. zawansowanie 

prac: 70%. Planowane rozpoczęcie użytkowania to III kwartał  

2011 r. 

Budowa nowej 

płaszczyzny 

postojowej 

Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszenie o rozpoczęciu 

procedury przetargowej w trybie ograniczonym zostało złożone do 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w celu weryfikacji.  

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest w 

styczniu 2011 r. Planowane zakończenie robót to IV kwartał 2011 r.  
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kategorii „pozostałe” wg Masterplanu PL.2012 Sp. z o.o., realizowany przez Tramwaje 

Warszawskie Sp. z o.o. zakłada modernizację trasy tramwajowej od Dworca Wileńskiego 

do Ronda Waszyngtona (3,2 km) oraz zakup 30 sztuk taboru tramwajowego dla linii 

obsługujących Stadion Narodowy. Projekt obejmuje również modernizację węzłów  

Dw. Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka oraz przebudowę pętli Stadion Narodowy. 

Wyłoniono dostawcę taboru (pierwszy tramwaj z całej dostawy 186 szt. został przekazany 

do eksploatacji 14 czerwca 2010 r.). Wykonawca realizujący przebudowę podstacji 

trakcyjnej Kawęczyńska złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia robót do 28 

lutego 2011 r. ze względu na warunki atmosferyczne. Aktualnie rozstrzygany jest przetarg 

ograniczony na wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej od węzła 

Targowa/Kijowska do węzła Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą Zieleniecka. Planowana 

data podpisania umowy na wykonanie to 15 lutego 2011 r. Podpisanie umowy o 

dofinansowanie planowane jest na przełom lutego i marca 2011 r. 

3. Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja 

bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w 

Modlinie” – zadanie, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

zostało podzielone na 2 odrębne projekty. 

Pierwszy projekt (POIiŚ 7.3-10.1) zakłada modernizację 5,6 km bocznicy kolejowej wraz  

z budową przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie.  Beneficjent 

podjął działania w celu sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej, raportu ooś  

i programu funkcjonalno-użytkowego. Beneficjent planuje ogłoszenie przetargu na projekt 

i wykonawstwo (w systemie „Projektuj i buduj”) 3 lutego 2011 r. Roboty budowlane mają 

zostać zrealizowane do 30 czerwca 2012 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze 

środków UE planowane jest na kwiecień 2011 r. W przypadku nie zrealizowania projektu 

przed UEFA EURO 2012 zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. 

2. Drugi projekt (POIiŚ 7.3-10.2) dotyczy zakupu taboru kolejowego – 16 sztuk nowych, 

czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla samorządowej Spółki „Koleje 

Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w Warszawie w celu zapewnienia wysokiego standardu 

przewozów w relacjach zapewniających obsługę portów lotniczych w Warszawie  

i w Modlinie oraz w obrębie aglomeracji warszawskiej. W dniu 20 stycznia 2011 r. Koleje 

Mazowieckie sp. z o.o. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., wraz z Zakładami 

Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A., podpisały umowę na 

dostawę 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wartość kontraktu wynosi 

75 200 000 euro netto. Pierwsze trzy pociągi mają zostać dostarczone w ostatnim tygodniu 

czerwca 2011 r., a cały kontrakt ma zostać zrealizowany do końca 2011 r. 

 

POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

1. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego – projekt ważny dla 

UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012, którego beneficjentem jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. obejmuje zakup min. 40 szt. 

nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego. W dniu 23 listopada 2009 r. 
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podpisano umowę na dostawę całości przedmiotu zamówienia w terminie do czerwca 

2012 r. W marcu 2010 r. odbyły się jazdy testowe pierwszego wyprodukowanego 

tramwaju. W dniu 8 grudnia 2010 r. beneficjent złożył do CUPT wniosek  

o dofinansowanie uwzględniający wszystkie uwagi zgłoszone w procesie oceny wniosku. 

W dniu 20 grudnia 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło wniosek  

o dofinansowanie i przekazało go do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

2. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera – projekt ważny dla UEFA 

EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012, realizowany przez Miasto Poznań obejmuje 

modernizację i przebudowę Ronda Kaponiera, poprzez budowę dodatkowego poziomu 

węzła wraz z peronami stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz dostosowanie go 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowano projekt budowlany  

i wykonawczy, który jest obecnie weryfikowany przez beneficjenta. Planowany termin 

ogłoszenia przetargu na roboty to 31 stycznia 2011 r. Planowane złożenie wniosku  

o dofinansowanie to 31 marca 2011 r., a podpisanie umowy o dofinansowanie to  

31 sierpnia 2011 r. Beneficjent planuje realizację projektu w dwóch etapach. Przed 

rozpoczęciem Mistrzostw zrealizowany będzie etap obejmujący elementy kluczowe  

z punktu widzenia obsługi imprezy komunikacją miejską. Realizacja drugiego etapu  

o mniejszym znaczeniu dla UEFA EURO 2012™ została przesunięta i rozpocznie się  

po zakończeniu Mistrzostw, ponieważ jednoczesna realizacja obu etapów oznaczałaby 

ogromne utrudnienia komunikacyjne w centrum Poznania.  

 

3. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 

2012 w Poznaniu” – projekt ważny dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012, 

którego beneficjentem jest Miasto Poznań obejmuje modernizację torowisk wraz z siecią 

trakcyjną na odcinkach stanowiących elementy głównych tras dojazdowych transportu 

publicznego do Stadionu Miejskiego i obiektów istotnych z punktu widzenia UEFA 

EURO 2012™ w podziale na 2 etapy. Trwa realizacja umowy na projektowanie. 

Uzyskano decyzje środowiskowe dla I i II etapu projektu. W dniu 13 listopada 2010 r. 

ogłoszono przetarg ograniczony na realizację I etapu projektu, a do 31 stycznia 2011 r. 

planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację II etapu projektu. Beneficjent złożył 

wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu. Związane jest to z trudną sytuacją 

finansową miasta w wyniku kryzysu gospodarczego. W ramach projektu przed UEFA 

EURO 2012™ zrealizowane będzie połączenie centrum Poznania ze stadionem oraz pętlą 

na obrzeżach miasta, która będzie stanowić punkt przesiadkowy. Planowana data 

złożenia wniosku o dofinansowanie to 28 lutego 2011 r., a planowana data podpisania 

umowy o dofinansowanie to 31 sierpnia 2011 r.  

 

 

TRÓJMIEJSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A – projekt ważny dla UEFA EURO 

2012™ wg Masterplanu PL.2012, dotyczy modernizacji 24,69 km oraz budowy 2,8 km 
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linii tramwajowej. Ponadto w ramach projektu zakłada się zakup 35 szt. taboru 

tramwajowego oraz budowę jednego parkingu „Park&Ride”, jednego „Bike&Ride” oraz 

jednego połączonego parkingu „Park&Ride – Bike&Ride”, zapewniającego dodatkowe 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest w fazie 

zaawansowanej. W dniach 15 lipca 2010 r., 22 lipca 2010 r. oraz 2 listopada 2010 r. 

podpisano umowy na realizację trzech zadań wchodzących w zakres projektu.  

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 18 listopada 2010 r.  
 

2. Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście – projekt realizowany przez PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. obejmuje modernizację 25 km linii kolejowej  

nr 250, budowę 1,1 km linii stanowiącej przedłużenie linii nr 250, modernizacją 22 sztuk 

taboru (EZT) oraz budowę linii światłowodowej integrującej systemy sterowania ruchem 

kolejowym, systemy elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz systemy peronowe: 

oświetlenia i zintegrowanej informacji pasażerskiej. Projekt jest w zaawansowanym 

stadium realizacji. W dniach 24 sierpnia 2010 r., 13 września 2010 r. oraz 8 listopada 

2010 r. podpisano kolejne umowy na realizację trzech zadań wchodzących w zakres 

projektu. Podmiot odpowiedzialny za realizację (spółka PKP Szybka Kolek Miejska  

w Trójmieście sp. z o.o.) po raz drugi przedłużyła termin składania ofert na 

rozstrzygnięcie jednego z komponentów tego projektu, polegającego na modernizacji 

EZT. Aktualnie, termin ten został przesunięty na 31 stycznia 2011 r., podczas gdy 

pierwotnie zakładano, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2010 r. Termin 

realizacji omawianego zamówienia wciąż nie może jednak przekroczyć daty 31 maja 

2012 r. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 października 2010 r. 

3. Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I – projekt realizowany przez Pomorską 

Kolej Metropolitalną S.A. zakłada budowę linii kolejowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz 

– Port Lotniczy im. L. Wałęsy (ok. 16 km linii tylko nowobudowanej) oraz Port Lotniczy 

im. L. Wałęsy – Gdańsk Osowa (ok. 4 km linii również tylko nowobudowanej), przy 

czym na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy im. L. Wałęsy linia kolejowa ma być 

dostosowana do ruchu tramwajowego (linia dwusystemowa: kolejowo-tramwajowa). 

Projekt posiada studium wykonalności, które jest obecnie aktualizowane. Dodatkowo są 

opracowywane: koncepcja programowo-przestrzenna, analiza techniczna wariantu 

tramwajowo-kolejowego i mapy do celów projektowych. W dniu 17 czerwca 2010 r. 

złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Planowane terminy uzyskania: 

decyzji środowiskowej – 17 marca 2011 r., decyzji lokalizacyjnej – 14 maja 2011 r. Dwa 

kontrakty na roboty zostaną ogłoszone odpowiednio do 21 marca 2011 r. i 18 lipca 

2011 r. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 14 maja 2011 r.,  

a podpisania umowy o dofinansowanie – 31 października 2011 r. Obecny harmonogram 

przewiduje realizację projektu do końca 2014 r. 

4. Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki  

w Gdańsku – projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad obejmuje: budowę/przebudowę 13,9 km  dróg ekspresowych, w tym 3,4 km 
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obwodnicy Trójmiasta (S-6), 10,5 km łącznic i dróg zbiorczo-rozprowadzających  

w klasie S oraz 13 obiektów inżynieryjnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 23 

marca 2010 r., ich zakończenie zaplanowano na 15 maja 2012 r. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana w dniu 10 września 2010 r.  

5. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek „Kartuska – Otomińska” – projekt 

kluczowy dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012 realizowany przez Gminę 

Miasta Gdańsk obejmuje budowę dwujezdniowej drogi, która zastąpi istniejącą drogę 

krajową nr 7 (ul. Kartuska) na odcinku od obecnego połączenia z Trasą W-Z do  

ul. Otomińskiej. Trwają roboty budowlane, które mają zakończyć się 31 maja 2012 r.  

WROCŁAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu  

– Etap I – projekt kluczowy dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012, którego 

beneficjentami są: Miasto Wrocław, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we 

Wrocławiu Sp. z o.o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta.  Projekt obejmuje przebudowę i budowę torowisk tramwajowych w celu 

utworzenia pierwszej i drugiej linii podsystemu Tramwaj Plus oraz Trasy Średnicowej,  

a także dostawę 39 sztuk taboru tramwajowego, wdrożenie systemu obszarowego 

zarządzania i sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów, budowę dwóch węzłów 

przesiadkowych oraz dodatkowe zadania modernizacyjne i inwestycyjne. Projekt jest 

bardzo złożony (obejmuje 44 podzadania) i ma skomplikowaną strukturę organizacyjną 

(jest realizowany przez cztery podmioty). W ramach projektu planowane jest uzyskanie 

31 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzenie 107 postępowań przetargowych. Dwa podzadania zakończono. Trwają 

roboty budowlane dla 12 podzadań, dla pozostałych podzadań w projekcie 

opracowywana jest dokumentacja projektowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony 

w dniu 30 czerwca 2010 r., planowana data podpisania umowy o dofinansowanie to 15 

lipca 2011 r. 

 

III. Transport drogowy 

 

Postęp przygotowań w zakresie infrastruktury drogowej jest pod szczególnym nadzorem 

Ministerstwa Infrastruktury. Według stanu na dzień przyznania Polsce organizacji Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, tj. 18 kwietnia 2007 r. w Polsce istniało: 

 676 km autostrad; 

 267 km dróg ekspresowych; 

 3 701 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś; 
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 54,9% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A. 

 

Według stanu na dzień 15 grudnia 2010 r. ww. dane kształtują się następująco: 

 857,5 km autostrad (przyrost o 181,5 km); 

 595 km dróg ekspresowych (przyrost o 328 km); 

 5 347 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś (przyrost o 1646 km); 

 59,0% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A (przyrost o 4,1 punktu 

procentowego).  

 

Ministerstwo Infrastruktury w zakresie swojej właściwości merytorycznej monitoruje  

i nadzoruje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, przyjęty uchwałą Rady 

Ministrów w dniu 25 września 2007 r. Jednocześnie resort opracował projekt nowego 

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Nowy dokument w swojej treści 

odwołuje się do zakresu rzeczowego określonego w Programie Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2008-2012 pokazując efekty jego realizacji po niespełna 3 latach. Określa cele  

i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę 

zadań do realizacji. W chwili obecnej trwa proces konsultacji społecznych dla 

przedmiotowego dokumentu, w ramach których organizacje społeczne, lokalne społeczności  

i wszystkie inne podmioty zainteresowane rozwojem infrastruktury w Polsce mogą składać 

swoje wnioski i uwagi. 

Stan realizacji inwestycji drogowych istotnych dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™, wymienionych w „Harmonogramie przedsięwzięć 

infrastrukturalnych związanych z organizacją UEFA EURO 2012” – Masterplan przedstawia 

się następująco: 

Autostrady - inwestycje kluczowe dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012  

 

Autostrada A1 –Nowe Marzy – Toruń – dł. 62,4 km, lata realizacji 2008-2011/2012,  

w budowie (zaawansowanie robót – 68%), planowane zakończenie – grudzień 2011 r.;  

 Toruń – Stryków – dł. 144,1 km, lata realizacji 2009-2012. W dniu 28 maja 2010 r. 

podpisano umowę z wykonawcą robót obejmujących w. Stryków, prace budowlane 

rozpoczęto w dniu 23 czerwca 2010 r. Planowany termin zakończenia ich realizacji to  

30 listopada 2011 r. W dniach 17 i 18 czerwca 2010 r. podpisano umowy  

z wykonawcami robót dla 5 odcinków o długości 100,2 km z terminami zakończenia 

realizacji: kwiecień 2012 r. (dla dwóch odcinków) i wrzesień 2012 r. (dla trzech 

odcinków), z zapewnieniem przejezdności na UEFA EURO 2012™. W dniu  

9 lipca 2010 r. podpisano umowy z wykonawcami dla pozostałych 2 odcinków: w. Kowal 
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– w. Sójki oraz w. Kotliska – w. Piątek. Termin zakończenia realizacji obu odcinków to 

kwiecień 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 1 września 2010 r. 

 Pyrzowice – Maciejów – Sośnica – dł. 44,4 km, lata realizacji 2008-2012. Obecnie trwają 

prace budowlane na następujących odcinkach: w. Pyrzowice – w. Piekary Śląskie (termin 

zakończenia – kwiecień 2012 r.), w. Piekary – w. Maciejów (termin zakończenia – 

grudzień 2011 r.), w. Maciejów – w. Sośnica (termin zakończenia – czerwiec 2011 r.). 

Całość prac na węźle Sośnica zakończono w dniu 15 lipca 2010 r . (węzeł częściowo 

oddano do ruchu w dniu 20 października 2009 r.). Umowa o dofinansowanie została 

podpisana w dniu 14 września 2009 r. Nie występują opóźnienia. Zakończenie realizacji 

przed UEFA EURO 2012™ jest niezagrożone.  

 Sośnica – Gorzyczki – dł. 47,9 km. Lata realizacji 2007-2012. Odcinek w. Sośnica – w. 

Bełk (dł. 15,4 km) oddano do ruchu w dniu 22 grudnia 2009 r., pododcinek w. Bełk – w. 

Rowień (dł. 7,5 km) – 15 grudnia 2010 r. Aktualnie w budowie są 2 pododcinki: w. 

Rowień – w. Świerklany (dł. 6,6 km) oraz w. Świerklany – w. Gorzyczki (dł. 18,3 km). 

Ze względu na duże opóźnienia w realizacji kontraktu w stosunku do przyjętego 

harmonogramu, Inwestor (GDDKiA) w dniu 15 grudnia 2009 r. odstąpił od kontraktu  

z wykonawcą robót na odcinku w. Świerklany – w. Gorzyczki – firmą Alpine Bau 

GmbH. Przeprowadzono inwentaryzację i weryfikację dotychczas wykonanych prac.  

W dniu 1 kwietnia 2010 r. ogłoszony został przetarg ograniczony, a w dniu  

1 października 2010 r. podpisano umowę na dokończenie robót. Planowany termin 

zakończenia realizacji inwestycji to marzec 2012 r.  

W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych i intensywnych opadów deszczu w maju  

i czerwcu 2010 r. konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji odcinka Bełk – 

Świerklany o ok. 3-4 miesiące. Najważniejsze odnotowane zniszczenia to: podtopienia 

przy budowanych obiektach mostowych, zalanie dróg serwisowych i części trasy głównej 

(ok. 100 m), osunięcia skarp i rozmycia wałów ziemnych pod ekrany akustyczne i 

wykopów, zamulenie kanalizacji. Z uwagi na ww. opóźnienie w grudniu 2010 r. otwarto 

do ruchu jedynie fragment odcinka Bełk – Świerklany. Pozostała część zostanie 

zakończona i oddana do ruchu wiosną 2011 r. 

Autostrada A-2 

 Świecko – Nowy Tomyśl – dł. 105,9 km – w budowie (stan zaawansowania rzeczowego 

robót – 58%). Planowany termin zakończenia prac – 30 listopada 2011 r.; 

 Stryków – Konotopa – dł. 91 km. Inwestycja jest realizowana w podziale na pięć 

odcinków, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Trwają prace na wszystkich pięciu 

odcinkach. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji z zapewnieniem 

przejezdności na UEFA EURO 2012™ to 5 czerwca 2012 r.  

 

Autostrada A-4  
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 Kraków – Tarnów – dł. 56,8 km, lata realizacji 2009-2012. Obecnie trwają prace 

budowlane na wszystkich 3 odcinkach. W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych 

oraz intensywnych opadów deszczu, w maju i czerwcu br. na obszarze realizowanych 

kontraktów termin realizacji został wydłużony o ok. 2-3 miesiące (do lutego 2012 r.);    

 Tarnów – Rzeszów – dł. 78,4 km. 7 lipca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą 

odcinka w. Krzyż – w. Dębica Pustynia. Rozpoczęły się prace z planowanym terminem 

zakończenia w sierpniu 2012 r. Prace na pozostałych 3 odcinkach są w toku. Terminy 

zakończenia realizacji poszczególnych odcinków to: wrzesień i listopad 2011 r. oraz maj 

2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 czerwca 2010 r.; 

 Rzeszów – Korczowa – dł. 88,3 km. 23 września 2010 r. podpisano umowę na realizację 

pododcinka Rzeszów Wschód – Jarosław. Termin realizacji – lipiec 2012 r.  

z zapewnieniem przejezdności na UEFA EURO 2012™. Trwają prace projektowe  

i budowlane dla pododcinków Jarosław – Radymno i Radymno – Korczowa. Planowany 

termin zakończenia realizacji tych dwóch pododcinków to kwiecień 2012 r.;  

 Zgorzelec – Krzyżowa – dł. 51,4 km. Odcinek oddano do ruchu w dniu 14 sierpnia 2009 

r.; 

 Wielicka – Szarów – dł. 19,9 km. Odcinek oddano do ruchu w dniu 30 października 

2009 r. 

 

Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 – dł. 35,5 km. Obecnie trwają prace budowlane. 

W wyniku wystąpienia zjawisk powodziowych oraz intensywnych opadów deszczu w maju  

i czerwcu 2010 r. termin realizacji został wydłużony o ok. 1-3 miesiące (do czerwca 2011 r.). 

 

Drogi ekspresowe - kluczowe dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012: 

 

Droga ekspresowa S-8 Konotopa – Powązkowska – dł. 10,4 km. Odcinek węzeł Konotopa – 

ul. Powązkowska został zrealizowany. Planowany termin oddania do ruchu to styczeń 2011 r.   

 

 

Drogi ekspresowe – ważne dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012: 

 

Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. Konotopa – w. Puławska wraz  

z odc. w. Lotnisko – Marynarska – dł. 19,3 km. Odcinek Marynarska – Lotnisko – 

Puławska jest aktualnie w budowie, planowany termin oddania do ruchu to kwiecień 2012 r. 

W dniu 17 czerwca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą odcinka Konotopa – Lotnisko. 

Termin zakończenia realizacji odcinka to sierpień 2012 r., z zapewnieniem przejezdności  

w terminie do 31 maja 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 

września 2010 r. 
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Droga ekspresowa S-5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko – w dniu 30 

lipca 2010 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, stan zaawansowania 

rzeczowego robót wynosi 5 %. Inwestycja nie zostanie ukończona przed UEFA EURO 

2012™. Planowany termin zakończenia realizacji to październik 2012 r.  

Droga ekspresowa S-5 odcinek Gniezno – Poznań – dł. 35 km, lata realizacji 2009-2012. 

Trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2012 r. 

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22 lipca 2010 r. 

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S-11 i S-5 – dł. 27,3 km, lata realizacji 

2009-2011. Odcinki Złotkowo – A-2, etap I i Złotkowo – A-2, etap IIa są w realizacji. 

Planowane terminy zakończenia robót to odpowiednio: sierpień 2011 r. i maj 2012 r. Odcinek 

Złotkowo – A-2, etap IIb - przetarg na roboty ogłoszono w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

Planowany termin oddania do ruchu to grudzień 2012 r. z zapewnieniem przejezdności  

na 31 maja 2012 r.  

Droga ekspresowa S-7 Gdańsk – Koszwały – (południowa obwodnica Gdańska o dł. 18 km), 

lata realizacji 2009-2012. Trwają prace budowlane, planowany termin zakończenia to 15 lipca 

2012 r. z zapewnieniem przejezdności 30 maja 2012 r. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana w dniu 10 września 2010 r. 

 

Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz z powiązaniami  

z DK Nr 7 w węźle Magdalenka – węzeł Paszków – węzeł Opacz – węzeł Łopuszańska – 

odcinek zlokalizowany w granicach miasta. Odcinek o dł. 2,5 km, lata realizacji 2010-2012. 

W dniu 21 września 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W dniu 31 grudnia 

2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji 

inwestycji to sierpień 2012 r. z zapewnieniem przejezdności 31 maja 2012 r.  

 

IV. Transport kolejowy 

  

Według stanu na dzień 15 grudnia 2010 r. w wykazie prędkości do rozkładu jazdy RRJ 

2010/2011 nie przewiduje się przejazdów z prędkością 200 km/h. Takie prędkości planowane 

są po zakończeniu modernizacji na CMK Warszawa – Katowice, na E 65 Warszawa – Gdynia 

oraz na E 59 Wrocław – Szczecin.   

1. W celu eliminacji „wąskich gardeł” w 2010 r. zostały wykonane: 

 Modernizacja nawierzchni kolejowej linii nr 63 na odcinku Granica Państwa – Chełm; 

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 92 Przemyśl – Medyka poprzez wymianę podkładów  

i szyn wraz z robotami torowymi; 

 Modernizacja nawierzchni i oświetlenia istniejącego peronu przy torze nr 107 Stacji 

Medyka; 
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 Wykonanie przejścia technologicznego w poziomie szyn z peronu przy torze nr 107 

do budynku służb granicznych stacji Medyka;  

 Ponadto w 2011 r. w celu eliminacji ograniczeń prędkości w newralgicznych 

miejscach sieci PKP wykonane zostaną roboty z wykorzystaniem środków Funduszu 

Kolejowego na kwotę  81.447.778 zł. 

2. Linia kolejowa E75 Rail Baltica – Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. 

Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne).  

  

W dniu 9 sierpnia 2010 r. Zarząd PKP PLK S.A. zatwierdził wariant rozszerzony projektu 

modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach 

projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S przygotowanie przedsięwzięcia „Modernizacja  

i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”. Projekt nie ma szans realizacji przed 

UEFA EURO 2012™.  

3. Linia E 20 Berlin – Moskwa: 

 Odcinek Poznań – Rzepin – gr. państwa – zmodernizowany; 

 Poznański Węzeł Kolejowy – zmodernizowany; 

 Odcinek Warszawa – Siedlce – zmodernizowany:  

   Odcinek Siedlce – Terespol, Etap I – modernizacja odcinka o długości 191 km 

realizowana w latach 2004 -2010. Etap I dotyczył modernizacji szlaków na odcinkach 

pomiędzy głównymi stacjami Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Białą Podlaską, 

Terespolem do granicy Państwa i obejmował: 

 modernizację torów: wymianę nawierzchni torowej i podtorza wraz z robotami 

modernizacyjnymi na małych stacjach, przystankach i posterunkach ruchu; 

 modernizację obiektów inżynieryjnych; 

 modernizację nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych; 

 likwidację pozostałych przejazdów z uwzględnieniem budowy dróg równoległych - w 

niezbędnych lokalizacjach; 

 modernizację sieci trakcyjnej; 

 budowę linii 15 kV prądu zmiennego dla potrzeb nietrakcyjnych (LPN); 

 roboty wyprzedające dla etapu II, przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór, 

koordynację oraz planowanie robót. 
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Osiągnięte efekty modernizacji: 

 uzyskanie max. prędkości V=160 km/h w ruchu pasażerskim i V=120 km/h w ruchu 

towarowym; 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych; 

 polepszenie komfortu obsługi pasażerów na zmodernizowanych peronach; 

 ograniczenie hałasu i drgań związanych z eksploatacją linii kolejowej; 

 zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej jako bariery dla migracji małych zwierząt. 

 

4. Linia E 65 Gdynia – Wiedeń – projekt kluczowy dla UEFA EURO 2012™  

wg Masterplanu PL.2012. 

Zakończenie całości prac jest planowane do 2014 r., a przed UEFA EURO 2012™ będą 

gotowe następujące odcinki:.  

 Gdynia Główna Osobowa - Etap I – zrealizowany. Kontrakt zakończony w dniu 

22 stycznia 2010 r. 

 LCS Tczew; 

 LCS Nasielsk; 

  LCS Ciechanów - szlak: Gąsocin – Ciechanów. 

 

5. Linia E 59 Szczecin – Poznań – przewidziana do modernizacji w latach 2009 – 2015. 

Projekt nie będzie realizowany przed UEFA EURO 2012™.  

 

V. Dworce kolejowe 

 

Informacja na temat stanu realizacji projektów realizowanych w ramach POIiŚ: 

1. Wrocław Główny (POIiŚ 7.1-27) – projekt ważny dla UEFA EURO 2012™  

wg Masterplanu PL.2012. 

Projekt posiada wymagane decyzje administracyjne. Umowa na zarządzanie i nadzór została 

podpisana w dniu 25 marca 2010 r. Umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych 

podpisano w dniu 2 marca 2010 r. Roboty i dostawy rozpoczęły się 16 marca 2010 r.  

i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały roboty przygotowawcze (m.in. 

rozbiórkowe) i renowacyjne. Wybudowano łącznik hali peronowej, modernizowane są perony 

i nawierzchnia peronowa, trwają prace w hali peronowej i w budynku dworca, wykonano 
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fundamenty pod Pawilon Południowy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 

30 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19 sierpnia 2010 r. 

2. Kraków Główny (POIiŚ 7.1-28) projekt posiadający kategorię „pozostałe” dla UEFA 

EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Projekt posiada wymagane prawem decyzje administracyjne oraz projekty wykonawcze. 

Umowę na roboty budowlano-montażowe podpisano 16 września 2010 r. Wykonano roboty 

przygotowawcze, rozbiórkowe, pomiarowe oraz ekspertyzy. Umowę na nadzór inwestorski 

podpisano w dniu 30 sierpnia 2010 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie 

robót budowlano-montażowych planowane jest na 31 marca 2012 r. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana w dniu 16 września 2010 r. 

3. Gdynia Główna (POIiŚ 7.1-38) projekt posiadający kategorię „pozostałe” dla UEFA 

EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Projekt posiada wymagane prawem decyzje administracyjne oraz projekty wykonawcze.  

Umowa na roboty budowlano-montażowe została podpisana w dniu 15 lipca 2010 r. 

Wykonano roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Umowę na nadzór inwestorski podpisano  

w dniu 30 lipca 2010 r. Roboty prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Zakończenie robót budowlano-montażowych planowane jest na 31 marca 2012 r. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana w dniu 18 listopada 2010 r. 

 

Informacja na temat stanu realizacji projektów realizowanych z dotacji budżetowej: 

1. Warszawa Wschodnia - projekt kluczowy dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu 

PL.2012. 

Projekt posiada wymagane prawem decyzje administracyjne oraz projekty budowlane. 

Umowa na roboty budowlano-montażowe została podpisana w dniu 24 czerwca 2010 r.,  

a umowa na zarządzanie i nadzór w dniu 15 czerwca 2010 r. Zgodnie z harmonogramem 

zakończono prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem placu budowy, a na 

dworcu podmiejskim zakończono prace rozbiórkowe, czyszczenie konstrukcji stalowych  

i roboty żelbetowe. Trwają roboty murowe, sieciowe wodno-kanalizacyjne, instalacyjne oraz 

odtworzeniowe. W części dalekobieżnej obiektu dworcowego kontynuowane są prace 

rozbiórkowe i roboty naprawcze, rozpoczęto roboty odtworzeniowe oraz żelbetowe. 

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na II kwartał 2012 r.  

 

2. Warszawa Stadion – projekt kluczowy dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu 

PL.2012. 

Projekt posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektów budowlanych  

i wykonawczych oraz realizacji robót budowlano-montażowych – w systemie "projektuj  
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i buduj" – oraz wykonawcę nadzoru inwestorskiego. Przyjęto projekt budowlany i na 

początku stycznia 2011 r. zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, tuż 

po otrzymaniu uzgodnienia projektu budowlanego przez Stołecznego konserwatora zabytków. 

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlano-montażowe mają rozpocząć się w I kwartale 

2011 r. i zakończyć w I kwartale 2012 r.    

 

Informacja na temat stanu realizacji projektów realizowanych z inwestorami w wariancie 

deweloperskim: 

1. Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Dw. Poznań Główny - projekt 

ważny dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Projekt obejmuje budowę: dworca kolejowego, dworca autobusowego, połączenia  

z Poznańskim Szybkim Tramwajem (inwestycja UM Poznań), centrum handlowego, 

budynków biurowych, hotelowych, rekreacyjnych oraz parkingów na łącznej powierzchni 

około 16 ha (w tym 9 ha nieruchomości nie jest związane z linią kolejową). 

Inwestycja została podzielona na dwie fazy: faza I – budowa nowego dworca kolejowego oraz 

centrum handlowego. Faza II – budowa nowoczesnego komercyjnego centrum handlowo-

rozrywkowego. Zgodnie z zawartą w dniu 28 czerwca 2010 r. umową inwestycyjną 

zakończenie I fazy inwestycji obejmującej nowy dworzec kolejowy planowane jest do 30 

kwietnia 2012 r. W dniu 6 grudnia 2010 r. złożony został wniosek o decyzję środowiskową, 

przygotowywany jest projekt budowlany. W przypadku braku możliwości realizacji 

inwestycji przed UEFA EURO 2012™, do czasu rozpoczęcia Turnieju PKP S.A. dokona  

w ramach środków własnych remontu istniejącego dworca. 

 

2. Katowice Osobowa – projekt posiadający kategorię „pozostałe” dla UEFA EURO 

2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Inwestycja ma być realizowana przez Spółkę Celową – Galeria Katowicka Sp. z o.o., której 

udziałowcami są SPV Katowice 1 Sp. z o.o. (spółka zależna PKP S.A.) i Projekt Katowice  

Sp. z o.o. (spółka zależna Neinver Sp. z o.o.) – główna odpowiedzialność za realizację 

inwestycji spoczywa na Neinver Polska Sp. z o.o. W dniu 25 listopada 2010 r. firma 

STRABAG Sp. z o.o. została wybrana na generalnego wykonawcę. Teren budowy został 

przekazany generalnemu wykonawcy w dniu 8 grudnia 2010 r. Do dnia 31 maja 2012 r. 

planowane jest oddanie nowego dworca kolejowego do użytkowania.  

 

3. Warszawa Zachodnia – projekt posiadający kategorię „pozostałe” dla UEFA EURO 

2012™ wg Masterplanu PL.2012. 

Przedmiotem projektu jest budowa dworca kolejowego i stworzenie przestrzeni komercyjnej. 

Projekt posiada ważną decyzję środowiskową i dokumentację projektową. Poziom 

skomplikowania negocjacji w trybie publiczno-prywatnym oraz problemy w uzyskaniu 
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Warunków Zabudowy spowodowały, że projekt w zaplanowanym pierwotnie zakresie 

(oddanie nowego budynku dworca do użytku) nie ma szans realizacji przed UEFA EURO 

2012™. W związku z powyższym do czasu rozpoczęcia Turnieju PKP S.A. i PKP PLK S.A. 

dokonają w ramach środków własnych remontu obecnego obiektu dworca oraz przejść 

tunelowych.   

 

4. Warszawa Centralna - projekt ważny dla UEFA EURO 2012™ wg Masterplanu 

PL.2012. 

Zakres projektu obejmuje dostosowanie infrastruktury technicznej dworca Warszawa 

Centralna do obsługi pasażerów Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ poprzez podniesienie estetyki dworca, uporządkowanie przestrzeni 

reklamowej i komunikacyjnej oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych. Umowa  

z wykonawcą robót budowlano-montażowych została zawarta w dniu 5 lipca 2010 r. Prace 

remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć do dnia 30 września 

2011 r. 

   

VI. Stan prac legislacyjnych  

 

Projekty w toku prac parlamentarnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze (druk Sejmowy 2113) – trwają prace nad 

projektem poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze. Poprawka dotyczy 

następujących zagadnień przewozu lotniczego: 

 opłaty lotniczej wraz z zasadami finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

 czasu pracy w lotnictwie cywilnym; 

 ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. 

 

W dniu 9 listopada 2010 r. Rada Ministrów przyjęła poprawkę. Projekt został przekazany do 

Sejmu RP w celu dalszego procedowania.  

 

VII. Współpraca dwustronna z Ukrainą  

 

1. Liberalizacja przewozów lotniczych między Polską a Ukrainą  

W dniach 1-2 kwietnia 2009 r. w Kijowie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski  

i Ukrainy w sprawie dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej. W wyniku konsultacji 

uzgodniono m.in. tekst nowej umowy o transporcie lotniczym, która po podpisaniu i wejściu 

w życie zastąpi obecnie obowiązującą Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej z dnia 20 stycznia 1994 r. Aktualnie projekt jest  
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w uzgodnieniach międzyresortowych prowadzonych przez MI w związku z procedurą 

uzyskania zgody na podpisanie umowy. W chwili obecnej podstawy formalno-prawne do 

wykonywania połączeń lotniczych między Polską a Ukrainą zawarte są w Umowie między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej, podpisanej  

w Warszawie w dniu 20 stycznia 1994 r. Jednocześnie należy podkreślić, iż podczas 

konsultacji władz lotniczych w sierpniu 2008 r. strona ukraińska zgłosiła swoją gotowość do 

całkowitego otwarcia rynku przewozów między Polską a Ukrainą w trakcie Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012™. 

 

2. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy  

o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy 

państwowej z dnia 17 marca 1997 r. 

Powyższa umowa określa podział obowiązków obu stron w zakresie utrzymania mostów 

granicznych. W dniu 17 grudnia 2009 r. rozpoczęła się procedura negocjacji nowej Umowy  

o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy 

państwowej, w czasie których strona polska przedstawiła swoje stanowisko. Podczas III 

posiedzenia Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w 

 dniu 29 września 2010 r. strona ukraińska poinformowała, że projekt umowy przechodzi 

wewnątrzpaństwowe procedury z odpowiednimi ministerstwami, po zakończeniu których 

zostanie przekazany drogą dyplomatyczną stronie polskiej w celu uzgodnienia projektu 

umowy. 

3. Współpraca w transporcie drogowym 

Podstawę współpracy dwustronnej stanowi umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy  

o międzynarodowych przewozach drogowych podpisana w Warszawie w dniu 18 maja 1992 

r. Umowa powołała Komisję Mieszaną ds. międzynarodowych przewozów drogowych.  

W ramach przedmiotowej Komisji funkcjonuje powołana w 2009 r. polsko-ukraińska grupa 

robocza ds. przewozów osób, w skład której wchodzą organizacje przewoźników drogowych 

obu stron. Grupa pracuje nad propozycjami rozwiązań mających na celu wprowadzenie na 

czas UEFA EURO 2012™ ułatwień organizacyjno-administracyjnych dla pasażerów 

korzystających z transportu autobusowego. Najbliższe posiedzenie komisji mieszanej 

zaplanowano na początek 2011 r. 

 

5.4 Ministerstwo Finansów 

 

W II połowie 2010 r. Ministerstwo Finansów podjęło następujące działania. 

 

I. Podatek od towarów i usług. 

Udzielone przez Ministra Finansów gwarancje zawierające m.in. zobowiązanie do 

wprowadzenia określonych zwolnień podatkowych zostały opatrzone klauzulą, iż działania 

podjęte przez Polskę w celu wywiązania się z udzielonych gwarancji muszą być zgodne 
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z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz prawem obowiązującym członków 

Wspólnoty Europejskiej. 

Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług podlegają ścisłej harmonizacji w ramach 

Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, zostały 

opracowane na bazie unormowań Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - 

wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 

(77/388/EWG), która od dnia 1 stycznia 2007 r. zastąpiona została przez dyrektywę 

2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.11.2006 r., str. 1). 

Oznacza to, że państwa członkowskie są związane przepisami ww. dyrektywy i nie mają 

dowolności we wprowadzaniu preferencji w podatku VAT do krajowych systemów 

podatkowych. Również zwroty podatku od towarów i usług następują w ściśle określonych 

przepisami prawa przypadkach oraz dokonywane są uprawnionym podmiotom w wysokości 

regulowanej tymi przepisami. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż w aktach prawnych dotyczących podatku od 

towarów i usług zawarte są możliwe do zastosowania zwolnienia i ulgi przewidziane  

w ww. dyrektywach, na obecnym etapie prac nie stwierdzono potrzeby wprowadzenia zmian 

w zakresie unormowań dotyczących podatku od towarów i usług w związku z organizacją 

UEFA EURO 2012™. 

Ponadto w dniu 13 września 2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami UEFA, podczas 

którego omawiane były zagadnienia związane z realizacją udzielonej przez Polskę gwarancji 

nr 11 w zakresie podatku od towarów i usług. Na spotkaniu tym poruszono również kwestie 

związane z celowością ustanowienia przez UEFA na okres odbywania się Mistrzostw 

przedstawiciela podatkowego. 

 

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W II półroczu 2010 r. podjęto działania mające na celu ostateczną realizację zadań, jakie 

spoczywają na resorcie finansów, w związku z Gwarancją Nr 11, udzieloną przez Ministra 

Finansów w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z organizacją Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Prace związane z dalszym postępowaniem legislacyjnym zostały wstrzymane do czasu 

uzyskania przez Ministra Finansów odpowiedzi na pismo wystosowane w maju 2009 r. do 

UEFA. 

W dniu 29 kwietnia 2010 r. odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele Ministra Finansów oraz przedstawiciele UEFA, m.in. Dieter 

Kellenberger. Przedmiotem było omówienie kluczowych kwestii związanych  

z realizacją gwarancji prawnych w obszarach podatkowych (CIT i VAT) oraz uzgodnienie 

stanowiska w kwestiach dotychczas otwartych. 
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Konsekwencją ww. spotkania było wystąpienie Ministra Finansów, w piśmie z dnia 18 

czerwca 2010 r. DD5/0301-5/DZQ/10, za pośrednictwem spółki PL.2012 sp. z o.o.,  do 

UEFA, z prośbą o ostateczne potwierdzenie kwestii związanych z określeniem katalogu 

podmiotów, do których będzie miało zastosowanie rozporządzenie Ministra Finansów  

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów 

(przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

W następstwie odpowiedzi udzielonej przez UEFA w piśmie z dnia 6 września 2010 r., 

LCOR/KLB/dav (uzupełnionej przez UEFA w zakresie sposobu kwalifikowania 

poszczególnych kategorii osób fizycznych jako zwolnionych od podatku, w piśmie 

otrzymanym w dniu 1 grudnia 2010 r.) oraz w konsekwencji spotkania przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PL.2012 sp. z o.o., UEFA i EURO 

2012 Polska sp. z o.o., które odbyło się w dniu 17 września 2010 r., ustalono ostatecznie 

katalog podmiotów, których dotyczy Gwarancja Nr 11.  

W konsekwencji powyższych ustaleń, sporządzony został projekt rozporządzenia w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób 

fizycznych, który wraz z uzasadnieniem przekazany został do uzgodnień wewnętrznych  

w dniu 7 grudnia 2010 r., a w dniu 23 grudnia 2010 r. projekt ww. rozporządzenia wraz  

z uzasadnieniem został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Proces uzgodnień został 

zakończony w dniu 17 stycznia 2011 r. 

  

III. Prawo celne – działania Służby Celnej. 

 

1. W dniu 9 lipca 2010 r. Służba Celna wprowadziła do informatycznego systemu zarządzania 

projektami prowadzonym przez spółkę PL.2012 sp. z o.o. - 2 projekty „zielone korytarze” 

oraz „wspólna kontrola celno – graniczna”. 

 

2. W dniu 21 września 2010 r. – na drogowym przejściu granicznym w Korczowej 

uruchomiono „zielony korytarz” (w czasie Mistrzostw przemianowany zostanie na „pas 

EURO 2012” ze statusem „nic do oclenia”) - w dwóch kierunkach: wjazdowym  

i wyjazdowym. 

 

3. W dniu 27 września 2010 r. Służba Celna rozpoczęła cykl szkoleń językowych dla 

funkcjonariuszy zaangażowanych w realizację zadań związanych z UEFA EURO 2012™. 

 

4. W dniu 4 listopada 2010 r. na spotkaniu ukraińskich i polskich służb granicznych  

w Dorohusku ostatecznie uzgodniono, że koncepcja „pasów EURO 2012” zostanie 

zrealizowana na 4 przejściach drogowych: w Korczowej, Dorohusku, Hrebennem i Medyce. 

 

5. W listopadzie 2010 r. opracowano scenariusz operacji kontrolnych obejmujący, między 

innymi, ochronę praw własności intelektualnej. 
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6. W okresie listopad – grudzień 2010 r. poddano analizie przepisy celne pod kątem 

zasadności opracowania specjalnego zgłoszenia celnego dedykowanego dla osób 

przekraczających granicę UE w związku z organizacją Mistrzostw. 

  

7. W dniu 10 grudnia 2010 r. Służba Celna zakończyła opracowanie koncepcji 

funkcjonowania granicy polsko – ukraińskiej w części dotyczącej swojej właściwości 

rzeczowej (na potrzeby międzyresortowego Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy 

Państwowej). 

 

8. W dniu 15 grudnia 2010 r. Służba Celna wraz z Państwową Służbą Celną Ukrainy 

opracowała broszurę informacyjną dotyczącą zasad i miejsc odpraw celnych. 

 

 

 

5.5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

Projekty unijne związane z organizacją UEFA EURO 2012™ 

 

W dniu 31 sierpnia 2010 r. zostały zaktualizowane listy projektów indywidualnych w ramach 

programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój 

Polski Wschodniej. W wyniku dokonanej aktualizacji stwierdzono, iż żaden nowy projekt nie 

wpisuje się w rozporządzenie ani żaden projekt usunięty z list nie był związany  

z przedsięwzięciem Euro 2012. W związku ze zmianą nazwy oraz kosztów całkowitych 

projektu POIiŚ 7.3-13 z Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I na Pomorska Kolej 

Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" zaktualizowano zestawienie 

projektów EURO 2012.  

JKE przeanalizowała również projekty EURO 2012 pod kątem ich finansowania w ramach 

rządowego programu wieloletniego pn. „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 

2012” (uchwała Rady Ministrów nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz jej nowelizacja 

nr 191/2009 z dnia 27 października 2009 r.). Stwierdzono, iż żaden z projektów wymieniony  

w programie nie dotyczy projektów EURO 2012 w MRR, gdyż plan odnosi się do 

dofinansowania inwestycji stadionowych oraz finansowania przedsięwzięć wykonywanych 

przez spółki PL.2012 oraz Narodowe Centrum Sportu. 

Na zaktualizowanej liście projektów EURO 2012 znajduje się obecnie 70 projektów unijnych,  

w tym 25 projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO Infrastruktura  

i Środowisko oraz 5 projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 

a także 40 projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (w tym  

32 centra pobytowe). 
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Krajowe Programy Operacyjne  

 

Na dzień 15 grudnia 2010 r. na krajowych listach projektów indywidualnych znajdowało się 

30 projektów, których łączny koszt oszacowano na poziomie 13 429,39 mln zł,  

a dofinansowanie UE w wysokości 6 271,43 mln zł.  Do końca okresu sprawozdawczego  

w grupie tej zostało zawartych 12 umów o dofinansowanie na kwotę całkowitą 4 479,57 mln 

zł oraz kwotę dofinansowania 1 765,29 mln zł.  

Szczegółowe dane na temat liczby i wartości projektów realizowanych w poszczególnych 

programach operacyjnych przestawia poniższa tabela. 

 

 

Tabela 1 – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych  

Program 

/Instytucja 

Projekty Euro 2012 wg list 

projektów kluczowych 

Projekty Euro 2012 z podpisanymi 

pre-umowami 

Projekty Euro 2012 ze złożonymi 

wnioskami o dofinansowanie 

Projekty Euro 2012 z 

podpisanymi umowami o 

dofinansowanie 

Liczba 

projekt-

ów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinanso-

wanie UE     

(mln zł) 

Liczba 

projekt-

ów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł 

Dofinanso-

wanie UE     

(mln zł) 

Liczba 

projek-

tów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł 

Dofinanso-

wanie UE     

(mln zł) 

Liczba 

projekt-

ów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł 

Dofinanso-

wanie UE     

(mln zł) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

MŚ 1 2213,3 691,17 0 0,00 0,00 1 2 213,30 691,17 1 2 213,30 691,17 

MI 22 9 674,17 4 420,49 22 9 834,42 4 296,57 13 4 953,45 2 196,82 6 1323,68 580,30978 

MKiDN 1 292,8 140,15 1 292,80 140,15 1 292,80 140,15 1 292,80 140,15 

MZ 1 115,78 89,91 1 115,78 89,91 1 115,78 89,91 1 115,343 89,913 

Razem 

POIiŚ 
25 12 296,05 5341,72 24 10 243,00 4 526,63 16 7 575,33 3 118,05 9 3 945,13 1 501,54 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

MRR (POT) 1 98,9 50,44 1 98,90 59,34 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

MSWiA 4 1 034,44 879,27 4 1 028,13 873,91 4 1 127,03 933,25 3 534,44 263,75 

Razem 

POIG 
5 1 133,34 929,71 5 1 127,03 933,25 4 1 127,03 933,25 3 534,44 263,75 

Razem 30 13 429,39 6 271,43 29 11 370,03 5 459,88 20 8 702,36 4 051,30 12 4 479,57 1 765,29 

 

Regionalne Programy Operacyjne 

 

W ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych jest 40 projektów EURO 

2012 o łącznym koszcie całkowitym 1 545,45 mln zł oraz dofinansowaniu unijnym 594,81 

mln zł. W grupie tej znajduje się 17 projektów indywidualnych i 23 projekty, które starają się 

o dofinansowanie w trybie konkursowym. 39 projektów podpisało już pre-umowę lub zostało 
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złożonych w procedurze konkursowej. Nie złożono jeszcze wniosku dla projektu „Termy 

Uniejów – regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej – Działanie 2.9 Odnawialne 

źródła energii”, dla którego termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 maja 2011 r. 

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.  

Dla projektu „Wyposażenie zaplecza restauracyjnego centrum pobytowego mistrzostw Euro 

2012 - Willa Port Resort w Ostródzie” rozwiązano umowę o dofinansowanie z dniem  

13 sierpnia 2010 r., natomiast w przypadku projektu „Rewitalizacja Zamku w Sobótce - 

dawnego probostwa Augustianów celem dostosowania do wymogów Centrów Pobytowych 

UEFA EURO 2012” – Erabud Sp. z o.o. podpisanie umowy zostało wstrzymane do czasu 

uzyskania wyjaśnień ze strony beneficjenta nt. dokumentacji projektu. 

Dla 30 projektów została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną kwotę 896,59 mln zł 

i kwocie dofinansowania 396,93 mln zł. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 2 – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach regionalnych programów 

operacyjnych  (indywidualne i konkursowe) 

  

Program/Województwo  

Projekty EURO 2012 
Projekty EURO 2012 z podpisanymi 

pre-umowami lub złożone do konkursu 

Projekty EURO 2012 z podpisanymi 

umowami o dofinansowanie 

Liczba 

projektów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinansowanie 

UE (mln zł) 

Liczba 

projektów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinansowanie 

UE (mln zł) 

Liczba 

projektów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinansowanie 

UE (mln zł) 

Dolnośląskie 7 176,91 60,34 7 176,91 60,34 5 157,41 50,79 

Łódzkie 12 184,08 124,96 11 173,11 117,10 11 173,11 117,10 

Małopolskie 2 128,19 78,78 2 128,19 78,78 1 79,91 58,05 

Mazowieckie 4 470,55 116,28 4 470,55 116,28 0 0,00 0,00 

Opolskie 3 47,19 15,88 3 47,19 15,88 3 47,19 15,88 

Pomorskie 3 15,32 4,06 3 15,32 4,06 3 15,32 4,06 

Warmińsko - 

Mazurskie 
3 104,52 27,07 3 104,52 27,07 2 101,84 26,39 

Wielkopolskie 5 394,24 159,21 5 394,24 159,21 4 297,36 116,43 

Zachodniopomorskie 1 24,45 8,23 1 24,45 8,23 1 24,45 8,23 

Razem RPO 40 1 545,45 594,81 39 1 534,48 586,95 30 896,59 396,93 
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Monitorowanie projektów unijnych 

 

W okresie sprawozdawczym zasady funkcjonowania systemu monitorowania nie uległy 

zmianie. MRR monitorowało stan przygotowania projektów EURO 2012. Do kluczowych 

obszarów, które podlegały wnikliwej ocenie, należały zagadnienia z zakresu poprawności 

przygotowania dokumentacji projektowej z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, 

prawidłowości sporządzenia analiz zawartych w studiach wykonalności inwestycji oraz 

przepisów dotyczących zamówień publicznych. Bieżąca ocena ww. obszarów  

w poszczególnych projektach pozawalała na uruchomienie przez MRR wsparcia dla 

beneficjentów według występujących potrzeb. 

 

Wsparcie dla projektów EURO 2012 

 

W okresie sprawozdawczym wsparcie dla beneficjentów udzielane było z wykorzystaniem 

wszystkich instrumentów posiadanych przez MRR tj. ekspertów inicjatywy Jaspers oraz 

ekspertów wynajętych przez MRR i świadczących usługi na podstawie umów ramowych  

w zakresie doradztwa na przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej  

oraz zamówień publicznych. 

 Inicjatywa JASPERS (EBI, Komisja Europejska, EBOiR, Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) - beneficjentom udzielana jest pomoc techniczna w przygotowaniu 

dużych projektów. Wsparcie ma charakter doradczy. Pomoc obejmuje projekty  

z sektora transportu, energetyki, środowiska, infrastruktury informatycznej i kultury. 

Organizowane były cykliczne spotkania z ekspertami. W większości dotyczyły 

inwestycji z sektora transportu, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. W ramach inicjatywy JASPERS w okresie 

sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystało 14 projektów, z czego dla  

3 projektów wsparcie zostało zakończone. 

 Umowy ramowe MRR - beneficjenci projektów kluczowych korzystali z pomocy 

świadczonej w celu weryfikacji lub doradztwa przy sporządzeniu dokumentacji 

projektowej. Pomoc ta dotyczyła studium wykonalności, raportu oceny 

oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji związanej z udzielanymi 

zamówieniami publicznymi. W okresie sprawozdawczym korzystało z niej  

2 beneficjentów projektów EURO 2012, dla jednego z nich zakończono pomoc  

w wyniku uzyskania zakładanych dokumentów. 

 

Inne działania MRR związane z przygotowaniem Polski do Finałowego Turnieju UEFA 

EURO 2012™ 

 

W dniu 8 lipca 2010 r. na spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystki dotyczącym 

planu działań wizerunkowych Polski w kontekście organizacji Finału Mistrzostw Europy  
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w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ wziął udział Podsekretarz Stanu w MRR, Waldemar 

Sługocki. Minister Sługocki zwrócił uwagę na rozmowy prowadzone ze spółką PL.2012 

dotyczące możliwości sfinansowania wybranych projektów w ramach planu działań 

wizerunkowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a także możliwość 

powiązania tych działań z priorytetem VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

(działania 6.3 i 6.5). Wskazał również na potrzebę zaangażowania finansowego  

i organizacyjnego samorządów wojewódzkich 4 miast gospodarzy Euro 2012. 

W dniu 28 lipca 2010 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie zespołu roboczego, którego 

zadaniem jest koordynacja kwestii związanych z przygotowaniem i późniejszym wdrażaniem 

projektów systemowych spółki PL.2012 w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, spółki PL.2012 oraz samorządów 

czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego.  

Na przedmiotowym spotkaniu przedstawiono projekty „Wolontariat – włącz się!” oraz 

„Akademia Euro” przewidziane do realizacji w ramach VI i VIII priorytetu PO KL. 

Potwierdzono również, iż planowane jest przygotowanie ośmiu odrębnych projektów 

systemowych (po dwa oddzielne projekty w każdym z ww. priorytetów w czterech regionach, 

na terenie których znajdują się miasta gospodarze Euro 2012). W dniu 30 sierpnia 2010 r. 

odbyło się kolejne spotkanie zespołu, na którym przedstawiono ww. projekty. 

W dniu 23 sierpnia 2010 r. MRR otrzymało informację o wynikach kontroli NIK za lata  

2008 – 2009 w sprawie przygotowania Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w którym Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego zostało ocenione pozytywnie.  

W dniu 30 sierpnia 2010 r. JKE przesłała do konsultacji wewnętrznych projekt 

znowelizowanego dokumentu pt.: „Działania MRR związane z przygotowaniem i organizacją 

Turnieju EURO 2012”. Nowelizacja wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r.,  

Nr 8, poz. 52), zmiany zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Komitetu 

Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (zarządzenie nr 11 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2010 r.), zmiany zakresu zadań spółki PL.2012, zmiany 

terminów przekazywania przez MRR wkładu do sprawozdania Ministra Sportu i Turystyki  

dotyczącego realizacji przedsięwzięć Euro 2012. W dniu 28 października 2010 r. Sekretarz 

Stanu MRR, Adam Zdziebło, zaakceptował znowelizowany dokument. 

W dniu 8 września 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się 

spotkanie w sprawie projektów tworzących System Informatyczny Powiadamiania 

Ratunkowego tj. projektu POIiŚ 12.1-2 „Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów 

powiadamiania ratunkowego” oraz projektu POIG 7-34 „Budowa i wyposażenie centrów 

powiadamiania ratunkowego”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, beneficjenta – 

Centrum Projektów Informatycznych (MSWiA), a także Instytucji Zarządzającej POIiŚ 

(MRR). Celem rozmów było, oprócz omówienia realizacji ww. projektów w kontekście 



223 

 

organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, również omówienie 

spraw dotyczących postępowań przetargowych oraz zamówień publicznych  

 

5.6 Ministerstwo Zdrowia 

 

W Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 4 września 2008 r., Zespół do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, do zadań którego należy koordynacja 

wspomnianych przygotowań w zakresie działań ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

współpraca w tym zakresie z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej  

PL.2012 sp. z o.o.  

W ramach wspomnianej współpracy Zespołu z Krajowym Koordynatorem ds. Opieki 

Medycznej PL.2012 sp. z o.o. organizowane są spotkania oraz omawiane bieżące kwestie 

dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym Turnieju Finałowego Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 

uczestniczą także w pracach Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012. 

W tym miejscu należy zauważyć, iż rolę koordynatora przygotowań, na mocy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z późn. zm.), pełni Minister Sportu  

i Turystyki, który w celu sprawnej realizacji procesu przygotowań do Turnieju, powołał 

właśnie spółkę celową PL.2012 sp. z o.o. 

W obszarze opieki medycznej i ratownictwa, dla zapewnienia prawidłowego  

i bezpiecznego przebiegu UEFA EURO 2012™ przez 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. Wyniki współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów  

z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej PL.2012 sp. z o.o. przedstawia 

szczegółowo informacja przekazywana przez ww. spółkę. 

 

Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 

W celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Turnieju 

Finałowego UEFA EURO 2012™, funkcjonuje również Komitet Medyczny UEFA EURO 

2012, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Departamentu Spraw Obronnych, 

Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. W skład 

Komitetu wchodzą także: Koordynator Krajowy ds. opieki medycznej i ratownictwa  

PL.2012, Koordynatorzy Miejscy wyznaczeni w miastach gospodarzach Euro 2012, 

Koordynator Ratownictwa Medycznego MSWiA, Koordynator Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego ds. przygotowania UEFA EURO 2012, Koordynator ds. przygotowania UEFA 
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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 Dyrektor Biura WHO w Polsce, dr Paulina 

Miśkiewicz.  

Z dotychczasowych prac Komitetu na uwagę zasługuje przede wszystkim opracowanie 

„Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa”, dotyczącej kwestii opieki medycznej, 

ratownictwa, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego. 

Dokonano także standaryzacji wyposażenia podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu 

punktów pierwszej pomocy, patroli pieszych i lekarzy stadionowych. Komitet przyjął także 

ostateczną listę szpitali referencyjnych dla Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012™.  

Ponadto Komitet kontynuuje prace w zakresie zabezpieczenia medycznego stref kibica, 

zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, zabezpieczenia medycznego  

i ratowniczego lotnisk, wolontariatu medycznego, które to kwestie są realizowane przez 

Zespoły robocze działające przy Komitecie, tj. 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 Turnieju.  

 

Grupa Robocza  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w dniu 17 września 2010 r. Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia, Adam Fronczak, działając jako Przewodniczący funkcjonującego  

w MZ Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołał Grupę Roboczą w celu wyznaczenia portów 

lotniczych - punktów wejścia spełniających kryteria Międzynarodowych Przepisów 

Zdrowotnych w zakresie przygotowania do reagowania w razie wystąpienia choroby 

zakaźnej. W skład Grupy Roboczej weszli Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie oraz 

Członkowie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Medycznego i Ratowniczego Lotnisk. 

Zadaniem Grupy Roboczej 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.    
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Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia uczestniczy także w pracach Komitetu do Spraw 

Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołanego 

zarządzeniem nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. Zadaniem powstałego 

Komitetu jest koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania 

z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz ustalanie 

harmonogramów realizacji poszczególnych działań. W skład Komitetu, któremu 

przewodniczy Podsekretarz Stanu w MSWiA, Adam Rapacki, weszli przedstawiciele Ministra 

Sportu i Turystyki, Ministra Finansów, Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury, Ministra 

Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych, a także 

Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Szef ABW, Prokurator Generalny, 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef BOR, Szef 

Służby Celnej, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewodowie: Dolnośląski, 

Lubelski, Mazowiecki, Podkarpacki, Pomorski i Wielkopolski. W pracach Komitetu 

uczestniczy także Pełnomocnik do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012. Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane także inne 

podmioty na prawach członka bądź z głosem doradczym. 

Posiedzenia oraz warsztaty członków Komitetu odbyły się dotychczas w miesiącach maju, 

czerwcu, wrześniu, październiku, listopadzie oraz grudniu 2010 r. Członkom Komitetu została 

także przedstawiona informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie przygotowań do Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

 

Grupa do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas EURO 2012 

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 finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012, wspólne projekty mają być realizowane przez dwustronne grupy robocze.  

W związku z faktem rozpoczęcia działań przez Grupę do spraw koordynacji obsługi 

medycznej podczas EURO 2012, w dniu 3 grudnia 2010 r. Minister Zdrowia wyznaczył na 

przewodniczącego polskiego składu Grupy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

Adama Fronczaka. Wspólnie ze stroną ukraińską Grupa będzie realizować projekty 

przewidziane do wykonania w obszarze jej działania.   
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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 tworzone są na bazie 14 szpitali). 

2) Tworzenia, budowy, rozbudowy, remontu i doposażenia szpitalnych oddziałów 

ratunkowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu 

Zintegrowane Ratownictwo Medyczne. 

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. optymalnie 5 minut  

w mieście liczącym powyżej 10 tys. mieszkańców i do 8 minut poza miastem 

liczącym powyżej 10 tys. mieszkańców. 

4) Prowadzenia działań na rzecz zapewnienia bieżącej działalności lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów transportu sanitarnego poprzez 

realizowanie na bieżąco umowy na zakup 23 śmigłowców i jednego symulatora lotów 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Warszawie. Wprowadzenie do eksploatacji nowych śmigłowców 

pozwoli na wydłużenie pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w trybie 24 

godzinnych dyżurów załóg śmigłowców (obecnie dyżury trwają od świtu do 

zmierzchu). 

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, szpitalnych 

oddziałów ratunkowych i centrów urazowych, 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 medycznych  

w medycynie ratunkowej – projekt systemowy „Wsparcie systemu ratownictwa 

medycznego przez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych  

i dyspozytorów medycznych” (projekt współfinansowany przez UE w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego).   
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Informacja medyczna 

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego 

Ministerstwa Zdrowia na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w zakresie tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego, których 

uruchomienie zapewni właściwe zarządzanie informacją, dotyczącą zagrożenia życia lub 

zdrowia oraz przyspieszy dysponowanie właściwymi siłami i środkami ratowniczymi.    

 

Procedury prawne 

W kwestii konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, dotyczących zasad udzielania 

czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych na czas 

Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ członkom medycznych ekip zespołów biorących  

w nim udział, została opracowana propozycja zmian przepisów ustawy o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty, która została uzgodniona z samorządem lekarskim i zaakceptowana przez 

przedstawicieli PL.2012. Zgodnie z przedłożonym projektem planowane jest zastosowanie 

rozwiązania wynikającego z procedur okazjonalnego i tymczasowego świadczenia usług 

obowiązujących obywateli państw członkowskich UE, którzy świadczą 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 r., str. 22, 

z późn. zm.). Rozwiązanie to ma być przyjęte nie tylko na potrzeby organizacji UEFA EURO 

2012™, ale jako generalna zasada stosowana podczas ważnych wydarzeń sportowych 

organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt nowelizacji ww. ustawy  

w tym zakresie w połowie października 2010 r. został przekazany do Sejmu RP i obecnie jest 

przedmiotem prac w sejmowej Komisji Zdrowia (projekt po pierwszym czytaniu).   

Na uwagę zasługuje także fakt, iż trwają prace prowadzone przez Służbę Celną  

i Główny Inspektorat Farmaceutyczny, służące wypracowaniu procedur przewozu przez 

granicę leków i materiałów medycznych przez zespoły medyczne drużyn piłkarskich, 

uczestniczących w UEFA EURO 2012™ oraz zespół kontroli antydopingowej UEFA.  

Ponadto w obszarze legislacji, także dla potrzeb organizacji UEFA EURO 2012™, 

procedowano następujące akty prawne: 

- ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443) – ustawa weszła  

w życie z dniem 30 listopada 2010 r. 

 Ustawa wprowadza m. in. definicje rejonu operacyjnego i obszaru działania, co przyczyni 

się do uporządkowania stanu prawnego oraz wprowadzi jednoznaczną i jednolitą  

interpretację przepisów. Ustanowienie przez wojewodów dużych rejonów operacyjnych 

pozwoli na taką organizację systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, która 

zabezpieczy przeprowadzenie akcji ratowniczych w zdarzeniach z dużą liczbą 

poszkodowanych, wymagających zaangażowania większych niż zwykle sił i środków. 
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 Ustawa przedłuża do końca 2012 r. obowiązywanie art. 63 wprowadzającego czasowe 

odstępstwo od kwalifikacji członków  zespołów ratownictwa medycznego,  

co w powiązaniu ze złagodzeniem wymagań dla lekarzy systemu zniweluje trudności  

w zapewnieniu obsady lekarskiej w specjalistycznych zespołach ratownictwa 

medycznego. 

 Ustawa zmniejsza wymagania zawodowe wobec lekarzy koordynatorów ratownictwa 

medycznego w zakresie doświadczenia zawodowego z 5 lat do 3 lat, co przyczyni się do 

zapewnienia całodobowej obsady tych stanowisk we wszystkich województwach. 

Powyższe jest szczególnie istotne w razie konieczności koordynowania akcji 

ratowniczych z udziałem wielu jednostek systemu oraz jednostek współpracujących  

z systemem.  

 Ustawa wprowadza zmianę w art. 21 powodującą rezygnację z 3-letniego okresu 

obowiązywania planów na rzecz planów obowiązujących bezterminowo i podlegających 

systematycznej aktualizacji w każdym czasie, kiedy wystąpi uzasadniona potrzeba  

(np. w związku z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™).  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego 

(Dz. U. Nr 118, poz. 803) weszło w życie z dniem 17 lipca 2010 r. Określa ono szczegółowe 

wymagania dla centrum urazowego w zakresie wyposażenia, minimalne zasoby kadrowe, 

kryteria kwalifikacji do leczenia w centrum oraz sposobów postępowania z pacjentem 

urazowym.  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 

członków zespołów ratownictwa medycznego ( Dz. U. Nr 209, poz. 1382) – rozporządzenie 

weszło w życie z dniem 20 listopada 2010 r. 

Rozporządzenie określa wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, 

kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, osób wykonujących 

medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, 

a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego 

naziemnego i lotniczego, w zgodzie z Polskimi Normami, przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane.  

Wprowadzenie jednolitego oznakowania i umundurowania umożliwi lepszą niż dotychczas 

identyfikację członków zespołu ratownictwa medycznego i wpłynie na polepszenie 

bezpieczeństwa pracy zespołów.  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego 

planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji 

kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2011 r. Nr 

3, poz. 6) –rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 stycznia 2011 r. 
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Zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 17 ustawy, rozporządzenie zawiera 

regulacje dotyczące danych, na podstawie których tworzy się plan, a w szczególności: 

a) charakterystykę obszaru, w tym: ukształtowanie terenu, strukturę zatrudnienia  

i urbanistykę, sieć komunikacyjną, dane demograficzne; 

b) statystyczną analizę zagrożeń, które wystąpiły na obszarze województwa w roku 

poprzedzającym rok opracowania planu, a w szczególności: przypadki chorobowe 

powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i związane z nimi interwencje 

zespołów ratownictwa medycznego, z podziałem na przyczyny zdrowotne i grupy 

wiekowe pacjentów, hospitalizacje pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

c) informacje o posiadanych w roku sporządzenia planu środkach, w tym odnośnie: 

- liczby, rodzajów i rozmieszczenia w terenie zespołów ratownictwa medycznego,  

z określeniem rejonu operacyjnego i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dojazdu do 

granic rejonu, 

- liczby, rodzajów i lokalizacji szpitali, w tym szpitali posiadających szpitalne oddziały 

ratunkowe, 

- lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego (także wojewódzkich centrów 

powiadamiania ratunkowego), z opisem organizacji systemu powiadamiania o stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

- liczby i rozmieszczenia jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

- liczby, rodzajów i miejscach wyczekiwania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 

oraz danych dotyczących lądowisk przyszpitalnych, a w szczególności odległości lądowiska 

od szpitalnego oddziału ratunkowego, 

- liczby dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego możliwych do uruchomienia  

w razie potrzeby, 

- jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,  

a w szczególności jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczej staży 

pożarnej. Projekt rozporządzenia określa również ramowy wzór planu oraz kryteria kalkulacji 

kosztów zespołów ratownictwa medycznego.  

Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienia 

najwyższych standardów opieki medycznej w czasie Turnieju. W kontekście powyższego 

należy zwrócić uwagę na fakt, iż dla zabezpieczenia lecznictwa otwartego, czyli podstawowej 

i ambulatoryjnej opieki medycznej kibicom piłkarskim, trwają prace nad wyznaczeniem sieci 

placówek podstawowej opieki medycznej z wydzielonymi gabinetami dla kibiców z obsługą 

anglojęzyczną. Zapewniony zostanie także dyżur stomatologiczny. Wyznaczone będą również 
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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™ niezwykle istotne znaczenie mają 

spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami państw, 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. 

W okresie od 15 czerwca do 15 grudnia 2010 r. odbyły się następujące konferencje  

i warsztaty: 

1) W dniach 6–8 września 2010 r. przedstawiciele Departamentu Spraw Obronnych, 

Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego wzięli udział w konferencji pn.: „Zabezpieczenie 

medyczne dużych imprez sportowych”. Konferencja została zorganizowana przez 

spółkę PL. 2012 oraz Światową Organizację Zdrowia i Polski Komitet Olimpijski  

w ramach przygotowania opieki medycznej i ratownictwa w Polsce do Turnieju 

Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

W konferencji wzięły udział osoby odpowiedzialne za przygotowanie opieki 

medycznej i ratownictwa oraz eksperci, m.in. konsultanci medyczni piłkarskich 

Mistrzostw Świata, Europy oraz Igrzysk Olimpijskich (Sydney, Ateny, Pekin), 

przedstawiciele pojedynczych organizacji i klubów sportowych, jak np. Arsenal 

Londyn, a także przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Serca (ECDC), Unii 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i Międzynarodowej Federacji Związków 

Piłki Nożnej (FIFA). 

Konferencja poświęcona była standardom opieki medycznej i ratownictwa w zakresie 

zabezpieczenia stadionów, stref kibica, lotnisk i miejsc zakwaterowania kibiców, 

systemowi raportowania i gromadzenia danych medycznych, opiece medycznej dla 

kibiców, zagadnieniom zdrowia publicznego i odpowiedniego reagowania  

w zdarzeniach masowych. 

Podczas konferencji zostały także przedstawione główne założenia Wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego do zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego 

Turnieju UEFA EURO 2012™. 

2) Ponadto w dniach 27–29 września 2010 r. odbyły się ćwiczenia unijne z procedur 

koordynacji kryzysowej (EU Emergency and Crisis Coordination Arangement),  
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w których oprócz Polski wzięło udział 8 państw tj. Cypr, Finlandia, Francja, Malta 

Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, oraz Centrum Sytuacyjne EU, Agendy 

Komisji Europejskiej: ECDC, Europol, Frontex. Ich celem było przećwiczenie 

procesu konsultacji i podejmowania decyzji, zgodnie z przyjętymi procedurami  

i aktami prawnymi przy zaangażowaniu jednostek struktury państwowej oraz 

europejskiej w czasie hipotetycznej sytuacji kryzysowej mogącej mieć miejsce  

w czasie trwania Mistrzostw.     

Na poziomie krajowym w ćwiczeniu tym udział brały następujące podmioty: 

a. Ministerstwo Zdrowia (Departament Spraw Obronnych, Zarządzania 

Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego);  

b. Główny Inspektorat Sanitarny; 

c. Ministerstwo Spraw Zagranicznych;  

d. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;  

e. jednostki podległe lub nadzorowane;  

f. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz  

g. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

3) Przedstawiciele Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego  

i Ratownictwa Medycznego MZ wzięli także udział w warsztatach, które odbyły się  

w Gdańsku w dniach 14–15 października 2010 r., zorganizowanych przez Europejskie 

Biuro Regionalne WHO w ramach Dwuletniej Umowy o Współpracy  

z Ministerstwem Zdrowia. W warsztatach uczestniczyli m.in. szefowie szpitalnych 

oddziałów ratunkowych szpitali referencyjnych oraz przedstawiciele urzędów 

wojewódzkich i miast gospodarzy. Celem warsztatów było przedstawienie 

praktycznego narzędzia opracowanego przez WHO w zakresie przygotowania 

szpitalnych planów reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zastosowanie  

go do opracowywania konkretnych planów przez szpitale w Polsce. 

Tematyka warsztatów obejmowała 5 modułów: 

1) Programy zarządzania ryzykiem i gotowości w sytuacjach kryzysowych; 

2) Zarządzanie wypadkami masowymi; 

3) Elementy szpitalnego planu postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

4) Europejski wzór planu postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

5) Analiza podatności – elastyczna służba HCF – kompleksowy program zarządzania 

ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w szpitalu. 

 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

W ramach przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do organizacji UEFA EURO 

2012™, zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lutego 2010 r., powołany 

został Zespół do Spraw Organizacji i Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju 

UEFA EURO 2012.  
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Do głównych zadań Zespołu należy: 

1. Określenie roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procesie przygotowania Polski  

do przeprowadzenia turnieju UEFA EURO 2012™; 

2. Określenie obszarów działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które mają wpływ  

na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego uczestników Turnieju 

UEFA EURO 2012™; 

3. Dokonanie analizy i oceny zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego; 

4. Określenie szczegółowych zadań związanych z zabezpieczeniem sanitarno-

epidemiologicznym i sposobów ich realizacji; 

5. Oszacowanie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym Turnieju UEFA 

EURO 2012™; 

6. Monitorowanie stanu przygotowań struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™; 

7. Określenie zasad współpracy z innymi służbami i inspekcjami; 

8. Określenie form współpracy z właściwymi organami Republiki Ukrainy oraz WHO  

i ECDC; 

9. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym EURO 2012. 

 

W skład Zespołu wchodzą: 

- Zastępcy Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z województw,  

w których zlokalizowane są miasta gospodarze Euro 2012 (Warszawa, Gdańsk, Poznań, 

Wrocław); 

- Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni (Przemyśl, Warszawa, Szczecin); 

- Szefowie Inspekcji Sanitarnej Ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

 

Dotychczasowe prace Zespołu obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: 

1. Zasady i tryb raportowania o sytuacji epidemiologicznej; 

2. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia (podejrzenia) choroby zakaźnej; 

3. Organizacja nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 
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4. Organizacja nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej; 

5. Sposób sprawowania nadzoru nad transportem kolejowym i drogowym; 

6. Zasady współpracy między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a inspekcją 

sanitarną MON i MSWiA; 

7. Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na granicznych przejściach 

drogowych, lotniskach oraz w portach morskich w sytuacji wzmożonego ruchu 

osobowego; 

8. Zakres badań REACT w epidemiologii nadzoru chorób zakaźnych w imprezach 

masowych. 

W wyniku realizowanych przez Zespół zadań zostały opracowane „Wytyczne  

do zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012”, które 

Główny Inspektor Sanitarny wydał zarządzeniem nr 84A z dnia 13 października 2010 r. 

W celu sprawnej organizacji nadzoru sanitarnego w trakcie Mistrzostw dokument ten zostanie 

następnie uszczegółowiony i uzupełniony m.in. o zasady współpracy z organami Ukrainy 

odpowiedzialnymi za nadzór sanitarno – epidemiologiczny, w tym w zakresie wymiany 

informacji o sytuacji epidemiologicznej, wzory dokumentów w związku z czasową zmianą 

zasad raportowania chorób zakaźnych i zakażeń. 

W dniu 2 grudnia 2010 r. podpisane zostało Porozumienie trójstronne w sprawie określenia 

zasad współpracy między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a inspekcjami 

sanitarnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w okresie przygotowania i trwania turnieju EURO 2012 pomiędzy Głównym 

Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz 

Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA. Wytyczne wraz z Porozumieniem trójstronnym 

zostały przekazane Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, a także do zapoznania się i wykorzystania służbowego Państwowym 

Granicznym Inspektorom Sanitarnym oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorom 

Sanitarnym z prośbą o zapoznanie z nim podległych organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej z terenu województwa. 

Ponadto z uwagi na fakt, iż jednym z aspektów przygotowań kraju do organizacji UEFA 

EURO 2012™ jest zabezpieczenie imprez masowych pod względem sanitarno-

epidemiologicznym, pion epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco 

podejmuje działania ustawowe w tym obszarze. Aktualnie w fazie planowania są działania 

zmierzające do jak najlepszego przygotowania struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

do realizacji zadań w sytuacji wzmożonego przepływu osób przez nasz kraj podczas 

Mistrzostw w 2012 r. 

Dodatkowo, uwzględniając szczególną rolę portów lotniczych przy przemieszczaniu się 

dużych grup kibiców pomiędzy miastami, kontynuowane są działania prowadzące  

do koordynacji i wymiany informacji pomiędzy portami lotniczymi i wspomagającymi 
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portami lotniczymi. W zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nawiązano również 

współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia poprzez Biuro WHO w Polsce oraz 

Państwowym Zakładem Higieny.  

Nawiązano także międzynarodową współpracę z European Centre for Disease Control and 

Prevention (ECDC), związaną z przekazywaniem informacji i monitorowaniem zakażeń  

w krajach uczestniczących w Turnieju.  

W porozumieniu z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem 

Higieny opracowano zarys projektu pt.: „Poprawa nadzoru epidemiologicznego nad 

chorobami zakaźnymi poprzez wzmocnienie możliwości diagnostycznych wybranych 

laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy. Projekt zakłada poprawę diagnostyki chorób zakaźnych na terenie kraju poprzez 

modernizację i doposażenie laboratoriów mikrobiologii klinicznej WSSE we Wrocławiu  

i w Gdańsku. Ze względu na swoją lokalizację, zapewniałoby możliwość diagnostyki 

patogenów wysoce niebezpiecznych w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.  

W dniach 13–14 grudnia 2010 r. eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny, biorący udział w programie REACT przeprowadzili 

szkolenie dla przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych 6 miast 

(miast gospodarzy oraz Krakowa i Chorzowa) w zakresie nadzoru epidemiologicznego 

podczas dużych zgromadzeń masowych, wykorzystując wiedzę i doświadczenia z obszaru 

zabezpieczenia największych dotychczas imprez sportowych na świecie. 

W ramach wzmocnienia możliwości diagnostycznych szczególnie niebezpiecznych 

czynników biologicznych w laboratoriach działających w pionie epidemiologii, Główny 

Inspektorat Sanitarny zgłosił również propozycje przedsięwzięć, które ze względów 

bezpieczeństwa epidemiologicznego zostały wpisane do wykazu stanowiącego załącznik  

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu 

przedsięwzięć Euro 2012, zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2010 r. Zaproponowano rozbudowę i modernizację laboratoriów mikrobiologii i parazytologii 

Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Poznaniu i Katowicach. Utworzenie 

takich laboratoriów zapewniłoby możliwość przeciwdziałania szerzeniu się i zapobiegania 

niebezpiecznym chorobom wysoce zakaźnym na terenie Polski, które mogą być importowane 

do Polski w okresie wzmożonego przepływu ludzi w czasie Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ lub takich, które mogą zostać uwolnione w wyniku działań 

bioterrorystycznych.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż działania długoterminowe planowane lub podejmowane 

przez pion epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej także uwzględniają w swoich 

założeniach przygotowania do UEFA EURO 2012™. Między innymi w projekcie nowelizacji 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.), uwypuklona została rola szeroko pojętych 

władz publicznych, a nie wyłącznie służby zdrowia i służb sanitarnych w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego przed chorobami zakaźnymi. Obecnie 

przygotowywana jest nowelizacja w zakresie dotyczącym działań administracji publicznej  
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w ramach zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, z uwzględnieniem 

chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, które mogą zostać sprowadzone  

do kraju lub być skutkiem aktów bioterroryzmu. 

W ramach przygotowania do UEFA EURO 2012™, także Pion Higieny Żywności, Żywienia  

i Przedmiotów Użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,  

z późn. zm.) wzmogą działania kontrolne w zakładach żywności i żywienia, szczególnie  

w miejscowościach, w których odbywać się będą imprezy lub zlokalizowana będzie baza 

noclegowa UEFA EURO 2012™. 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie poszczególnych województw realizują 

roczne harmonogramy kontroli obiektów z uwzględnieniem potrzeby wzmożonego nadzoru 

sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, z których mogą korzystać turyści i kibice 

sportowi. Dotyczy to w szczególności dworców kolejowych i autobusowych, toalet 

publicznych i ogólnodostępnych, środków komunikacji zbiorowej, bazy hotelowej, zakładów 

żywnościowo – żywieniowych, terenów rekreacyjnych oraz parkingów i stacji paliw. 

Prowadzone są także kontrole nad jakością wody: przeznaczonej do spożycia oraz do celów 

gospodarczych, w basenach i kąpieliskach. 

Zwrócono także uwagę na udział organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w opiniowaniu projektów inwestycyjnych, które w myśl obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa wymagają uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, tj. drogi dojazdu i przejścia graniczne, stadiony piłkarskie i okolice,  

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miast, na których organizowane będą imprezy 

towarzyszące (np. miejsca z telebimami). Opiniowaniu podlegają także projekty inwestycyjne 

obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji zbiorowej i infrastruktury 

transportowej oraz bazy noclegowej. Na uwagę zasługuje także udział  

w opiniowaniu imprez masowych towarzyszących UEFA EURO 2012™, współudział 

pracowników oddziałów nadzoru Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych  

w uzgadnianiu lokalizacji, technologii i zakresu produkcji gastronomicznej opiniowanych 

przez odpowiednie jednostki organizacyjne Powiatowych Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznych. 

Został także powołany zespół roboczy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Warszawie do spraw pomocy w organizacji przygotowania województwa Mazowieckiego 

do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Zadaniem ww. zespołu będzie 

natychmiastowe reagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej podjęcia działań 

leżących w kompetencji inspekcji sanitarnej we współpracy z władzami samorządowymi  

w zakresie egzekwowania właściwego bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie i po imprezie 

towarzyszącej. 

Działania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi oraz w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, takie jak m.in. ustalanie kierunków i koordynowanie działań organów Państwowej 
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Inspekcji Sanitarnej związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej kraju oraz dokonywanie stosowanych 

analiz i ocen w tym zakresie, współdziałanie w opracowywaniu oraz opiniowaniu planów 

reagowania kryzysowego i planów przeciwepidemicznych, są na bieżąco podejmowane  

i udoskonalane oraz będą kontynuowane w czasie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™. 

 

 

5.7 Ministerstwo Gospodarki 

 

1. Stan realizacji gwarancji. 

 

W okresie od dnia 15 czerwca 2010 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. Zespół do spraw 

rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej związanych z UEFA EURO 

2012™, powołany decyzją Prezesa Urzędu Patentowego RP dla realizacji gwarancji, 

monitorował wszystkie dokonane w Urzędzie zgłoszenia, w celu szybkiej ich identyfikacji dla 

oceny kolizji ze zgłoszeniami lub rejestracjami na rzecz UEFA oraz rozpatrywał w trybie 

przyspieszonym wszelkie zgłoszenia dokonane przez UEFA w związku z UEFA EURO 

2012™. W okresie tym dokonano 6 zgłoszeń i udzielono ochrony na 2 znaki towarowe na 

rzecz UEFA. W trzech przypadkach odmówiono przyznania praw wyłącznych. Od jednej  

z tych decyzji wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dwóch sprawach została 

wydana decyzja o umorzeniu postępowania. 

 

 

2. Działanie legislacyjne związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012
TM

. 

 

W resorcie gospodarki nie prowadzono działań legislacyjnych w zakresie Prawa własności 

przemysłowej związanych z przygotowaniem do UEFA EURO 2012™. 

 

 

3. Współpraca z Ukrainą. 

W dniu 28 października 2010 r. we Lwowie odbyły się rozmowy Wicepremiera, Ministra 

Gospodarki, Waldemara Pawlaka z Wicepremierem Ukrainy ds. Euro 2012, Borysem 

Kolesnikowem na temat funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy oraz połączeń 

transportowych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™. W spotkaniu uczestniczyli również Minister Infrastruktury, przedstawiciele 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Celnej i Granicznej, Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wojewoda podkarpacki oraz ich partnerzy po stronie 

ukraińskiej. 

 

Podkreślono konieczność skoordynowania działań i prac po obu stronach granicy w zakresie 

dalszej rozbudowy istniejących przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, budowy 
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infrastruktury transportowej oraz usprawnienia procedur przekraczania granicy  

z zachowaniem płynności odpraw celno – granicznych w czasie Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej w 2012 r. Strona polska, przede wszystkim podkreślała znaczenie rozdzielenia ruchu 

osobowego od towarowego w drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec  

i budowy autostrady A4/M10, jako zadania o priorytetowym znaczeniu dla usprawnienia 

funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz połączeń komunikacyjnych. 

 

Strony uzgodniły przeprowadzenie polsko-ukraińskiego spotkania ekspertów w sprawie 

obowiązujących warunków, jakie musi spełnić Ukraina celem dokonywania kontroli  

we wspólnych przejściach granicznych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, jak 

również przyszłych działań w tym zakresie. Uzgodniły również przeanalizowanie możliwości 

dokonywania kontroli granicznej na terytorium RP przez organy obu stron w okresie trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w istniejących przejściach 

granicznych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej. 

  

W ramach wizyty odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

nowej drogi samochodowej A-4/M10 Lwów – Krakowiec, w ramach Paneuropejskiego 

Korytarza Transportowego nr 3 Kijów – Lwów – Kraków – Wrocław – (Drezno) Berlin. 

 

Ponadto, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie zaproponował 

organizację przedsięwzięcia promocyjnego w ramach Wystawy Interbud Expo 2011  

w Kijowie (marzec 2011 r.) - stoiska promocyjnego miast gospodarzy Mistrzostw, 

prezentującego stan prac dotyczących przygotowania infrastruktury na Mistrzostwa Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w tym przede wszystkim stadionów. Strona ukraińska 

pozytywnie ustosunkowała się do tej propozycji i podjęła działania organizacyjne. Aktualnie 

kwestia ta jest przedmiotem uzgodnień po stronie polskiej. Wicepremier, Minister 

Gospodarki, Waldemar Pawlak skierował pisma do Ministra Infrastruktury, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sportu i Turystyki, Prezydentów m. st. Warszawy, 

Poznania, Wrocławia, Gdańska oraz Krakowa, Prezesów PL.2012 i PZPN z prośbą  

o włączenie się do organizacji ww. przedsięwzięcia. 

    

4. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™. 

Urząd Patentowy prowadził działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie ochrony 

własności intelektualnej w związku z UEFA EURO 2012™, uczestnicząc w programach 

telewizyjnych i udzielając wywiadów prasowych. Ponadto Urząd aktywnie uczestniczy  

w działaniach Komitetu Ochrony Praw i stale współpracuje z Krajowym Koordynatorem  

ds. własności intelektualnej w spółce 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. Dzięki tym informacjom opracowano komunikat Urzędu Patentowego RP  

i spółki PL.2012 w sprawie znaków i oznaczeń związanych z UEFA EURO 2012™, 

rozesłany do komórek prasowych lub odpowiedzialnym za komunikację w instytucjach 
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zaangażowanych w organizację Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ z prośbą o jego 

dalsze uwzględnianie w działaniach podejmowanych przez te komórki. 

 

W dniu 9 listopada 2010 r. w Urzędzie Patentowym odbyło się spotkanie przedstawiciela 

UEFA i przedstawicielki spółki EURO 2012 Polska oraz Krajowego Koordynatora  

ds. własności intelektualnej z powołanym w Urzędzie Zespołem do spraw rozpatrywania 

zgłoszeń  przedmiotów własności przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™.  

Na spotkaniu zostały omówione dotychczasowe działania Urzędu w zakresie przygotowań  

do Mistrzostw oraz kierunki dalszej współpracy w tym zakresie. 

  

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 spotkaniu 

współorganizatorów i kluczowych partnerów finałowego turnieju UEFA EURO 2012™   

w Polsce. Spotkanie to odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 r. w siedzibie PKOl  i zostało 

zorganizowane przez: PL.2012, EURO 2012 Polska oraz miasta gospodarzy Euro 2012.  

 

Ponadto, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie przygotowań 

Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w ramach obsługi grup 

studyjnych dziennikarzy zagranicznych w 2010 r. organizowała spotkania mające na celu 

poinformowanie mediów zagranicznych o procesie, zakresie i stopniu przygotowań do 

Mistrzostw. 

 

 

5.8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

W dniu 22 czerwca 2010 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

(Dz. U. Nr 109, poz. 716). Wyżej wymienionym aktem dodano do rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez 

cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116,  

z późn. zm.) przepis § 2 pkt 10a, zgodnie z którym zwolnienie z konieczności posiadania 

zezwolenia na pracę przysługuje osobom wykonującym pracę w związku z wydarzeniami 

sportowymi rangi międzynarodowej, które są skierowane przez odpowiednią 

międzynarodową organizację sportową. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem wynikały m. 

in. z konieczności uwzględnienia w polskich przepisach zobowiązań wynikających  

z gwarancji udzielonych międzynarodowym organizacjom sportowym w związku  

z organizacją imprez sportowych, takich jak np. Turniej Finałowy UEFA EURO 2012™. 
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5.9 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

W II półroczu 2010 r. przedstawiciel MSZ uczestniczył na bieżąco w pracach Komitetu do 

Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

W okresie czerwiec-grudzień 2010 r. MSZ prowadziło monitoring przygotowań Ukrainy do 

Mistrzostw oraz wspierało przygotowania do organizacji spotkań i konsultacji grup roboczych 

w ramach Polsko-Ukraińskiego Komitetu do Spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 

2012 oraz IV posiedzenia tego Komitetu w Warszawie z udziałem premierów Polski  

i Ukrainy. W celu zapewnienia właściwej koordynacji polsko-ukraińskiej współpracy  

w zakresie mistrzostw, tematykę tę wprowadzono do agendy rozmów na szczeblu rządowym  

i resortowym.  

W celu zwiększenia interoperacyjności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie 

UEFA EURO 2012™ oraz wzmocnienia przygotowań milicji ukraińskiej do Mistrzostw, 

w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej zrealizowano z budżetu MSZ dwa projekty 

w zakresie zwalczania różnych form przestępczości kryminalnej oraz doskonalenia działań 

antyterrorystycznych na kwotę ok. 220 tys. zł. 

W Departamencie Konsularnym MSZ, w dniu 23 lipca 2010 r. opracowany został dokument 

pt.: „Koncepcja funkcjonowania urzędów konsularnych RP w okresie poprzedzającym oraz 

podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012”. Projekt ten zakłada 

wzmocnienie personelu urzędów konsularnych w krajach, z których spodziewany będzie, na 

podstawie prognoz ze sprzedaży biletów, duży napływ kibiców objętych ruchem wizowym.  

W dniu 5 listopada 2010 r. weszło w życie Zarządzenie nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy powierzaniu podmiotom zewnętrznym 

określonych czynności w zakresie przyjmowania wniosków wizowych, którego celem jest 

ułatwienie cudzoziemcom dostępu do informacji na temat postępowania w sprawie 

wydawania wiz oraz, co istotne z punktu widzenia przygotowania do rozgrywek UEFA 

EURO 2012™, ułatwienie procedury rozpatrywania wniosków wizowych. W opinii MSZ 

powierzenie outsourcingu wizowego zewnętrznym instytucjom może usprawnić proces 

aplikowania o udzielenie wizy przez cudzoziemców w perspektywie Turnieju UEFA  

EURO 2012™.  

 

5.10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednym z podmiotów konsultowanych  

w związku z realizacją programu nr 7 – koordynacja profesjonalnego partnerstwa z UEFA 

oraz spółkami zależnymi UEFA. Program ten ma na celu realizację m.in. gwarancji nr 4 

dotyczącej warunków przepływu osób podczas Turnieju i zatrudniania cudzoziemców, w tym 

pobytu i pracy w Polsce pracowników UEFA wykonujących tzw. zawody regulowane. 
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W ww. okresie do spółki PL.2012 sp. z o.o. zostało skierowane pismo (z dnia 13 sierpnia 

2010 r.) informujące o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji z resortami oraz Komisją 

Europejską w sprawie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców 

zaangażowanych w prace przygotowawcze Turnieju Finałowego. 

Prawo wspólnotowe (dyrektywa 2005/36/WE) nie zawiera przepisów szczególnych, które 

miałyby zastosowanie w przypadku imprez masowych. W przypadku podejmowania pracy 

lub świadczenia usług przez cudzoziemców należałoby zatem przestrzegać zasad określonych 

w ww. dyrektywie. Jednakże Komisja Europejska stwierdziła, że ze względu na rangę tego 

wydarzenia Polska może przyjąć przepisy bardziej liberalne niż przewidziane w dyrektywie. 

Problem uznania kwalifikacji osób przyjeżdżających w związku z UEFA EURO 2012™ 

wykracza poza przepisy wspólnotowe, gdyż dotyczy także, a może nawet przede wszystkim, 

obywateli spoza Unii Europejskiej. Należałoby więc bliżej określić zawody  

i specjalności pracowników, którzy będą przyjeżdżali do Polski. W przypadku wielu 

zawodów nie ma przepisów regulujących uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez obywateli 

państw „trzecich”; mogą oni uzyskać kwalifikacje w Polsce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje system uznawania kwalifikacji 

obowiązujący w Unii Europejskiej, ale – biorąc pod uwagę wyjątkowość wydarzenia, jakim 

będzie Turniej Finałowy UEFA EURO 2012™ – wyraziło gotowość do współpracy  

i ułatwienia kontaktu z resortami, w których kompetencjach znajdują się regulowane zawody  

i działalności. Zaproponowano udział przedstawiciela PL.2012 sp. z o.o. w spotkaniu 

międzyresortowego Zespołu, któremu przewodniczy Krajowy Koordynator ds. dyrektywy 

2005/36/WE (prawdopodobnie temat znajdzie się w agendzie posiedzenia Zespołu na 

początku 2011 r.). 

W dniu 13 grudnia 2010 r., podczas roboczego spotkania Krajowego Koordynatora  

ds. dyrektywy 2005/36/WE, Danuty Czarneckiej i Koordynatora Krajowego ds. własności 

intelektualnej z PL.2012 sp. z o.o., Tomasza Zahorskiego ustalono, że PL.2012 sp. z o.o. 

wyjaśni z partnerami z państw, które wcześniej organizowały Turniej Finałowy Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej, jak podeszły one do kwestii uznawania kwalifikacji zagranicznych 

specjalistów przybywających w związku z Turniejem Finałowym. 

 

5.11 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

W zakresie realizacji gwarancji rządowych oraz działań legislacyjnych odnośnie uprzednio 

zaprojektowanych przez MKiDN przepisów w zakresie publicznego odtwarzania transmisji  

z ważnego wydarzenia sportowego, resort kultury i dziedzictwa narodowego podtrzymuje 

swoje wcześniej zaprezentowane stanowisko.  

Z uwagi na fakt, iż w omawianym okresie dalsze prace nad projektem ustawy o ważnych 

wydarzeniach sportowych nie były kontynuowane, MKiDN nie zmieniło opinii polegającej na 

zapewnieniu realizacji gwarancji dotyczącej ochrony praw własności intelektualnej dla 
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przedsięwzięć uznawanych za ważne wydarzenia sportowe, które będą miały miejsce  

w ramach Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™, wynikającej z umowy pomiędzy 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a UEFA. 

W drugiej połowie 2010 r. przedstawiciele MKiDN – Departamentu Własności Intelektualnej 

i Mediów - brali udział w pracach Komitetu Ochrony Praw, ciała opiniodawczo-doradczego 

Ministra Sportu i Turystyki. 

W resorcie kultury i dziedzictwa narodowego odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami 

władz Miasta Rzeszowa, poświęconych przygotowaniom do realizacji Europejskiego 

Stadionu Kultury w połowie 2011 r. w formie dwu-trzydniowego polsko-ukraińskiego 

przedsięwzięcia kulturalnego, którego głównym akcentem byłby koncert z udziałem gwiazdy 

światowej sławy, transmitowany przez TV. Realizacja takiego projektu zaplanowana była  

w Rzeszowie na trzecią dekadę sierpnia 2010 r., jednak w związku z zaistniałą  

w województwie podkarpackim, latem ubiegłego roku, klęską powodzi, edycja ESK została 

odwołana, a zamiast niej w terminie późniejszym odbył się koncert charytatywny na rzecz 

powodzian.  

W dniu 16 grudnia 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski 

spotkał się z Prezydentem Miasta Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem. Podczas rozmowy 

podjęto wspólną decyzję o zorganizowaniu w 2011 r. w Rzeszowie pierwszego koncertu  

w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. Podpisanie Listu intencyjnego w tej sprawie 

zaplanowano w styczniu 2011 r. Wstępnie resort kultury i dziedzictwa narodowego deklaruje 

wsparcie projektu na poziomie 2 mln zł wraz z zapewnieniem oprawy promocyjnej. Prezydent 

Tadeusz Ferenc zadeklarował wolę wsparcia przedsięwzięcia przez Miasto Rzeszów  

na poziomie 1 mln zł. Realizatorem projektu ze strony MKiDN, zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami, będzie Narodowe Centrum Kultury. 

 

5.12 Ministerstwo Środowiska 

 

Działania związane z przygotowaniami Polski do Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ 

podejmowane przez Ministerstwo Środowiska w II połowie 2010 r.:  

1. W zakresie wdrażania projektu „Zazielenianie mistrzostw EURO 2012”  

We wrześniu 2010 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt.: „Zazielenianie mistrzostw 

EURO 2012”. 

Celem przedsięwzięcia jest włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony 

środowiska oraz kształtowanie postaw i promocja zachowań proekologicznych m.in. wśród 

kibiców oraz promocja wizerunku Polski na forum krajowym i europejskim jako kraju 

bogatego w unikalne walory przyrodnicze oraz prowadzącego nowoczesną politykę ochrony 

środowiska (m.in. wdrażającego międzynarodowe standardy i systemy ochrony środowiska).   
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Ministerstwo Środowiska we współpracy ze spółką PL.2012 wykreują markę, obejmującą 

działania proekologiczne, podejmowane przez organizatorów Mistrzostw oraz przez 

Ministerstwo Środowiska, a polegające na minimalizacji wpływu na środowisko Mistrzostw 

jako masowej imprezy sportowej. Działania te złożą się na zazielenienie UEFA EURO 

2012™. 

Mając jednocześnie na uwadze, iż Mistrzostwa to pierwsza impreza sportowa w Polsce o tak 

masowym charakterze może być ona wykorzystana do uzyskania dużej skali efektu 

edukacyjnego z zakresu zachowań proekologicznych, a także do promocji Ministerstwa 

Środowiska i polityki ekologicznej państwa wśród szerokiego grona odbiorców. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje szereg działań informacyjno - promocyjnych m.in. 

promowanie zachowań proekologicznych, m.in. wśród kibiców (m.in. kampania informacyjna 

dotycząca offsetu i zachęcająca do korzystania z transportu publicznego, kampania 

informacyjna dotycząca ograniczania powstawania odpadów); organizacja wizyty 

dziennikarzy zagranicznych w obszarach cennych przyrodniczo, organizacja w miastach  

gospodarzach Euro 2012 wizyt studyjnych i wydarzeń promujących projekt oraz opracowanie 

statusu Ambasadora Zachowań Proekologicznych podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012™  

i podejmowane przez niego działania medialne. 

Koncepcja projektu została zaprezentowana przez spółkę PL.2012 podczas spotkania  

z przedstawicielami UEFA i strony ukraińskiej w Kijowie w dniu 16 grudnia 2010 r., które 

poświęcone było programowi odpowiedzialności społecznej realizowanemu w związku  

z Mistrzostwami. 

W grudniu 2010 r. wydany został poradnik Ministerstwa Środowiska pt.: „Zielony Sport” na 

temat zazieleniania masowych imprez sportowych. Celem poradnika jest przedstawienie 

organizatorom istniejących rozwiązań i wskazanie sposobu zazieleniania imprez sportowych 

w różnej skali. 

 

2. W zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

W określonym powyżej okresie sprawozdawczym w Departamencie Ocen Oddziaływania  

na Środowisko GDOŚ w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ przeprowadzono 

kilka (w stosunku do 4 przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów  

w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 z dnia 29 grudnia 2009 r.) postępowań 

administracyjnych w sprawie ocen oddziaływania na środowisko należących do kompetencji 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, działającego, jako organ II instancji oraz 

udzielono odpowiedzi na skargę do Komisji Europejskiej (dotyczącą 1 przedsięwzięcia  

z wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć  

Euro 2012).  

W GDOŚ dokonywano także oceny prawidłowości przeprowadzonych dotychczas 

postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji 

dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki ustawie z dnia 21 maja 2010 r.  

o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804), która weszła w życie w dniu 20 

lipca 2010 r., uproszczona została procedura wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zmiana ta dotyczy również przedsięwzięć realizowanych w ramach UEFA 

EURO 2012™. 

 

3. W zakresie współpracy z Ukrainą 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska brała udział w pracach związanych  

z przygotowaniem zakresu tematów do omówienia w trakcie IV Posiedzenia Polsko-

Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej oraz przedstawiła 

propozycję zapisów do protokołu z posiedzenia, pozostających w kompetencjach GDOŚ: 

a) Umowa bilateralna o realizacji konwencji z Espoo 

Najbardziej istotną kwestią w ramach współpracy transgranicznej między Rzeczpospolitą 

Polską a Ukrainą w zakresie ocen oddziaływania na środowisko jest rozpoczęcie rozmów 

negocjacyjnych zmierzających do zawarcia bilateralnej umowy o realizacji Konwencji  

o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencji z Espoo). 

Zawarcie umowy bilateralnej pozwoli, m.in. na jednoznaczne określenie udziału właściwych 

organów w postępowaniu, kwestii tłumaczenia dokumentacji oraz trybu i czasu 

przekazywania stanowisk w procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

co wpłynie na usprawnienie przedmiotowej procedury. W dniu 27 grudnia 2010 r. strona 

ukraińska przekazała do Ministerstwa Środowiska projekt ww. umowy. 

 

b) Postępowania w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

następujących inwestycji 

W chwili obecnej prowadzone są postępowania w sprawie transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla następujących inwestycji: 

 Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku „Piaski-Dorohusk” 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  

w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991 r.  

(Dz. U. Nr 96, poz. 1110 z dnia 3 grudnia 1999 r.) strona polska w dniu 15 czerwca 

2010 r. wysłała stronie ukraińskiej oficjalne powiadomienie o planowanej działalności 

realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział  

w Lublinie, która może spowodować znaczące negatywne oddziaływanie 

transgraniczne pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku „Piaski-Dorohusk”.  

W chwili obecnej czekamy na odpowiedź Ukrainy czy ma zamiar przystąpić do 

przedmiotowego postępowania transgranicznego.  

 Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na 

odcinku „Warszawa Wschodnia- Lublin-Dorohusk-Granica Państwa”  
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  

w kontekście trans granicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991 r.  

strona polska prześle stronie ukraińskiej oficjalne powiadomienie wraz z niezbędną 

dokumentacją zaraz po otrzymaniu przetłumaczonych dokumentów od inwestora PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.   

c) Organizacja i zarządzanie zasobami informacji o obszarach chronionych  

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odnośnie udostępniania informacji  

(w szczególności informacji o obszarach, siedliskach i gatunkach chronionych), założeń  

i metodyki przyjętych w tym zakresie przez obie strony, mogą stanowić szerokie pole do 

współpracy.  

 

4. W zakresie geologii 

Rozpatrzono w sumie 22 opracowania określające warunki geologiczno – inżynierskie dla 

posadowienia obiektów budowlanych dróg ekspresowych i autostrad, w tym: 20 projektów 

prac geologicznych, 3 aneksy do projektów prac geologicznych oraz 14 dokumentacji 

geologiczno-inżynierskich. Ponadto do dnia 15 grudnia 2010 r. wpłynęły do rozpatrzenia 3 

projekty prac geologicznych oraz 5 dokumentacji geologiczno – inżynierskich. 

5. Inne 

W ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zgodnie z tzw. 

Wspólnym Planem Działania, Państwowa Agencja Atomistyki zorganizowała seminarium dla 

wyższych urzędników nt. różnych aspektów bezpieczeństwa jądrowego (np. zagrożeń 

związanych z nielegalnym przewozem materiałów jądrowych oraz innymi niedozwolonymi 

formami działalności z udziałem materiałów jądrowych i promieniotwórczych). Seminarium 

miało miejsce w dniach 8-9 listopada 2010 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz różnych służb 

podległych temu Ministerstwu (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa 

Straż Pożarna), służb celnych podległych Ministerstwu Finansów, Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego podległego Ministerstwu Zdrowia oraz Państwowej Agencji Atomistyki. 

Seminarium miało formę wykładów, prowadzonych przez specjalistów z Międzynarodowej 

Agencji Energii Atomowej (MAEA). Przekazana przez MAEA informacja opierała się na 

wcześniejszych doświadczeniach tej organizacji międzynarodowej, wynikających z udzielania 

podobnego wsparcia np. Grecji czy Chinom, organizującym igrzyska olimpijskie czy też 

Brazylii w związku z igrzyskami panamerykańskimi. Uczestnicy (w sumie 15 osób) wysoko 

ocenili prezentacje ekspertów z MAEA, wykazując duże zainteresowanie przedstawianymi 

tematami. Pytania zadawane były nie tylko przedstawicielom MAEA, ale też specjalistom  

z Państwowej Agencji Atomistyki, w szczególności o różne detale dotyczące sprzętu 

specjalistycznego, który ma być udostępniony przez MAEA polskim służbom na czas trwania 

Turnieju UEFA EURO 2012™. 
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5.13 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, będąc liderem jednego z obszarów Programu Bezpieczeństwo 

UEFA EURO 2012™, opracowało we wrześniu 2010 r. plan działań przygotowujących 

wymiar sprawiedliwości w Polsce do wypełniania ciążących na nim obowiązków w czasie 

trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami resort sprawiedliwości, w ramach przygotowania 

organizacyjnego sądów, wyznaczył sobie następujące cele: określenie jednostek 

organizacyjnych sądownictwa powszechnego, które będą realizować zadania mające na celu 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania sądów w czasie UEFA EURO 2012™ (szczególnie 

w miastach, w których będą rozgrywane mecze Turnieju Finałowego oraz na terenie 

województw, przez które będzie odbywał się tranzyt kibiców pomiędzy miastami Polski  

i Ukrainy), określenie sądów „zapasowych” (budynków sądów) lub ewentualnie innych 

miejsc, w których będą mogły odbywać się posiedzenia, określenie zakresu koniecznego 

wzmocnienia kadrowego (delegowanie sędziów oraz kadry urzędniczej) wytypowanych 

sądów, przygotowanie w wyznaczonych sądach dyżurów większej liczby sędziów  

i pracowników administracyjnych, którzy będą gotowi rozpoznać i zapewnić obsługę 

kancelaryjną zwiększonej liczby wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz 

spraw w trybie przyspieszonym, ustalenie polityki urlopowej w czasie UEFA EURO 2012™. 

W obszarze działań wspierających sprawność postępowań sądowych wskazano na potrzebę 

nawiązania współpracy z organizacjami zrzeszającymi tłumaczy, w tym tłumaczy 

przysięgłych. Za kluczowe uznano przedstawienie listy tłumaczy przysięgłych, którzy będą  

w stanie wykonać czynności zawodowe w miastach będących na terytorium Polski 

gospodarzami Turnieju Finałowego oraz udostępnienie jej sądom. Sygnalizowano także 

możliwość nawiązania współpracy z uczelniami zlokalizowanymi w miastach, w których 

będą rozgrywane Mistrzostwa i które prowadzą kierunki filologiczne, w tym dla rzadkich 

języków obcych, w celu zapewnienia możliwości powoływania dodatkowych tłumaczy. 

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości zaplanowało nawiązanie kontaktu z organami 

samorządu adwokackiego, by zapewnić oskarżonym możliwość korzystania z pomocy 

obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, oraz organizacjami zrzeszającymi biegłych 

sądowych dla specjalności niezbędnych przy opiniowaniu w typowych sprawach związanych 

ze zdarzeniami w przebiegu imprez masowych. 

W związku z zadaniami nałożonymi przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych 

zadeklarowano, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa 

Sprawiedliwości zostanie odpowiednio przygotowane organizacyjno-technicznie na 

wykonywanie zwiększonej liczby zadań w czasie Mistrzostw. 

W planie zadań Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z UEFA EURO 2012™ zawarto 

zobowiązanie do monitorowania stanu prawnego i inicjowania koniecznych zmian 

legislacyjnych. Z uwagi na doniosłość decyzji w tym zakresie, propozycje zmian 

legislacyjnych wspomagające prawidłowe zabezpieczenie organizacji Mistrzostw Europy  
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w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ zostały wstępnie zarysowane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, przy współpracy z praktykami ścigania przestępczości, w sierpniu 2010 r. 

Ministerstwo poddało wówczas pod rozwagę nowelizację Kodeksu postępowania karnego  

w obszarze regulacji dotyczących trybu przyspieszonego, co miałoby służyć sprawniejszemu 

rozpoznawaniu spraw związanych ze zdarzeniami zaistniałymi w czasie Mistrzostw, zmianę 

w przepisach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych m.in. w zakresie dotyczącym 

tłumaczy przysięgłych oraz zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 

stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, 

poz. 131, z późń. zm.). Przedmiotem analizy stała się również możliwość objęcia systemem 

dozoru elektronicznego (SDE) osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu 

wstępu na imprezę masową, co mogłoby służyć zabezpieczeniu miejsc wydarzeń sportowych 

przed przedostaniem się na ich teren osób z tzw. „zakazem stadionowym” oraz koncepcja 

tzw. „rozprawy odmiejscowionej” polegająca na tym, że jedna rozprawa w trybie 

przyspieszonym toczy się jednocześnie w dwóch miejscach, a jej uczestnicy porozumiewają 

się za pomocą łączy telewizyjnych, w drodze tzw. wideokonferencji, co w sytuacjach 

zaistnienia konfliktów w większych zbiorowiskach ludzkich mogłoby ułatwić i przyspieszyć 

postępowanie sądowe. Wskazane kwestie są nadal analizowane przez właściwe 

merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości i Kierownictwo resortu. 

W celu opracowania i wdrożenia w życie założeń dotyczących prawidłowego funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości w Polsce w czasie trwania UEFA EURO 2012™ zarządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2010 r. powołano resortowy Zespół ds. 

koordynacji prac nad przygotowaniem organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów 

powszechnych do funkcjonowania podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012.  

W październiku 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało na ręce Prokuratora 

Generalnego, Andrzeja Seremeta zaproszenie do bieżącej współpracy i wymiany informacji  

o planowanych oraz podejmowanych czynnościach celem wypracowania formy 

organizacyjnej kooperacji sądów powszechnych i Prokuratury w zakresie sprawnego 

rozpoznawania spraw w czasie UEFA EURO 2012™. Przedmiotowa propozycja spotkała się 

z aprobatą i na początku listopada br. nawiązano oficjalną współpracę we wskazanej kwestii 

pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Prokuraturą Generalną. 

Ponadto, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym z Prezesem PZPN, Grzegorzem Lato, w celu 

zapoznania ww. z podejmowanymi przez resort działaniami w ramach przygotowań do 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. oraz wymiany doświadczeń w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dużych imprez masowych. 

W związku z UEFA EURO 2012™ sądy powszechne zostały podzielone na następujące 

grupy: I kategoria - sądy rejonowe w miastach, w których będą rozgrywane mecze finałowe: 

Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław; II kategoria - jednostki sądowe zlokalizowane  

w okręgach sądowych, przez które odbywać się będzie tranzyt kibiców pomiędzy miastami 
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Polski i Ukrainy (okręgi w apelacji rzeszowskiej i lubelskiej); III kategoria - pozostałe sądy, 

w tym zlokalizowane na przebiegu tras połączeń kolejowych i drogowych. 

W październiku 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prezesów Sądów 

Okręgowych w: Warszawie, Warszawa-Praga w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, 

Krośnie, Lublinie, Przemyślu, Zamościu z prośbą o przedstawienie informacji o stanie 

przygotowania sądów znajdujących się w okręgu do wykonywania ewentualnie zwiększonej 

liczby zadań w czasie trwania UEFA EURO 2012™, w tym danych kadrowych oraz tych 

dotyczących warunków lokalowo-technicznych jednostek sądowych.  

Nadesłane przez Prezesów ww. Sądów dane były przedmiotem analizy Zespołu ds. 

koordynacji prac nad przygotowaniem organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów 

powszechnych do funkcjonowania podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012. Zgromadzony materiał pozwolił wstępnie wskazać obszary potencjalnych 

utrudnień w funkcjonowaniu konkretnych jednostek, jakie mogą zaistnieć w momencie 

zwiększenia obowiązków ciążących na wymiarze sprawiedliwości wynikających z zagrożeń 

związanych z organizacją dużych imprez masowych. 

W celu dodatkowego omówienia zagadnień podnoszonych przez Prezesów Sądów 

Okręgowych oraz zaproponowania planu dalszych działań przygotowujących sądy 

powszechne do funkcjonowania w czasie UEFA EURO 2012™, na grudniowe posiedzenie 

Zespołu zaproszono Prezesów ww. Sądów i przedstawiciela Prokuratora Generalnego.  

W trakcie przedmiotowego spotkania, oprócz zagadnień związanych ze stanem 

organizacyjnej gotowości konkretnych jednostek sądowych do wykonywania zwiększonej 

liczby obowiązków, rozpatrywano również zmiany legislacyjne proponowane przez resort 

oraz kwestie dotyczące współpracy sądownictwa z innymi podmiotami w czasie Mistrzostw. 

Przedstawione opinie i stanowiska będą przedmiotem dalszej analizy Zespołu.  

Z inicjatywy warszawskich Sądów Okręgowych oraz Komendy Stołecznej Policji, Prokuratur 

i Adwokatury został powołany zespół, który odbywa cykliczne spotkania w przedmiocie 

przygotowań do Mistrzostw. Współdziałanie sądów, prokuratury, policji, samorządu 

adwokackiego ma lub będzie miało miejsce również w innych miastach, co wynika  

z deklaracji niektórych Prezesów Sądów Okręgowych, gdyż na ich barkach spoczywa 

nawiązanie tego rodzaju współpracy. Resort oczekuje, że kooperacja na wzór warszawskiego 

zespołu zostanie podjęta w najbliższym czasie przez sądy we wszystkich okręgach.  

Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża nadzieję, że podejmowane działania umożliwią 

wypracowanie optymalnego stanu organizacji sądownictwa powszechnego na czas trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ i stworzenie jak najlepszego 

modelu organizacyjnej współpracy z pozostałymi podmiotami. 
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6 Podsumowanie 

Rok 2010 stanowił ważne 12 miesięcy intensywnych prac przygotowawczych  

i organizacyjnych, realizowanych przez wszystkich interesariuszy przygotowań do Turnieju. 

Dziś to ponad 172 instytucje publiczne, reprezentujące wszystkie obszary przygotowań. 

Koordynacja Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliła na zintegrowaną współpracę, 

wymianę informacji oraz stałą koordynację realizacji wspólnych działań w trzech filarach 

strategicznych przygotowań: infrastrukturalnym, organizacyjnym i związanym  

z zaangażowaniem społecznym. To podstawowe elementy zarządzania projektowego,  

na którym opierają się polskie przygotowania. Dokonano postępu w realizacji projektów 

infrastrukturalnych i organizacyjnych. 

W grupie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, 82 % inwestycji kluczowych 

realizowanych jest zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyka, zaś w przypadku 

inwestycji ważnych wskaźnik ten wynosi 64%. W II półroczu 2010 r. oddano do użytkowania 

trzy kluczowe inwestycje: stadion w Poznaniu, odcinek łączący autostradę A4 z drogą S7 oraz 

II etap połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu, a także  

w styczniu 2011 r. Drogę ekspresową S8, Konotopa – Powązkowska – 10 km. 

Znaczący wzrost zaawansowania w realizacji nastąpił także w zakresie projektów 

organizacyjnych. Dokonano przejścia z fazy koncepcyjno-planistycznej do fazy realizacyjnej. 

W obecnej chwili 90% działań w zakresie projektów organizacyjnych realizowanych jest 

zgodnie z planem oraz przy niskim poziomie ryzyka. Szczególną uwagę w II połowie 2010 r. 

należy zwrócić na zdecydowane przyspieszenie w zakresie przygotowań w obszarze 

bezpieczeństwa, w tym skuteczną współpracę w ramach działań Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

wszystkich zaangażowanych podmiotów i organizacji. Umożliwiło to podpisanie 

uszczegółowionej Mapy Drogowej współpracy Polski i Ukrainy w II połowie 2010 r.  

Spółka PL.2012 odpowiedzialna jest za koordynację 216 projektów infrastrukturalnych 

bezpośrednio związanych z Turniejem. W ramach przyjętej kategoryzacji przedsięwzięć 

infrastrukturalnych wyróżniono przedsięwzięcia: kluczowe, ważne, pozostałe. Na koniec 

2010 r. uzyskano następujące wskaźniki zaawansowania: 

 Przedsięwzięcia kluczowe – całkowita liczba 45, w tym zrealizowanych: 6  

 Przedsięwzięcia ważne - całkowita liczba 36, w tym zrealizowany: 1 

 Przedsięwzięcia pozostałe - całkowita liczba 135, w tym zrealizowanych: 28 

W II półroczu 2010 r. liczba zakończonych przedsięwzięć kluczowych zwiększyła się z 2 do 

5, a w styczniu 2011 r. do 6 o przedsięwzięcie „Droga ekspresowa S8, Konotopa - 

Powązkowska” – 10 km. Zakończone zostały inwestycje „Rozbudowa Stadionu Miejskiego  

w Poznaniu”, „Autostrada A4” (oddany do użytkowania odcinek drogi łączącej autostradę A4 

z centrum Krakowa i drogą ekspresową S7), „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej  

z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II” oraz w styczniu 2011 r. „Droga ekspresowa S8, 

Konotopa – Powązkowska” - 10 km. Łącznie 82% spośród przedsięwzięć kluczowych 

realizowanych jest zgodnie z planem, przy niskim poziomie ryzyka lub też zostało 



249 

 

zakończonych. Liczba inwestycji kluczowych, które nie zostaną zrealizowane przed UEFA 

EURO 2012™ wzrosła z 1 do 3. W II półroczu 2010 r. listę tę powiększyły dwa 

przedsięwzięcia: „Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim 

we Wrocławiu” oraz „Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu stworzenia możliwości diagnostyki 

czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych”. 

W II półroczu 2010 r. udział przedsięwzięć ważnych realizowanych zgodnie z planem, przy 

niskim poziomie ryzyka lub zakończonych wzrósł z poziomu 61% do 64%. Utrzymała się 

liczba dwóch inwestycji, które nie zostaną zrealizowane przed mistrzostwami. Są to: 

„Rozbudowa ul. Obornickiej w Poznaniu (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego  

i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)” oraz „Budowa linii kolejowej na odcinku 

Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy”. 

W II połowie 2010 r. zwiększyła się liczba zrealizowanych przedsięwzięć pozostałych 

(wzrost z 21 po I półroczu 2010 r. do 28 inwestycji w chwili obecnej). Do użytkowania 

oddane zostały następujące inwestycje: „System Infrastruktury Służb Ratowniczych  

i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania”, „Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy 

Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu”, „5* Hotel Hilton w Gdańsku”, „Centrum 

Pobytowe Dwór Oliwski / Stadion MOSiR Gdańsk”, „Centrum Pobytowe Kluczbork”, 

„Centrum Pobytowe Kolna”, „Centrum Pobytowe Lubin” oraz „Centrum Pobytowe 

Myślenice”. Łącznie 64% przedsięwzięć pozostałych realizowanych jest zgodnie z planem, 

przy niskim poziomie ryzyka lub zostało zakończonych. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy odnotować wzrost w II półroczu 2010 r. liczby 

przedsięwzięć całkowicie zrealizowanych - z 23 do 35. Wszystkie inwestycje w kategoriach 

kluczowych i ważnych pozostają pod kontrolą i są w zdecydowanej większości realizowane 

zgodnie z planem. Obecnie 60 wskazanych inwestycji jest w fazie realizacji, zaś 6 zostało już 

zakończonych. Planowane jest zrealizowanie kolejnych 19 projektów z kategorii 

przedsięwzięć kluczowych i ważnych w 2011 r. Wzrost w minionym półroczu liczby 

przedsięwzięć z krytycznie wycenionym ryzykiem (z 27 do 34) spowodowany jest głównie 

sytuacją w katalogu przedsięwzięć pozostałych, a więc najmniej istotnych z punktu widzenia 

UEFA EURO 2012™. Spośród wszystkich analizowanych przedsięwzięć 68% jest 

realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie ryzyka lub zostało zakończonych.  

W 2011 r. przygotowania wejdą w kluczową fazę, w której projekty infrastrukturalne 

integrowane będą z projektami organizacyjnymi oraz z działaniami, których celem jest 

uświadomienie Polakom, że wszyscy są gospodarzami Turnieju w 2012 r. Ważna będzie 

także intensyfikacja efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami przygotowań, 

reprezentującymi zarówno stronę publiczną, jak i turniejową. Priorytetem zadań na 2011 r. 

będzie kontynuacja przygotowania infrastruktury, połączona z intensyfikacją działań 

organizacyjnych oraz podjęcie działań aktywizujących polskie społeczeństwo w kontekście 

UEFA EURO 2012™. Dodatkowo kluczowym aspektem będzie zacieśnienie współpracy  

z partnerami z Ukrainy i uruchomienie działań promocyjnych kraju poza Polską.  


