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1 Wstęp 

 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie pełnej informacji na temat zadań 

zrealizowanych pod koniec 2010 r. i w I połowie 2011 r. w procesie przygotowań  

do współorganizacji przez Polskę Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz aktualnego stanu tych 

przygotowań. Dokument obejmuje zrealizowane cele i zadania w okresie od grudnia 2010 r. 

do czerwca 2011 r. oraz najważniejsze planowane zadania do realizacji do końca 2011 r. 

Opracowanie i przekazanie niniejszego dokumentu jest realizacją art. 6 pkt 1 ustawy z dnia  

7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857). 
 

Dokument został przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Adresatem dokumentu jest Rada Ministrów. 
 

Zawartość sprawozdania: 

Rozdział pierwszy zawiera wstęp do dokumentu. 

W rozdziale drugim wskazane zostały kluczowe informacje dotyczące przygotowań Polski  

do Turnieju Finałowego w I połowie 2011 r., w formie statystyk i komentarzy z krótkim 

opisem zmian, rezultatów i postępów, jakie nastąpiły w ciągu I połowy 2011 r.  

W rozdziale trzecim opisane zostały szczegółowe działania spółki PL.2012 sp. z o.o. (zwanej 

dalej „PL.2012”), realizowane w projektach zawartych w planie działań – (Mapa Drogowa) 

oraz status realizacji przedsięwzięć Euro 2012. W rozdziale tym przedstawiono karty 

wszystkich projektów realizowanych w ramach poszczególnych 8 programów strategicznych 

polskich przygotowań z uwzględnieniem informacji dotyczących zadań wykonanych  

w I połowie 2011 r., zadań planowanych do realizacji w II połowie 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 na temat przedsięwzięć są aktualne na dzień  

30 czerwca 2011 r., natomiast dane dotyczące hoteli i centrów pobytowych są aktualizowane 

kwartalnie i są aktualne na dzień 31 marca 2011 r.  

Rozdział czwarty opisuje działania podejmowane przez organy administracji publicznej  

w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™.  

W ostatnim rozdziale piątym znajduje się podsumowanie sprawozdania. 
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2 Strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA EURO 

2012™ w I połowie 2011 r. 
 

UEFA EURO 2012™ to trzecia, co do wielkości impreza sportowa na świecie. W Turnieju 

weźmie udział 16 drużyn narodowych i rozegranych zostanie 31 meczów w ciągu 23 dni 

rozgrywek. Na stadionach w Polsce i na Ukrainie zasiądzie ok. 1,4 mln kibiców, natomiast 

dodatkowo ponad 2 mln kibiców będzie mogło obejrzeć mecze w kilkunastu strefach kibica. 

Do Polski przybędzie ok. 1 mln kibiców i turystów zagranicznych w związku z Turniejem. 

Transmisja na żywo będzie realizowana do ponad 180 krajów świata. Na podstawie danych  

z Turnieju UEFA EURO 2008™ w Austrii i Szwajcarii wynika, że oglądalność telewizyjna 

„na żywo” jednego meczu wynosiła średnio ponad 155 mln osób, a trend wzrostowy 

oglądalności wyraźnie widoczny w porównaniu do poprzednich Mistrzostw wskazuje na 

potencjalnie jeszcze większą oglądalność meczów UEFA EURO 2012™ rozgrywanych  

w Polsce i na Ukrainie.  

 

W Polsce przygotowania w przestrzeni publicznej do UEFA EURO 2012™ koordynowane są 

przez Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem spółki celowej PL.2012 oraz  

we współpracy z samorządami miast gospodarzy Euro 2012 (Gdańsk, Poznań, Warszawa, 

Wrocław). Na Ukrainie przygotowania koordynuje wicepremier w Gabinecie Ministrów 

Ukrainy, który kieruje Narodową Agencją Ukrainy ds. EURO 2012 we współpracy  

z ukraińskimi miastami gospodarzami (Charków, Donieck, Kijów, Lwów). Za część sportową 

przygotowań odpowiada UEFA, narodowe federacje piłkarskie Polski i Ukrainy oraz 

specjalnie powołane spółki EURO 2012 Ukraina i EURO 2012 Polska. 

 

 

 

Rysunek 1 Mapa polskich i ukraińskich miast gospodarzy Euro 2012 
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W 2012 r. do Polski przyjedzie ponad milion kibiców z zagranicy. Ich oczekiwania to przede 

wszystkim dobra organizacja, w tym bezpieczeństwo, sprawna i przyjazna obsługa, rzetelna 

informacja – możliwość porozumiewania się w języku ojczystym, a co najmniej angielskim, 

wygodny transport, dobre warunki zakwaterowania i dostępność opieki medycznej w nagłych 

przypadkach. Od osobistych doświadczeń turystów będzie zależał wizerunek poszczególnych 

miast i całego kraju oraz to, czy będą oni chcieli wrócić do Polski w przyszłości lub 

zarekomendować nasz kraj do odwiedzenia także innym w celach turystycznych lub 

biznesowych. Dla zrealizowania tego celu strategicznego zostaną przygotowane nowoczesne 

stadiony, zmodernizowane lotniska, drogi i połączenia kolejowe oraz Turniej, zapewniający 

najwyższe emocje piłkarskie w pełnym poczuciu bezpieczeństwa. To wszystko ma sprawić, 

że zmieni się postrzeganie Polski pod względem infrastruktury i sprawności organizacyjnej. 

Wzmocniony zostanie wizerunek kraju jako atrakcyjnego dla biznesu oraz turystyki. Jako kraj 

pozyskamy ugruntowane know-how i doświadczenie w skoordynowanym zarządzaniu  

oraz realizacji trudnych i złożonych projektów, w tym organizacji imprez masowych  

o najwyższej światowej randze. 

W ramach 3 obszarów przygotowań do UEFA EURO 2012™: Infrastruktura ( 2007-2012), 

Organizacja (2008-2012), Zaangażowanie Społeczne i Wizerunek ( 2010-2012), Ministerstwo 

Sportu i Turystyki za pośrednictwem spółki celowej PL.2012 realizuje Mapę Drogową, która 

stanowi podstawę przygotowań do Turnieju. Mapa Drogowa, czyli zaktualizowany  

zgodnie z zapisami umowy o powierzenie, kompleksowy oraz zintegrowany plan  

pt.: „Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 (Mapa Drogowa) na okres 2008 

– 2012 / aktualizacja Listopad 2010”. Plan, który w przedłożonej formie Mapy Drogowej 

został zaakceptowany w 2010 r. przez Ministra Sportu i Turystyki, a także wspierany 

narzędziowo przez system PPM Clarity, jest rzeczywistym systemem koordynacyjno - 

zarządczym następujących ośmiu Programów Strategicznych Przygotowań Polski do UEFA 

EURO 2012™: 

 

1. Program koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych. 

2. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach. 

3. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem transportu 

lądowego (drogowy i kolejowy). 

4. Program koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia 

turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo). 

5. Program koordynacji jakości obsługi gości i kibiców. 

6. Program koordynacji współpracy z Ukrainą. 

7. Program koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami zależnymi.  

8. Program koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych 

przed turniejem wpływających na postrzeganie kraju. 

 

Mapa Drogowa koresponduje w swojej formie ze wzorcem mapy drogowej UEFA dla 

przygotowań turniejowych od strony piłkarskiej, stosowanej przez Europejską Federację 

Piłkarską w ramach prac komitetu sterującego ds. EURO 2012. Wypracowane podejście 

zapewnia kompatybilność i standaryzację działań wszystkich podmiotów zaangażowanych  

w proces przygotowań do UEFA EURO 2012™, szczególnie w kluczowym aspekcie 
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planistyczno-harmonogramicznym, podnosi jakość w procesach zarządczo-koordynacyjnych 

oraz wspiera niezbędną i oczekiwaną spójność komunikacyjną. 
 

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012™ to 219 inwestycji, o łącznej wartości  

112 mld zł. Spośród nich 83 to inwestycje kluczowe i ważne dla sprawnej organizacji 

Turnieju: stadiony, lotniska, kluczowe połączenia autostradowe na poziomie centralnym  

i połączenia komunikacyjne w miastach gospodarzach Euro 2012 - łączna wartość 

przedsięwzięć kluczowych to 96 mld zł. W czerwcu 2011 r., na rok przed UEFA EURO 

2012™ – 66 spośród 83 (czyli blisko 80%) inwestycji kluczowych i ważnych jest w fazie 

zaawansowanej realizacji lub zostało już zakończonych. Biorąc pod uwagę tylko  

te inwestycje, które już zostały zrealizowane lub z dużym prawdopodobieństwem zostaną 

ukończone do momentu rozpoczęcia Turnieju, łączna kwota zaangażowanych środków 

osiągnie poziom 94 mld zł, co stanowi największy w historii wskaźnik realizowanych  

w okresie 4 lat inwestycji w Polsce.  
 

Przygotowania do Turnieju pozytywnie ocenia również UEFA, według której Polska znajduje 

się na właściwej drodze do sprawnego przeprowadzenia UEFA EURO 2012™. 

Zaawansowanie i widoczny postęp prac przygotowawczych w projektach infrastrukturalnych 

to jeden z najważniejszych elementów w krajowych przygotowaniach, które przesądzają  

o pozytywnych opiniach UEFA o Polsce jako kraju gospodarzu i wiarygodnym partnerze dla 

Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Drugi element wpływający na dobre oceny UEFA  

to zaawansowanie w zakresie projektów organizacyjnych, które przesądzą o jakości Turnieju. 

Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo, opiekę medyczną i ratownictwo, obsługę 

transportową i jakość obsługi gości. Projekty te są już wdrażane, a po losowaniu grup 

finałowych w grudniu 2011 r. będą integrowane z już istniejącą oraz budowaną infrastrukturą 

tak, aby stworzyć jednolity, sprawnie działający w czerwcu 2012 r. system. Cztery lata temu 

dominującym kolorem odzwierciedlającym ocenę polskich przygotowań był czerwony – 

kolor ryzyka krytycznego. Obecnie raporty UEFA zawierają głównie kolor zielony 

(odzwierciedlający brak ryzyk) i żółty (ryzyko niskie), a tylko w mniejszości obszarów 

pojawia się kolor pomarańczowy (ryzyko średnie). Pozostaje jeszcze prawie 12 miesięcy na 

poprawienie statusu ryzyka w tych obszarach i pozytywne zakończenie wszystkich działań 

przed rozpoczęciem Turnieju. Bezpośrednim przejawem dobrej współpracy jest wypracowana 

spójna komunikacja procesu przygotowań pomiędzy komunikatami UEFA oraz informacjami 

strony publicznej w Polsce. Przykładem tej współpracy jest rzetelna informacja i spójne 

stanowisko w czerwcu 2011 r. w kwestii zmian w harmonogramie realizacji Stadionu 

Narodowego.  
 

Oprócz kontroli ze strony UEFA proces przygotowań do Turnieju został również 

skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, która w swoim najnowszym raporcie, 

sygnowanym na dzień 27 maja 2011 r., poświęconym przygotowaniom Polski do organizacji 

Euro 2012 odnotowała „znaczący postęp w realizacji zadań związanych z przygotowaniem  

do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. Tegoroczna ocena NIK przygotowań Polski do Turnieju 

jest najlepsza spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych kontroli tego procesu. 

Raport NIK odnosi się do 2010 r. - jednak obecnie na 12 miesięcy przed UEFA EURO 
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2012™ aktualny stan przygotowań Polski do Turnieju jest znacznie bardziej zaawansowany 

w porównaniu do okresu kontrolowanego. Kontrola NIK wykazała, że stadiony budowane  

z myślą o Mistrzostwach będą gotowe do przeprowadzenia Turnieju, mimo że na niektórych 

obiektach zidentyfikowano pewne ryzyka. NIK pozytywnie oceniła także zaawansowanie 

przygotowań w zakresie rozbudowy portów lotniczych w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. 

Negatywną ocenę uzyskał jedynie port lotniczy w Poznaniu, gdzie zanotowano największe 

opóźnienia w stosunku do harmonogramu. NIK pozytywnie oceniła także stan przygotowań  

w zakresie zakwaterowania, uwzględniając podejmowane przez miasta gospodarzy Euro 2012 

oraz spółkę PL.2012 działania mające na celu zapewnienie optymalnej liczby miejsc 

noclegowych dla kibiców oraz przedstawicieli UEFA. Największe zastrzeżenia w raporcie 

NIK dotyczą budowy dróg ekspresowych i autostrad. Cytując powyższy raport NIK, wyniki 

kontroli w poszczególnych obszarach przygotowań w 2010 r. zostały ocenione następująco: 

 

 „NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia stan zaawansowania 

przygotowań do EURO 2012 w skontrolowanym okresie, w zakresie budowy 

stadionów. Na pozytywną ocenę zasługuje oddanie do użytku Stadionu w Poznaniu, 

znaczne zaawansowanie prac na Stadionach w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu,  

a także zabezpieczenie finansowania i rozpoczęcie prac na zagospodarowaniem 

terenu wokół Stadionów. Stwierdzono wydłużenie planowanych terminów zakończenia 

budowy Stadionów w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Zwiększyły się znacząco 

całościowe nakłady na budowę Stadionu w Poznaniu …; 

 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zaawansowanie, w skontrolowanym 

okresie, przygotowań do EURO 2012 w zakresie rozbudowy portów lotniczych  

w Gdańsku i Wrocławiu oraz pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

Portu Lotniczego w Warszawie. NIK negatywnie ocenia zawansowanie prac 

przygotowawczych w Porcie Lotniczym w Poznaniu …; 

 Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła istotne nieprawidłowości w zaawansowaniu 

przygotowań do EURO 2012 w zakresie budowy lub modernizacji przedsięwzięć 

komunikacyjnych w miastach-gospodarzach EURO 2012. Stwierdzono opóźnienia  

i przesunięcia terminów zakończenia inwestycji, w odniesieniu do przyjętych 

harmonogramów oraz zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, które mogą skutkować 

niepełnym przygotowaniem sieci transportu miejskiego do przewozu kibiców w trakcie 

trwania Mistrzostw …; 

 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skontrolowaną działalność Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przyjmując pozytywną ocenę Najwyższa Izba 

Kontroli uwzględniła w szczególności: zawarcie w 2010 r. z wykonawcami inwestycji 

20 umów na łączną kwotę 16.234,3 mln zł spośród ogólnej liczby 47 umów (na łączna 

kwotę 37.416,6 mln zł i 744,6 mln euro) zawartych w latach 2006-2010 na budowę 

autostrad i dróg ekspresowych zaliczonych w przedłożonym Radzie Ministrów  

w styczniu 2010 r. przez Ministra Sportu i Turystyki Sprawozdaniu z realizacji 

przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji 

przygotowań Polski do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 (lipiec - grudzień 2009) do przedsięwzięć krytycznych lub ważnych dla 

EURO 2012, oddanie do użytku sześciu odcinków autostrad o łącznej długości 91,6 
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km oraz podjęcie działań w zakresie usprawnienia procesu przygotowania i realizacji 

inwestycji …; 

 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Spółki PKP S.A. oraz PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie przygotowań do EURO 2012, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości …; 

 Na podstawie kontroli przeprowadzonej w Spółce PL.2012 NIK pozytywnie ocenia 

stan zaawansowania przygotowań do EURO 2012 w zakresie zakwaterowania. 

Formułując ocenę pozytywną uwzględniono podejmowane przez miasta-gospodarzy 

oraz Spółkę PL.2012 działania, mające na celu zapewnienie optymalnej liczby miejsc 

noclegowych dla kibiców oraz przedstawicieli UEFA …; 

 Na podstawie kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji NIK 

pozytywnie oceniła stan zaawansowania przygotowań do EURO 2012 w zakresie 

bezpieczeństwa. Podmioty zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa EURO 2012, 

w tym w szczególności MSWiA, PL.2012 oraz miasta-gospodarze rozpoczęły planowe 

wdrażanie Programu Bezpieczeństwa EURO2012. Stwierdzono jednak, że w budżecie 

na 2011 r. nie zabezpieczono około 25% środków finansowych niezbędnych do 

realizacji Programu w 2011 r. …; 

 Z ustaleń kontroli NIK w Spółce PL.2012 w zakresie opieki medycznej na EURO 2012 

wynika, że podmioty realizujące zadania w tym obszarze w ramach Komitetu 

Medycznego UEFA EURO 2012, w tym w szczególności miasta-gospodarze EURO 

2012 i Spółka PL.2012, właściwie realizowały przyjęte przez administrację publiczną 

zobowiązania …; 

 Z ustaleń kontroli NIK w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz w Spółce PL.2012 i w 

miastach-gospodarzach EURO 2012 wynika, że miasta-gospodarze przygotowały 

koncepcje promocji Mistrzostw. Nie zabezpieczono jednak wystarczających środków 

finansowych z budżetu na promocję, w związku z tym nie zatwierdzono ostatecznej 

wersji planu działań w tym zakresie …; 

 W wyniku kontroli w Spółce PL.2012 oraz w miastach-gospodarzach EURO 2012 NIK 

ustaliła, że podjęto działania w zakresie zapewnienia optymalnej dostępności telefonii 

komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu …”. 

 

W kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012™ najważniejsze są stadiony. Wszystkie 

zostaną oddane do użytku i przetestowane przed Turniejem. Gotowy jest już stadion  

w Poznaniu. Trwają aktualnie ostatnie odbiory stadionu w Gdańsku przed oddaniem go do 

użytkowania, spodziewanym na początku lipca 2011 r. oraz finalizowane są prace budowlane 

na stadionie we Wrocławiu. Skutecznie rozwiązano problem zmiany harmonogramu realizacji 

Stadionu Narodowego w Warszawie i nowa data oddania obiektu do użytkowania – 30 

listopada 2011 r. pozostawia wciąż duży margines czasu na kompleksowe testy przed 

Turniejem. Szczegółowo status przygotowania stadionów został opisany niżej w rozdziale 

2.1. 

Kolejne na liście priorytetów są lotniska – we wszystkich czterech polskich miastach 

gospodarzach Euro 2012 porty lotnicze będą gotowe do obsłużenia wzmożonego ruchu 

pasażerskiego w trakcie Turnieju. Niezwykle istotne są także lokalne połączenia 
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komunikacyjne – w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu trwają bardzo 

zaawansowane prace w tym zakresie. Turniej stał się także czynnikiem istotnie 

przyspieszającym modernizację sieci transportu krajowego: kolejowego i drogowego – stąd 

realizacja wielu projektów przez GDDKiA oraz Grupę PKP. Szczegółowy opis statusu 

inwestycji lotniskowych i transportowych został opisany w rozdziale 2.1. 

W I połowie 2011 r. nastąpił znaczący wzrost zaawansowania realizacji projektów 

organizacyjnych. Aktualnie wszystkie projekty organizacyjne zawarte w Mapie Drogowej 

PL.2012 są w trakcie realizacji, gdzie 73% działań w zakresie projektów organizacyjnych 

realizowanych jest zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyka, a zaawansowanie 

realizacji wszystkich projektów organizacyjnych zawartych w Mapie Drogowej PL.2012 

wynosi 65%. Projekty organizacyjne uruchomione po stronie publicznej są realizowane  

w pełni zgodnie z polskimi gwarancjami udzielonymi UEFA. W ich implementację 

zaangażowanych jest obecnie ponad 35 instytucji. Kluczowym terminem w kontekście 

sprawnej organizacji Turnieju będzie stanowił dzień 2 grudnia 2011 r., kiedy w Kijowie 

odbędzie się losowanie grup finałowych rozgrywek. Informacje o miejscach rozgrywek 

meczów konkretnych drużyn w polskich miastach gospodarzach będą podstawą do wdrożenia 

szczegółowych planów organizacji we wszystkich aspektach związanych z bezpieczeństwem, 

opieką medyczną, serwisem dla gości i kibiców, promocją oraz efektywnym transportem. 

Najbliższych pięć miesięcy do tego momentu będzie oznaczało intensywną pracę wszystkich 

zaangażowanych instytucji w celu utworzenia szczegółowych planów przygotowania 

procesów organizacyjnych Turnieju, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnych drużyn oraz ich 

kibiców uczestniczących w rozgrywkach w poszczególnych polskich miastach.  

Celem wszystkich projektów realizowanych przez ponad 170 instytucji, których działania 

koordynuje spółka PL.2012, jest uzyskanie pełnej gotowości operacyjnej na dzień 8 czerwca 

2012 r. – dzień rozpoczęcia Mistrzostw.  

 

KLUCZOWE I WAŻNE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE ZWIĄZANE  

Z UEFA EURO 2012™ 

 

Przygotowania infrastrukturalne w I połowie 2011 r. są intensywnie realizowane pomimo 

szeregu ryzyk. W grupie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych 67% inwestycji 

kluczowych jest realizowanych zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyka,  

a w przypadku inwestycji ważnych ten wskaźnik wynosi 54%. 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 

10 spośród nich jest już zakończonych. W II połowie 2011 r. planowane jest zrealizowanie 

kolejnych 18 projektów z przedsięwzięć kluczowych i ważnych. 

W I połowie 2011 r. zakończono i oddano do użytkowania kolejne trzy kluczowe inwestycje: 

 

 Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Gdańsk - Nowy Port wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą; 

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

Wschodnia; 

 Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - 

etap I. 

 

Dodatkowo w I połowie 2011 r. oddano do użytkowania dwa istotne odcinki autostrad:  

 A8 - Autostradowa obwodnica Wrocławia – odcinek od autostrady A4 (ob. w. 

Wrocław Południe) do w. Lotnisko (ob. w. Wrocław Lotnisko) o długości 7,4 km; 

 Autostrada A1 Sośnica - Gorzyczki – Etap II Bełk - Gorzyczki, odc. Bełk (ob. w. 

Rybnik) - Świerklany o długości 14,11 km.  

Na pozostałych odcinkach prace budowlane są w trakcie realizacji. 

 

 

Tabela nr 1 poniżej przedstawia wszystkie 10 inwestycji kluczowych i ważnych, które według 

statusu na dzień 30 czerwca 2011 r. są już zrealizowane.  

 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

 

Zrealizowane inwestycje kluczowe 

1 Rozbudowa stadionu Miejskiego w Poznaniu 

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

3 Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu 

4 Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa - 51,4 km 

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

6 Droga ekspresowa S8, Konotopa – Powązkowska – 10,4 km 

7 Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Gdańsk - Nowy Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

8 

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

Punkt Zasilania Stadion - Rozdzielczy Punkt Zasilania Warszawa Wschodnia 

9 Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I 

 
Zrealizowane inwestycje ważne 

1 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I 

Tabela 1 Lista zrealizowanych inwestycji kluczowych i ważnych do dnia 30 czerwca 2011 r. 
 

 

 

Rysunki nr 2 i 3 przedstawiają status i prognozę przekazywania do użytkowania 83 inwestycji 

kluczowych i ważnych dla Turnieju. Informację tą opracowano na bazie aktualnego statusu 

inwestycji kluczowych i ważnych oraz na podstawie oceny ryzyka Spółki PL.2012. Rysunek 

nr 2 wskazuje liczbę inwestycji przekazywanych w poszczególnych okresach procesu 

przygotowań. Rysunek nr 3 w analogicznych okresach wskazuje na budżety zaangażowane  

w realizację tych inwestycji.  
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Rysunek 2 Liczba kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na okresy ich 

planowanego zakończenia. 

 

 

 
Rysunek 3 Budżet kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na okresy ich 

planowanego zakończenia. 

 

 

Zakładając realizację scenariusza, w którym wszystkie pewne, jak również te obarczone 

ryzykiem – w sumie 71 inwestycji kluczowych i ważnych – będą zrealizowane przed 

Turniejem, to wartość wszystkich tych inwestycji zrealizowanych do UEFA EURO 2012™ 

wyniesie 82 mld zł. Powyższa analiza pozwala również na zidentyfikowanie ryzyka dla 17 

inwestycji z kategorii „możliwe do ukończenia do 31.05.2012 r.”, o łącznej wartości 35,6 mld 

zł. Ryzyko to może być przyczyną przesunięcia realizacji wskazanych 17 inwestycji na okres 

po zakończeniu Mistrzostw.  
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Powyższe analizy prowadzą bezpośrednio do następujących wniosków: 

 W procesie przygotowań Polski realizowane są 83 inwestycje kluczowe i ważne dla 

sprawnej organizacji Turnieju o łącznej wartości 96 mld zł. 

 10 inwestycji spośród wyżej wymienionych tj. 12% na rok przed Turniejem zostało 

już zrealizowanych, stanowią one łączną wartość 6,5 mld zł – co stanowi 7% wartości  

ogólnej. 

 W trakcie zaawansowanej realizacji znajduje się 17 inwestycji, głównie o charakterze 

transportowym, których realizacja przed Turniejem jest obarczona wysokim ryzykiem, 

jednakże w przypadku sprawnego procesu podejmowania decyzji, intensywnej 

realizacji prac budowlanych, mobilizacji środków i sprzyjających warunków 

pogodowych (łagodna zima), inwestycje te wciąż mają szansę być ukończone przed 

Turniejem. Zatem w wariancie podstawowym przed Turniejem będzie gotowych 71 

inwestycji kluczowych i ważnych o łącznej wartości 82 mld zł – co stanowi 85% 

zarówno liczby, jak i budżetu ogółem. 

 Drugi wariant zakłada, że oprócz już zrealizowanych 10 przedsięwzięć, kolejnych 18 

inwestycji zostanie ukończonych do końca 2011 r. i następnych 26 projektów zostanie 

zrealizowanych przed rozpoczęciem Turnieju – zatem łącznie 54 inwestycje kluczowe 

i ważne, czyli 65% zostanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem ukończonych 

przed Turniejem. Łączna wartość tych inwestycji to 46,5 mld zł – co stanowi 48% 

wartości ogółem. 

 Jedynie 12 inwestycji spośród ustalonych pierwotnie jako kluczowe i ważne  

w powiązaniu z UEFA EURO 2012™, z przyczyn obiektywnych nie zostanie 

zrealizowanych do dnia rozpoczęcia Turnieju. Stanowią one 14% wszystkich 

inwestycji o wartości 13,7 mld zł (14% budżetu ogółem). 

 

Na poniższych rysunkach nr 4, 5 i 6 przedstawiona została analiza liczby oddawanych do 

użytkowania inwestycji kluczowych i ważnych w podziale na okresy ich planowanego 

zakończenia, z uwzględnieniem obszarów inwestycji. Analiza ta stanowi uzupełnienie 

informacji przedstawionych powyżej  

 

 
Rysunek 4 Stadiony i lotniska – inwestycje w podziale na okresy ich planowanego zakończenia. 
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Rysunek 5 Transport krajowy – inwestycje w podziale na okresy ich planowanego zakończenia 
 

 
Rysunek 6 Transport i inne inwestycje miejskie w podziale na okresy ich planowanego zakończenia 
 

 

Poniżej przedstawione na rysunkach nr 7 i 8 zestawienie prezentuje procent zaawansowania 

budowy dla 83 inwestycji kluczowych i ważnych, w porównaniu do wskaźnika planowanego 

na bazie harmonogramu Masterplan Spółki PL.2012. Faza budowy oznacza w praktyce fazę 

wykonania kontraktu dla danego przedsięwzięcia. Natomiast wskaźnik planowany opiera się 

na harmonogramach wskazanych 83 inwestycji, opracowanych po raz pierwszy w 2008 r. 

przez PL.2012 we współpracy z właścicielami projektów w ramach przygotowania 

Masterplanu – wskaźnik ten obliczany jest na zasadzie upływu czasu w odniesieniu do 

aktualnego harmonogramu danej inwestycji.  
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Rysunek 7 Procent zaawansowania budowy w porównaniu do planu wg statusu na 30 czerwca 2011 r. 
 

 

 
Rysunek 8 Procent zaawansowania budowy w porównaniu do planu wg statusu na 30 czerwca 2011 r. 
 

 

Obszary, w których faktyczna realizacja wg statusu na czerwiec 2011 r. odpowiada 

wcześniejszym planom to stadiony i miejskie projekty towarzyszące. Minimalne odchylenie 

od planów obserwowane jest w obszarze inwestycji lotniskowych. Te trzy wymienione 

kategorie rodzajowe stanowią najważniejsze inwestycje bezpośrednio wspierające organizację 

UEFA EURO 2012™ w Polsce. 

 

 Grupa inwestycji stadionowych charakteryzuje się minimalnym, 1% odchyleniem od 

planowanych harmonogramów i wszystkie obiekty zostaną w pełni ukończone  

w 2011 r. 

 Przedsięwzięcia lotniskowe są realizowane z 8% odchyleniem od planowanego 
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harmonogramu. Odchylenie to nie wpływa na terminowe zrealizowanie wszystkich 

tych inwestycji przed Turniejem. 

 Inwestycje zgrupowane w obszarze miejskich projektów towarzyszących są 

realizowane zgodnie z harmonogramem, jednakże część tych inwestycji (trzy 

przedsięwzięcia) nie będzie ukończona przed rozpoczęciem Turnieju. 

 W przypadku trzech obszarów transportu kolejowego, krajowego transportu 

drogowego i transportu miejskiego przedsięwzięcia związane z UEFA EURO 2012™ 

realizowane są z 10% odchyleniem od harmonogramu, które obiektywnie stanowi 

realne ryzyko – w szczególności dla 16 inwestycji, które w scenariuszu 

optymistycznym mogą być gotowe przed UEFA EURO 2012™. Aktualnie trwają 

intensywne prace budowlane w obszarze transportowym. Z powodu odchyleń  

w harmonogramach oraz istotnego poziomu ryzyka, istnieje realne zagrożenie 

niezrealizowania wszystkich zakładanych obecnie inwestycji przed rozpoczęciem 

Turnieju. Aktualne plany GDDKiA zakładają scenariusze dokończenia realizacji 

wszystkich inwestycji obarczonych ryzykiem przed rozpoczęciem Mistrzostw. 

Kluczowy dla oceny takiego scenariusza będzie okres II połowy 2011 r., kiedy na 

istniejące warunki pogodowe nałoży się rezultat trwających obecnie, intensywnych 

prac budowlanych.  

 

Poniżej przedstawiona tabela nr 2 przedstawia listę 17 przedsięwzięć, które zostały zaliczone 

do kategorii „możliwe do ukończenia do 31 maja 2012 r.”. 

KAT. NAZWA PROJEKTU 

DATA 

ZAKOŃCZENIA 

PROJEKTU 

WŁAŚCICIEL 

PROJEKTU 

BUDŻET 

PLANOWANY 

OCENA 

RYZYKA 

kluczowe Autostrada A1 Toruń – Stryków – 

144,1 km 

2012-09-14 GDDKiA 5 715 352 600 Ryzyko 

krytyczne 

kluczowe Autostrada A2 Stryków – 

Konotopa – 91 km 

2012-06-05 GDDKiA 4 167 583 700 Ryzyko 

krytyczne 

kluczowe Autostrada A4 – Rzeszów – 

Korczowa – 88,2 km 

2012-07-20 GDDKiA 4 754 825 500 Ryzyko 

krytyczne 

kluczowe Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, 

Krzyż – Rzeszów Wsch. – 78,4 km 

2012-08-05 GDDKiA 5 244 235 900 Ryzyko 

krytyczne 

kluczowe Linia E59 Wrocław – Poznań, odc. 

Wrocław – granica woj. 

Dolnośląskiego 

2012-05-30 PKP PLK S.A. 1 042 494 000 Ryzyko 

krytyczne 

kluczowe Linia E65 Warszawa – Gdynia 2012-05-31 PKP PLK S.A. 5 180 315 507 Ryzyko 

wysokie 

kluczowe Budowa parkingów i zieleni 

urządzonej zlokalizowanych 

między ulicami Marynarki 

Polskiej, Żaglową i terenem 

stadionu, obsługujących stadion 

„Arena Bałtycka” w Gdańsku-

Letnicy 

2012-05-31 Gmina Miasta 

Gdańska 

150 000 000 Ryzyko 

wysokie 
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ważne Droga ekspresowa S2, Konotopa – 

Puławska wraz z odcinkiem 

Lotnisko – Marynarska – 20 km 

2012-08-31 GDDKiA 4 298 315 000 Ryzyko 

krytyczne 

ważne Droga ekspresowa S8/S7 Opacz-

Paszków – zapewnienie 

przejezdności dla Etapu I, węzeł 

Salomea 

2012-08-31 GDDKiA 475 379 000 Ryzyko 

niskie 

ważne Droga ekspresowa S7, Gdańsk – 

Koszwały (południowa obwodnica 

Gdańska) – 18 km 

2012-07-15 GDDKiA 1 582 095 000 Ryzyko 

wysokie 

ważne Droga ekspresowa S5, Gniezno – 

Poznań – 35,1 km 

2012-06-30 GDDKiA 1 425 000 000 Ryzyko 

wysokie 

ważne Linia E30 Zgorzelec – Medyka 2012-05-31 PKP PLK S.A. 718 069 545 Ryzyko 

niskie 

ważne Rozwój szybkiej kolei miejskiej w 

Trójmieście 

2012-05-31 PKP Szybka Kolej 

Miejska w 

Trójmieście Sp. z 

o.o. 

351 053 444,19 Ryzyko 

wysokie 

ważne Zintegrowany System Zarządzania 

Ruchem TRISTAR 

2012-05-31 Biuro Inwestycji 

Euro Gdańsk 2012 

Sp. z o.o. 

97 285 000 Ryzyko 

wysokie 

ważne Odnowa infrastruktury transportu 

publicznego w związku z 

organizacją EURO 2012 w 

Poznaniu - Etap I i Etap II 

2012-05-31 Spółka 

Infrastruktura 

EURO Poznań 

2012 

234 000 000 Ryzyko 

krytyczne 

ważne Rozbudowa Systemu Sterowania 

Ruchem, Sygnalizacji Świetlnych, 

ITS (Inteligentne Systemy 

Transportowe) 

2012-05-31 Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 

15 511 000 Ryzyko 

wysokie 

ważne Przebudowa węzła 

komunikacyjnego Rondo 

Kaponiera 

2012-05-31 Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 

190 000 000 Ryzyko 

krytyczne 

Tabela 2 Lista przedsięwzięć kluczowych i ważnych zaliczonych do kategorii „możliwe do ukończenia do 

31 maja 2012 r.”. 
 

Poniżej przedstawiona tabela nr 3 wskazuje przedsięwzięcia kluczowe i ważne, które według 

statusu na dzień 30 czerwca 2011 r. nie zostaną zrealizowane do dnia rozpoczęcia UEFA 

EURO 2012™. Plany alternatywnych połączeń dla inwestycji transportu miejskiego  

w miastach gospodarzach Euro 2012 są gotowe i cyklicznie uzgadniane z UEFA.  

W transporcie krajowym większość inwestycji nierealizowanych na Turniej nie jest związana 

bezpośrednio z komunikacją pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012, dodatkowo  

wiele z tych inwestycji pozostaje w zaawansowanej fazie realizacji i z dużym 

prawdopodobieństwem zostaną ukończone w 2013 r. Aktualne koncepcje transportowe 
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opracowane w 2010 r. w miastach gospodarzach Euro 2012 zakładają sprawną komunikację 

drogową na odcinkach kluczowych dla kibiców podczas Turnieju. Równolegle rozwijana 

koncepcja transportowa dla kraju uwzględnia brak wskazanych odcinków dróg krajowych  

w okresie Turnieju i alternatywne szlaki komunikacyjne pomiędzy miastami gospodarzami, 

które zapewnią sprawny transport kibiców w tym czasie.  

 

KAT. OBSZAR 
NAZWA 

PROJEKTU 

WŁAŚCICIEL 

PROJEKTU 

BUDŻET 

PLANOWANY 
OCENA RYZYKA 

kluczowe TRANSPORT 

DROGOWY 

KRAJOWY 

Autostrada A1 

Stryków - 

Częstochowa 

(węzeł Rząsawa) 

- 123 km 

GDDKiA 7 500 000 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

kluczowe TRANSPORT 

DROGOWY 

KRAJOWY 

Autostrada A4 

Kraków – 

Tarnów, Szarów 

– Krzyż – 56,8 

km 

GDDKiA 4 930 687 500 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

kluczowe TRANSPORT 

DROGOWY 

MIEJSKI 

Budowa Al. 

Stabłowickiej 

łączącej Port 

Lotniczy ze 

stadionem 

piłkarskim 

Gmina 

Wrocław/Wrocła

wskie Inwestycje 

Sp. z o.o. 

326 820 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

kluczowe MIEJSKIE 

PROJEKTY 

TOWARZYSZ

ĄCE 

Budowa linii 

kablowej 110 kV 

relacji Główny 

Punkt Zasilający 

Towarowa - 

Rozdzielczy 

Punkt Zasilania 

Centrum - 

Rozdzielczy 

Punkt Zasilania 

Muranów - 

Rozdzielczy 

Punkt Zasilania 

Powiśle 

RWE STOEN 37 000 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

kluczowe MIEJSKIE 

PROJEKTY 

TOWARZYSZ

ĄCE 

Rozbudowa 

laboratorium 

mikrobiologii i 

parazytologii 

Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczn

ej w Poznaniu w 

celu stworzenia 

możliwości 

diagnostyki 

czynników 

biologicznych 

szczególnie 

niebezpiecznych 

Wojewoda 

Wielkopolski/W

ojewódzka Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczn

a 

26 267 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

kluczowe TRANSPORT 

DROGOWY 

KRAJOWY 

Zachodnia 

obwodnica 

Poznania wzdłuż 

drogi 

ekspresowej S11, 

GDDKiA 1 294 686 930 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 
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odcinek 

Złotkowo – A2 

(węzeł 

Głuchowo) – 27 

km 

ważne TRANSPORT 

DROGOWY 

KRAJOWY 

Droga 

ekspresowa S5, 

Poznań – 

Wrocław, odc. 

Kaczkowo – 

Korzeńsko 29,3 

km 

GDDKiA 1 305 593 600 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

ważne TRANSPORT 

DROGOWY 

KOLEJOWY 

Budowa 

Zintegrowanego 

Centrum 

Komunikacyjneg

o na stacji 

Poznań Główny 

wraz z budową 

dworca 

kolejowego 

Poznań Główny 

PKP S.A. 620 000 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

ważne TRANSPORT 

DROGOWY 

KOLEJOWY 

Budowa linii 

kolejowej na 

odcinku 

Wrocław Żerniki 

- Nowy Port 

Lotniczy 

Wojewoda 

Dolnośląski 

140 600 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

ważne TRANSPORT 

DROGOWY 

MIEJSKI 

Rozbudowa ul. 

Obornickiej (etap 

I od ronda 

Obornickiego do 

ul. Kurpińskiego 

i etap II od ul. 

Kurpińskiego do 

wiaduktu) 

Urząd Miasta 

Poznania 

50 885 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

ważne TRANSPORT 

DROGOWY 

MIEJSKI 

Przedłużenie 

trasy 

Poznańskiego 

Szybkiego 

Tramwaju (PST) 

do Dworca 

Zachodniego w 

Poznaniu 

Spółka 

Infrastruktura 

EURO Poznań 

2012 

130 000 000 Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

ważne MIEJSKIE 

PROJEKTY 

TOWARZYSZ

ĄCE 

Budowa nowego 

dworca 

autobusowego 

komunikacji 

międzymiastowej 

wraz z 

przebudową 

infrastruktury 

wokół terenu 

dworca 

Urząd Miasta 

Poznania 

brak danych Projekt, który nie 

zostanie zrealizowany 

do UEFA EURO 

2012™ 

Tabela 3 Lista przedsięwzięć kluczowych i ważnych, które nie zostaną ukończone do 31 maja 2012 r. 
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Kontrola przygotowań infrastrukturalnych 

 

W I półroczu 2011 r. spółka PL.2012 zrealizowała łącznie 41 kontroli inwestycji zawartych  

w Planie Kontroli na 2011 r., który uzyskał akceptację Ministra Sportu i Turystyki w dniu  

4 maja 2011 r. Rozkład liczby przeprowadzonych kontroli na poszczególne obszary 

przedstawiono poniżej: 

a. Stadiony – 5; 

b. Transport miejski i kolejowy – 30; 

c. Transport lotniczy – 6. 

Tym samym liczbowe narastające wykonanie Planu Kontroli na 2011 r. na koniec czerwca 

2011 r. wynosiło 49%. Raporty z kontroli, zawierające oprócz opisu zastanej sytuacji również 

wnioski z analizy ryzyka danego projektu, jak i zalecenia dla podmiotu kontrolowanego, są 

regularnie przekazywane do analizy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zgodnie  

z obowiązującą procedurą kontroli. Jednocześnie na II połowę 2011 r. zaplanowano 

przeprowadzenie kolejnych 43 kontroli w każdym z powyższych obszarów związanych  

z inwestycjami infrastrukturalnymi. Spółka nie kontroluje inwestycji realizowanych pod 

nadzorem GDDKiA.  

 

 

ORGANIZACJA WARUNKIEM KONIECZNYM DLA SUKCESU POLSKI 

 

Sprawna organizacja pozwalająca na obsługę i serwis turystów-kibiców, jak również 

zapewniająca odpowiednie warunki uczestnictwa w Turnieju dla mieszkańców będzie 

decydowała o powodzeniu UEFA EURO 2012™. Bez pełnej integracji procesów 

transportowych (transport lotniczy i lądowy), zagadnień związanych z bezpieczeństwem  

i zabezpieczeniem medycznym oraz bez oczekiwanego zaangażowania społecznego  

w działania towarzyszące, na czele z obsługą wolontariacką, nawet nowoczesna  

i zaawansowana infrastruktura nie zapewni prawidłowego i bezpiecznego przebiegu imprezy. 

Zadowolenie gości, organizatorów i gospodarzy Turnieju będzie miało zasadniczy wpływ  

na wizerunek kraju organizatora. 
 

Kluczowym aspektem prac organizacyjnych jest zapewnienie stabilnych parametrów 

jakościowych i standardów na wszystkich stadionach, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii bezpieczeństwa, opieki medycznej i strategii zarządzania arenami. Niezwykle istotna 

staje się kwestia ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów i służb – mając 

na celu odpowiednie przygotowanie stadionów w Gdańsku, Wrocławiu oraz Warszawie do 

odbiorów budowlanych i imprez otwierających, w szczególności pod względem 

bezpieczeństwa. Na rok przed UEFA EURO 2012™ w Polsce są już gotowe plany 

zabezpieczenia medycznego dla wszystkich czterech aren Turnieju. Na każdym  

z oddawanych do użytku stadionów nowoczesne plany zabezpieczenia medycznego zostaną 

wnikliwie przetestowane tak, żeby obiekty w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie 

spełniały najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa w momencie rozpoczęcia Turnieju. 
 

W trakcie UEFA EURO 2012™ w Polsce wystąpi największy ruch w przestrzeni powietrznej 

w dotychczasowej historii kraju. Poważnym wyzwaniem będzie konieczność obsługi 
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zwiększonego ruchu lotniczego. Znaczna część gości przybędzie do Polski samolotami. 

Lotniska staną się pierwszymi i ostatnimi punktami, od których uzależniony będzie wizerunek 

Polski jaki zapamiętają goście. Dlatego wszystkie lotniska w miastach gospodarzach realizują 

inwestycje związane z rozbudową infrastruktury w celu zwiększenia liczby operacji na 

godzinę oraz przygotowują odpowiednie rozwiązania organizacyjne. 

Niezwykle istotna w kontekście transportu na UEFA EURO 2012™ jest jego organizacja. 

Obecnie w skali całego kraju oraz w poszczególnych miastach gospodarzach Euro 2012 

opracowywana jest tzw. Mobility Concept, czyli koncepcja transportowa Turnieju. 

Organizacja transportu w trakcie Turnieju będzie w dużym stopniu uzależniona od wyników 

losowania grup turniejowych w Kijowie w dniu 2 grudnia 2011 r. Od reprezentacji 

piłkarskich, które wejdą w skład poszczególnych grup zależało będzie jakie grupy kibiców,  

w jakim czasie i w jakich kierunkach będą się przemieszczały wewnątrz kraju. Dlatego też, 

już w tej chwili opracowywane są scenariusze komunikacyjne uwzględniające wszelkie 

potencjalne możliwości. Po losowaniu grup turniejowych wcześniej przygotowane 

scenariusze zostaną wdrożone do realizacji. 

W I połowie 2011 r. kontynuowane były intensywne działania w obszarze bezpieczeństwa, 

prowadzone w ramach powołanego w 2010 r. przez Prezesa Rady Ministrów Komitetu  

do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Działalność Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ w Polsce w I połowie 2011 r. 

skupiła się przede wszystkim na zakończeniu prac nad koncepcją podstawowej opieki 

zdrowotnej w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz przygotowaniu lotnisk w miastach 

gospodarzach Euro 2012 i wybranych wspomagających portów lotniczych do wdrożenia 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO. Powołany w 2009 r. Komitet Medyczny 

kontynuuje bieżącą współpracę z partnerami międzynarodowymi w przygotowaniu systemu 

opieki medycznej i ratownictwa do UEFA EURO 2012™ - Światową Organizacją Zdrowia  

i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). 
 

Poza istotnymi działaniami organizacyjnymi w obszarach wskazanych powyżej w I połowie 

2011 r., spółka PL.2012 realizowała lub koordynowała inne, ważne zadania w projektach 

organizacyjnych, realizowanych w celu wzmocnienia wizerunku Polski i poprawienia jakości 

pobytu kibiców w Polsce: 

 Polish Pass – Według szacunków ekspertów, w czerwcu 2012 r. w trakcie trwania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ do Polski może przybyć  

od 800 tys. do 1 mln. gości z całej Europy. Dla zdecydowanej większości będzie to 

pierwszy kontakt z naszym krajem. Dlatego kwestią kluczową jest zapewnienie 

gościom jak najbardziej komfortowych warunków pobytu i podróżowania po Polsce – 

ma to bezpośredni wpływ na pozytywne wrażenia, a co za tym idzie, na możliwość 

zmiany wizerunku kraju w Europie. Produkt Polish Pass zaadresuje trzy podstawowe 

potrzeby kibiców w zakresie: 

• transportu w miastach gospodarzach Euro 2012 i pomiędzy nimi; 

• zakwaterowania w miejscach pobytu; 

• dostępu do usług medycznych w razie nagłych przypadków, na podstawie 

wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Aby ułatwić kibicom pobyt w Polsce, spółka PL.2012 wraz z partnerami przygotowań 

Polski do UEFA EURO 2012™, pracuje nad wdrożeniem produktu o nazwie Polish 

Pass. Będzie to rozwiązanie integrujące w sobie następujące elementy: bilet na 

transport miejski w miastach gospodarzach Euro 2012, bilet na transport pomiędzy 

tymi miastami, potwierdzenie rezerwacji hotelu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Polish 

Pass będzie można nabyć poprzez Internet. Zakładana jest możliwość personalizacji 

produktu w zależności od indywidualnych potrzeb osoby planującej pobyt w Polsce. 

W maju 2011 r. zamknięte zostały negocjacje cenowe w zakresie transportu 

miejskiego w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz w zakresie transportu 

kolejowego. Stworzony został również wzorcowy produkt ubezpieczeniowy 

(ubezpieczenie zdrowotne) dla turystów/kibiców odwiedzających Polskę.  

Dzięki Polish Pass, kibic będzie miał zapewnioną pełną obsługę w zakresie 

ubezpieczenia, zakwaterowania oraz transportu. Po przygotowaniu w 2011 r. 

internetowej platformy do dystrybucji Polish Pass, nastąpi testowanie systemu 

(październik-listopad 2011 r.), aby w końcu 2011 r. możliwe było rozpoczęcie 

dystrybucji Polish Pass przez Internet. 

 

 Wolontariat miast gospodarzy Euro 2012 - Jednym z elementów najwyższej jakości 

Turnieju, oprócz innych obszarów organizacyjnych, jest wolontariat miejski. Prace 

Zespołu ds. Wolontariatu są koordynowane przez spółkę PL.2012. Działania 

wolontariuszy w przestrzeni publicznej będą realizowane w jednakowej formule  

i standardzie w czterech miastach. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie  

w historii kraju. Głównym zadaniem przeszkolonych wolontariuszy będzie pomoc 

gościom oraz dostarczanie im najważniejszych informacji o samej imprezie, 

transporcie publicznym oraz możliwościach atrakcyjnego spędzenia czasu w mieście. 

W maju 2011 r. uruchomiony został specjalny portal internetowy poświęcony 

wolontariatowi www.wolontariatmiejski2012.pl. Od października 2011 r. za 

pośrednictwem portalu prowadzona będzie rekrutacja około 3000 wolontariuszy  

i wolontariuszek. Rekrutacja zakończy się w I kwartale 2012 r., a szkolenia są 

planowane w II kwartale 2012 r. W zakresie szkoleń m.in.: 

 Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa; 

 Udzielanie pierwszej pomocy; 

 Topografia miasta; 

 Połączenia komunikacyjne; 

 Atrakcje turystyczne miasta i regionu; 

 Wiedza na temat UEFA EURO 2012™. 

Szkolenia wzbogacone będą e-learningiem. Wolontariuszem przestrzeni publicznej  

w trakcie Mistrzostw może zostać każdy, kto ukończył 18 lat (do 30 kwietnia 2012 r.) 

i w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem angielskim. Do udziału w 

projekcie zachęcana jest zarówno młodzież, jak i seniorzy oraz osoby  

z niepełnosprawnościami, mieszkańcy miast gospodarzy Euro 2012, ale też 

wszystkich polskich miejscowości – dużych i małych. W działania mogą się również 

włączyć wolontariusze spoza Polski. Wolontariusze będą pracowali w miejscach 
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publicznych w miastach gospodarzach Euro 2012 w Polsce, czyli na przykład na 

lotniskach, dworcach kolejowych, w pobliżu stadionów, hoteli, czy głównych 

miejskich szlaków komunikacyjnych. Ich podstawowym zadaniem będzie udzielanie 

ponad 1 mln turystów, którzy odwiedzą Polskę w trakcie UEFA EURO 2012™, 

informacji na temat miast i ich życia w czasie Turnieju, połączeń komunikacyjnych, 

czy też atrakcji turystycznych. W maju 2011 r. w ramach współpracy miast 

gospodarzy Euro 2012 i Spółki PL.2012 oficjalnie udostępniono użytkownikom stronę 

internetową wolontariatu miejskiego www.wolontariatmiejski2012.pl.  

 Akademia Euro – celem działań jest podniesienie kompetencji zawodowych  

i zdolności adaptacyjnych uczestników projektu do rosnących oczekiwań rynku pracy, 

związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów 

zagranicznych m.in. w związku z organizacją w Polsce UEFA EURO 2012™. W maju 

2011 r. uruchomione zostały struktury organizacyjne czterech biur regionalnych 

projektu – w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Odpowiedzialne za 

zarządzanie nowo otwartymi biurami i koordynację projektów regionalnych są cztery 

osoby powołane, jako koordynatorzy regionalni Akademii Euro. Nastąpiło również 

podpisanie kolejnej po regionie Dolnośląskim Umowy o dofinansowanie  

z Wielkopolskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. W czerwcu 2011 r. rozpoczęła 

działanie strona internetowa www.akademiaeuro.pl, gdzie można znaleźć wszelkie 

niezbędne dokumenty i bardzo przystępnie opisane procedury związane  

ze zgłoszeniem się do systemu szkoleń realizowanych w ramach Akademii Euro.  

W dniu 15 czerwca 2011 r. rozpoczęła się rekrutacja i mieszkańcy regionów 

Pomorskiego, Dolnośląskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego mogą zapisać się do 

udziału w projekcie Akademia Euro. W ramach projektu zrealizowane zostaną 

szkolenia dla 2,5 tys. osób, które zawodowo mają bezpośredni kontakt z turystami – 

m.in. pracownicy kolei oraz transportu miejskiego, obsługa lotnisk, pracownicy 

gastronomii, ratownicy medyczni, pracownicy handlu, pracownicy punktów 

turystycznych. 

 

 Platforma Informacji Kibica – Polish Guide 2012 to połączenie nowoczesnych 

narzędzi komunikacyjnych, które będą służyć kibicom/turystom przed i podczas 

podróży związanej z UEFA EURO 2012™ do Polski. Podstawowymi elementami 

tego rozwiązania będą: strona internetowa i aplikacja mobilna, umożliwiające 

użytkownikowi zaplanowanie podróży po Polsce oraz dostęp do najważniejszych, 

potrzebnych informacji w trakcie podróży i pobytu w Polsce, a także infolinia 

uruchomiona w trakcie Turnieju. Prace nad projektem Polish Guide 2012 weszły 

właśnie w fazę przed-wdrożeniową. W dniu 20 czerwca 2011 r. wystartował konkurs 

na logotyp projektu Polish Guide (oraz siostrzanego produktu Polish Pass). 

Prowadzone są rozmowy z partnerem technologicznym projektu oraz pozostałymi 

partnerami dostarczającymi treść, na czele z Polską Organizacją Turystyczną, która 

zadeklarowała zapewnienie rzetelnych informacji na temat polskich atrakcji 

turystycznych. W najbliższych planach są warsztaty tematyczne, na których 

planowane jest wypracowanie wspólnej i spójnej koncepcji wdrożenia Polish Guide 

2012 w wymiarze miejskim oraz ogólnokrajowym, a także omówienie sposobu 
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zasilania serwisu w treści w fazie przygotowania oraz w fazie realizacji - przed  

i w trakcie Turnieju. Materiał z warsztatów posłuży uczestnikom projektu do audytu 

lokalnych zasobów, czyli zbadania, jakie dane niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Polish Guide 2012 są już dziś w ich posiadaniu, a które będą musieli 

wytworzyć lokalnie. Celem nadrzędnym pierwszej fazy projektu jest uruchomienie 

rzetelnego internetowego serwisu informacyjnego Polish Guide 2012, skierowanego 

do kibiców polskich i zagranicznych nie później niż w grudniu 2011 r. Zarejestrowano 

również domenę internetową, która będzie służyć gościom Turnieju wiarygodną  

i aktualizowaną informacją organizacyjną - www.polishguide2012.pl. 

 

WZMOCNIENIE WIZERUNKU i PROMOCJA POLSKI NAJWIĘKSZĄ SZANSĄ 

UEFA EURO 2012™  

 

UEFA EURO 2012™ jest trzecią co do wielkości imprezą na świecie i stanowi wyjątkową 

szansę na przeprowadzenie skutecznych działań promocyjnych oraz wzmocnienie 

międzynarodowego wizerunku Polski. W czerwcu 2011 r. rozpoczęła się realizacja planu 

działań „na rok przed rozpoczęciem Turnieju”. Plan przewiduje spójne działania resortów, 

agend rządowych i miast gospodarzy Euro 2012. Szczególną rolę będą odgrywały działania 

związane z prezydencją Polski w Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2011 r. W ramach działań 

realizowanych w obszarze promocji i budowania wizerunku w I połowie 2011 r., 

kontynuowane były również ważne rozmowy ze sponsorami globalnymi w zakresie 

możliwości wsparcia projektów realizowanych przez podmioty strony publicznej w Polsce. 

Kluczowym zagadnieniem na II połowę 2011 r. i 2012 r. staje się odpowiednie 

zabezpieczenie budżetu na realizację najważniejszych działań komunikacyjno-promocyjnych, 

zaplanowanych do realizacji oprócz uruchomionej kampanii Polskiej Organizacji 

Turystycznej (POT). 

W dniu 8 czerwca 2011 r. – równo na rok przez Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ ruszyła pod hasłem „Move Your Imagination” największa jak dotychczas 

multimedialna kampania promująca Polskę na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim. 

Jej organizator, Polska Organizacja Turystyczna, zgodnie z założeniami wypracowanymi 

wspólnie z PL.2012, chce przedstawić Polaków jako naród słynący w Europie z niezwykłej 

gościnności i otwartości, a nasz kraj jako nowoczesny, przyjazny dla obcokrajowców, 

tętniący życiem i zabawą. Jednym z istotnych elementów tej kampanii są motywy związane 

bezpośrednio z rozgrywanym w czerwcu 2012 r. Turniejem. 

 

POLSKA – UKRAINA – DWA KRAJE JEDEN TURNIEJ – WSPÓŁPRACA 

MIĘDZYNARODOWA 

 

W 2010 r. został podpisany dokument Polsko-Ukraińska Mapa Drogowa, w której 

zdefiniowano 26 projektów obejmujących 62 kamienie milowe. I połowa 2011 r. stała się 

kluczowym okresem w zakresie operacyjnej współpracy polsko-ukraińskiej. 
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W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiego Komitetu 

Organizacyjnego, pod przewodnictwem premierów Polski i Ukrainy. Z uwagi na fakt,  

że przygotowania Polski i Ukrainy do UEFA EURO 2012™ są zaawansowane i większość 

kluczowych inwestycji infrastrukturalnych jest realizowanych zgodnie z harmonogramem, 

obecnie wspólne przygotowania obu krajów skupiają się na sprawach organizacyjnych, wśród 

których trzema głównymi obszarami są: bezpieczeństwo, budowa pozytywnego wizerunku 

obu krajów oraz sprawny przepływ kibiców na przejściach granicznych. W czerwcu 2011 r. 

status realizacji kamieni milowych Mapy Drogowej współpracy Polski i Ukrainy  

we wspólnych przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ wynosił 45% (narastająco), 68%  

(w porównaniu do planu na koniec czerwca 2011 r.). Zrealizowano 25 kamieni milowych na 

55 wszystkich zaplanowanych w Mapie Drogowej (z czego 37 kamieni milowych było 

zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca 2011 r.). 
 

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. koordynacji 

bezpieczeństwa w czasie Turnieju. Podczas spotkania, Podsekretarz Stanu w MSWiA, Adam 

Rapacki oraz I Zastępca Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 

2012 oraz Realizacji Projektów Infrastrukturalnych, Oleksandr Birsan podpisali „Wspólne 

oświadczenie o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”, 

stanowiące Polsko-Ukraińską Strategię Bezpieczeństwa EURO 2012. Podpisanie strategii jest 

realizacją Planu Wspólnych działań Polski i Ukrainy (Mapy Drogowej) z dnia 30 września 

2010 r. oraz Deklaracji współpracy z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa 

turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Dokument ten 

w szczegółowy sposób opisuje zasady współpracy współorganizatorów UEFA EURO 2012™ 

w oparciu o hasło: „Baw się dobrze – czuj bezpiecznie”. Strategia omawia m.in. zasady 

współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, procedury postępowania  

w przypadku sytuacji kryzysowych, a także zasady współdziałania ze środkami masowego 

przekazu i społeczeństwem. Grupa robocza istnieje od maja 2008 r., a jej posiedzenia 

odbywają się średnio raz na pół roku - na przemian w Polsce i na Ukrainie. Funkcję 

współprzewodniczących pełnią Adam Rapacki i Oleksandr Birsan. 

 

KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ORAZ WSPÓŁPRACA 

INSTYTUCJI PUBLICZNYCH  

 

I połowa 2011 r. to kontynuacja działań koordynacyjnych, skupionych w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki. Minister Sportu i Turystyki za pośrednictwem spółki celowej PL.2012 

koordynował prace ponad 170 interesariuszy w oparciu o przyjętą Mapę Drogową. 

Równolegle realizowane były zadania związane z kontrolą inwestycji, realizowanych  

na Turniej. W I półroczu 2011 r. spółka PL.2012 zrealizowała łącznie 41 kontroli inwestycji 

kluczowych i ważnych. Zadania koordynacyjno – kontrolne w zakresie projektów 

organizacyjnych i przedsięwzięć infrastrukturalnych, oparte są o wdrożony system 

zarządzania portfelami projektów – PPM (liczba użytkowników na koniec czerwca 2011 r. – 

671). 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 Projektami (tzw. PPM), wdrożonego 
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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. 
 

Jednocześnie I połowa 2011 r. to intensywna współpraca wielu krajowych instytucji. 

Najważniejsi interesariusze projektu pochodzą z polskich instytucji rządowych  

i samorządowych. Prace przedsiębiorstw prywatnych prowadzone w projektach 

realizowanych w ramach Mapy Drogowej PL.2012 w celu przygotowania do Turnieju UEFA 

EURO 2012™ również są koordynowane przez Spółkę i System Zarządzania Projektami. 

Interesariuszy publicznych procesu przygotowań Polski można podzielić na trzy 

najważniejsze grupy podmiotów. Pierwszą z nich są miasta gospodarze Euro 2012, skupiające 

instytucje miejskie i samorządowe, które mają swój udział w procesie przygotowań miasta do 

Turnieju UEFA EURO 2012™. Zaliczają się do nich Urzędy Miejskie wraz z podległymi 

biurami i wydziałami, spółki miejskie, spółki stadionowe, a także inne podmioty. Drugą grupę 

stanowi zbiór instytucji skupionych w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, działającym przy Ministrze Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Instytucje te to główne organy administracji państwowej oraz 

służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju, zgodnie  

z podpisanymi wcześniej gwarancjami oraz najwyższymi światowymi standardami. Trzecią 

grupą są interesariusze związani bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwem Infrastruktury, 

czyli podmioty odpowiedzialne m. in. za budowę dróg i kolei tj. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz spółki skupione w ramach Grupy PKP.  
 

Biorąc pod uwagę struktury rządowe, praktycznie każde ministerstwo jest aktywnie 

zaangażowane w proces przygotowań do UEFA EURO 2012™. Ministerstwo Infrastruktury 

(inwestycje, organizacja pracy lotnisk, rozwiązania transportowe), Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (przewodniczenie Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, bezpieczeństwo, zmiany prawne  

w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych), Ministerstwo Zdrowia (Komitet Medyczny, 

zabezpieczenie medyczne, epidemiologiczne), Ministerstwo Sprawiedliwości (zmiany prawne 

w obszarze bezpieczeństwa), Ministerstwo Gospodarki (bezpieczeństwo energetyczne 

podczas Turnieju), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz regionalne dyrekcje 

ochrony środowiska (decyzje środowiskowe dla kluczowych inwestycji, np. lotnisko  

w Poznaniu), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (fundusze unijne na inwestycje + projekty 

organizacyjne tj. Akademia Euro, Wolontariat Włącz się – 600 bezrobotnych włączonych do 

społeczeństwa), Ministerstwo Obrony Narodowej (bezpieczeństwo, przestrzeń powietrzna, 

lotniska), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (promocja polskiej żywności), 

Ministerstwo Finansów (budżet, gwarancje UEFA, sprawy celne), Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (promocja), 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (decyzje związane z gwarancjami dla UEFA). 

 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI OGÓLNEJ 

 

Proces koordynacji przygotowań w kraju realizowany przez Ministra Sportu i Turystyki, 

pomimo szeregu wyzwań i ryzyk pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie. Oparty jest  
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o całościowy program przygotowań, który określa wykaz działań i projektów do realizacji  

do czerwca 2012 r. Plan ten w połączeniu z systemem koordynacji i kontroli pozwala na 

rzetelne monitorowanie poziomu jego realizacji. W I połowie 2011 r. rozpoczęto wdrażanie 

wielu projektów organizacyjnych oraz społecznych, uzupełniających przygotowania 

infrastrukturalne. To one w głównej mierze będą decydować o jakości organizacji Turnieju. 

Szczegółowe informacje dotyczące postępu polskich przygotowań do UEFA EURO 2012™ 

we wszystkich obszarach merytorycznych oraz w poszczególnych projektach,  

z uwzględnieniem statystyk porównawczych oraz analizy ryzyk, zostały zaprezentowane  

w dalszej części sprawozdania. 

 

2.1 Status przygotowań Polski do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™  
 

 

INFRASTRUKTURA Stadiony 

Stadiony są najważniejszymi obiektami budowanymi na Turniej i staną się dobrze 

zarządzanymi, wielofunkcyjnymi arenami, służącymi mieszkańcom miast gospodarzy Euro 

2012 również po zakończeniu Turnieju. Wszystkie stadiony będą gotowe w 2011 r.  

i następnie zostaną w pełni przetestowane pod względem organizacyjnym do czasu 

rozpoczęcia rozgrywek. Po UEFA EURO 2012™ przewiduje się na nich organizację 

wszelkiego rodzaju imprez, wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych (spotkania biznesowe, 

konferencje, koncerty czy imprezy aktywizujące społeczność aglomeracji). W tym celu 

zostali już wybrani operatorzy stadionów w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Trwa proces 

wyboru operatora dla stadionu w Poznaniu, który ma zakończyć się w lipcu 2011 r. 

Szczególnie istotna poza realizacją inwestycji jest kontynuacja przygotowywania planu 

zarządzania stadionami, w tym: 

 Strategia zarządzania stadionem i biznesplan; 

 Plan operacyjny funkcjonowania stadionu podczas imprez oraz w pozostałe dni; 

 Plany ewakuacji; 

 Plan obsługi centrum dowodzenia; 

 Plan podziału odpowiedzialności w dniu imprezy; 

 Wejścia i szlaki komunikacji kibiców; 

 Koncepcja cateringowa; 

 Plan szkoleń stewardów; 

 Plan współpracy z kibicami klubu;  

 Optymalizacja procedur zarządzania imprezą w zależności od rodzaju imprezy. 
 

Wszystkie stadiony zostaną oddane do użytku oraz przetestowane przed UEFA EURO 

2012™. Od początku przygotowań w tym obszarze zostały przewidziane duże bufory 

czasowe, które zapewniają pełne bezpieczeństwo w tym obszarze w przypadku ewentualnych 

przesunięć w harmonogramach bazowych. W czerwcu 2011 r. sytuacja w zakresie 
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infrastruktury stadionowej przedstawiała się następująco: 

 Stadion w Poznaniu - Stadion w Poznaniu został oddany do użytku w dniu  

20 września 2010 r. Od tamtej pory w imprezach masowych i meczach na tym 

obiekcie wzięło udział ponad 600 tys. osób. W lutym 2011 r. odbyło się spotkanie 

MSiT, MSWiA, PL.2012, EURO 2012 Polska, władz Poznania oraz PZPN w sprawie 

zapewnienia jak najwyższego poziomu organizacji i bezpieczeństwa na stadionie  

w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było analizie zidentyfikowanych ryzyk w zakresie 

funkcjonowania Stadionu Miejskiego w trakcie organizowanych na nim imprez 

masowych, a w szczególności rozgrywek piłkarskich z udziałem Lecha Poznań. 

Obecnie na stadionie w Poznaniu trwają ostatnie prace związane z uzyskaniem 

maksymalnej jakości obiektu oraz wdrażane i testowane są procedury związane z jego 

funkcjonowaniem, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. W dniu 21 czerwca 

2011 r. na Stadionie Miejskim w Poznaniu przeprowadzone zostały ćwiczenia 

sprawdzające przygotowanie organizacyjne służb i podmiotów odpowiedzialnych  

za bezpieczeństwo na obiekcie. W okresie wakacyjnym zostanie wybrany operator 

stadionu. Trwa budowa „Promenady dla kibiców gości” – inwestycja ma na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po stadionie i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, poprzez odseparowanie kibiców obu drużyn i zapewnienie bezkolizyjnego 

wejścia i wyjścia na teren sektora kibiców. Zakończenie prac nad promenadą 

planowane jest na dzień 31 lipca 2011 r. Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia 

pozostaje sprawa wypełnienia wszystkich wytycznych UEFA, szczególnie w zakresie 

pozyskania finansowania zadań w obszarze bezpieczeństwa i cateringu.  

 Stadion w Gdańsku – zakończono budowę stadionu i w czerwcu 2011 r. rozpoczęto 

procedury odbiorowe obiektu, które zakończą się prawdopodobnie w lipcu 2011 r. 

Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie została przesunięta ze względu 

na konieczność wprowadzenia zmian przez Generalnego Wykonawcę, 

wnioskowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) w trakcie odbiorów.  

Uwagi zgłoszone przez PSP w ramach przeprowadzanych testów to m.in.: zmiana 

koloru strzałek na znakach informacyjnych z białego na czarne, zwiększenie rozmiaru 

tablic informacyjnych, zmiana niektórych piktogramów, poprawa działania 

Dźwiękowego Systemu Ostrzegania. W dniach 27-28 czerwca 2011 r.  

PSP przeprowadziła kolejne testy, których wyniki mają pozwolić na uzyskanie 

pozytywnej opinii i wystawienie pozwolenia na użytkowanie przez inspektora nadzoru 

budowlanego. Decyzja PSP we wskazanej kwestii zostanie podjęta w lipcu 2011 r. 

Kluczową kwestią w najbliższym okresie jest przygotowanie odpowiedniej koncepcji 

transportowej, uwzględniającej stan obecny terenów dookoła stadionu i realizowanych 

projektów infrastrukturalnych oraz wdrożenie strategii funkcjonowania areny przez 

operatora z uwzględnieniem jej wielofunkcyjnego charakteru.  

 Stadion Narodowy w Warszawie – jest zaawansowany już w ponad 80 %. W dniu  

4 stycznia 2011 r. zrealizowano najbardziej skomplikowane zadanie budowy stadionu 

- zakończono operację „big lift”, tzn. podniesiono konstrukcję dachu linowego wraz  

z iglicą oraz zakończono montaż konstrukcji linowej dachu. Była to jedna  
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z największych i najbardziej skomplikowanych operacji tego typu w Europie. W dniu 

11 lutego 2011 r. rozpoczęto montaż biało - czerwonej elewacji zewnętrznej Stadionu 

Narodowego w Warszawie. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 

2011 r. w sprawie warunków powierzenia spółce celowej, utworzonej przez Skarb 

Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji 

przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 75, poz. 399) przewidują podwójną rolę 

Narodowego Centrum Sportu (inwestora zastępczego oraz operatora stadionu).  

W dniu 1 czerwca 2011 r. Konsorcjum Alpine – Hydrobudowa – PBG otrzymało 

ostateczne wezwanie do usunięcia w ciągu 14 dni rażących naruszeń umowy.  

Po terminowym wykonaniu kamienia milowego „big lift” w dniu 4 stycznia 2011 r. 

identyfikowane były postępujące opóźnienia w stosunku do zaakceptowanego przez 

Konsorcjum harmonogramu prac. Zostało to uwzględnione w raportach pokontrolnych 

opracowanych przez spółkę PL.2012. Dodatkowo, Narodowe Centrum Sportu, jako 

inwestor sprawujący nadzór nad budową, zidentyfikowało usterkę  

w schodach kaskadowych na Stadionie Narodowym – elemencie nieprzekazanym 

jeszcze przez Konsorcjum do odbioru. Powyższe czynniki stały się bezpośrednim 

powodem przekazania przez Narodowe Centrum Sportu ostatecznego wezwania 

usunięcia w ciągu 14 dni zidentyfikowanych usterek skierowanego do Konsorcjum.  

W dniu 15 czerwca 2011 r. Narodowe Centrum Sportu i Konsorcjum Generalnego 

Wykonawcy, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa - PBG, podpisały porozumienie  

w sprawie zasad i terminów zakończenia budowy Stadionu Narodowego  

w Warszawie. Porozumienie przewiduje, że w Konsorcjum wiodącą rolę  

i odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Sportu przejęła Spółka 

Hydrobudowa Polska S.A. Porozumienie przewiduje: 

1. Zmiany organizacyjne: 

a. W konsorcjum ALH wiodącą rolę i odpowiedzialność wobec NCS przejęła 

spółka Hydrobudowa Polska SA, co pozwoli na zwiększenie efektywności prac 

m. in. poprzez zmiany w kierownictwie budowy i zaangażowanie dodatkowych 

sił wykonawczych. 

b. Potwierdzono następujące uzgodnienia:  

2. Terminy 

a. Termin zakończenia wszelkich prac i przekazania całości obiektu inwestorowi 

(„stadion” oraz „powierzchnie komercyjne”, włącznie ze wszystkimi zmianami 

zaproponowanymi przez inwestora oraz pracami dodatkowymi): 30 listopada 

2011 r. 

3. Roszczenia i koszty 

a. Wyłączeniu podlegają wszelkie roszczenia ALH powyżej kwoty zamówienia, 

poza wadami projektu oraz zmianami i pracami dodatkowymi. 

b. Cena kontraktu pozostaje niezmieniona. 

4. Naprawa schodów kaskadowych 
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a. Wykonawca przedstawi dwa wiarygodne programy naprawcze dla schodów 

kaskadowych, wybrany program zostanie wdrożony do końca września 2011 r. 

W ramach działań kontrolnych w czerwcu 2011 r. rozpoczęto proces dodatkowego 

wsparcia NCS z uwagi na zawarcie aneksu między Inwestorem a Konsorcjum  

i przesunięcie daty realizacji prac budowlanych. Określono narzędzia, metodologię 

pracy i powiązanie budżetów z zadaniami. Powstał plan integracji harmonogramów 

wszystkich prac na budowie Stadionu Narodowego w narzędziu PPM. 

 Stadion we Wrocławiu – na bryle stadionu zakończono prace konstrukcyjne. Trwają 

prace wykończeniowe koncentrujące się głównie na Trybunie VIP. Trwa też montaż 

krzesełek oraz kontynuowane są przygotowania do położenia murawy. W dniu 17 

marca 2011 r. dokonano sprzedaży wszystkich lóż na arenie – roczne zyski  

za wynajem 22 skyboxów to ok. 6 mln zł. Od lipca 2011 r. Wrocław rozpocznie prace 

odbiorowe. Według informacji od Inwestora formalny wniosek o pozwolenie na 

użytkowanie będzie złożony w lipcu 2011 r. Jednakże z uwagi na zakres prac, jakie 

pozostały do wykonania oraz biorąc pod uwagę harmonogram odbiorowy i uzyskanie 

pozwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, utrzymanie założonych dat 

obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem i wymaga terminowego wykonania 

wszystkich zadań przez wszystkich interesariuszy zgodnie z założonym 

harmonogramem. Oficjalne otwarcie stadionu planowane jest na wrzesień 2011 r., 

serią następujących wydarzeń: 

o w dniu 3 września 2011 r. zawody Monster Jam (wyścigi amerykańskich 

półciężarówek);  

o w dniu 10 września 2011 r. walka bokserska: Tomasz Adamek i Witalij 

Kliczko; 

o w dniu 17 września 2011 r. koncert George Michaela z Orkiestrą Symfoniczną 

Filharmonii Wrocławskiej. 
 

W kontekście wszystkich czterech stadionów trwają intensywne prace przygotowawcze  

do kompleksowych testów ich funkcjonowania. W związku z powyższym spółka PL.2012,  

w ramach prac Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego  

i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™ (powołanego uchwałą Nr 4 Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w dniu 9 marca 2011 r.), zorganizowała w czerwcu 

2011 r. warsztaty na Stadionie we Wrocławiu z udziałem zaangażowanych podmiotów,  

w celu omówienia przygotowania do odbiorów budowlanych i imprez otwarcia. Zespół 

przeprowadził już warsztaty na stadionach w Gdańsku i Warszawie. 

Stadiony są jednymi z najważniejszych miejsc z punktu widzenia zabezpieczenia medycznego 

w trakcie UEFA EURO 2012™. Na stadionach w trakcie meczów w tym samym czasie 

będzie przebywało kilkadziesiąt tysięcy osób. Odpowiednie zabezpieczenie medyczne tych 

obiektów będzie miało kluczowy wpływ na bezpieczeństwo i komfort uczestników imprezy.  

Plany zabezpieczenia medycznego były brane pod uwagę już na etapie projektowania 

polskich stadionów budowanych z myślą o Mistrzostwach. Dzięki temu obiekty były  
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od samego początku dostosowane do potrzeb odpowiedniego zabezpieczenia medycznego, 

dysponując odpowiednią liczbą pomieszczeń o określonej powierzchni i usytuowanych  

w najbardziej dogodnych ze względu na potrzeby zabezpieczenia medycznego miejscach. 

Przy ich opracowywaniu przyjęto najwyższe standardy europejskie, korzystając jednocześnie 

z rozwiązań stosowanych na podobnych jakościowo stadionach europejskich i doświadczeń 

międzynarodowych federacji piłkarskich np. UEFA i FIFA. Opracowane dla wszystkich 

czterech stadionów plany zabezpieczenia zawierają m.in. szczegółowe informacje na temat 

liczby punktów pierwszej pomocy, medycznych patroli pieszych, czy zespołów wyjazdowych 

zarówno tych podstawowych, jak i typu „S”, czyli z lekarzem. Niestosowanym wcześniej  

w Polsce rozwiązaniem jest fakt, że przygotowane dla stadionów w Gdańsku, Poznaniu, 

Wrocławiu i Warszawie plany zabezpieczenia medycznego, pozwalają na stworzenie 

dynamicznego systemu opieki medycznej, precyzyjnie dostosowanego do specyfiki imprezy 

masowej. Plany zakładają nie tylko dopasowanie odpowiedniego zabezpieczenia medycznego 

do stadionu, ale i do poszczególnych faz organizowanej na nim imprezy masowej.  

INFRASTRUKTURA: Lotniska 

Wszystkie porty lotnicze w miastach gospodarzach Euro 2012 będą przygotowane do obsługi 

największego ruchu pasażerskiego, z jakim będziemy mieli do czynienia za 12 miesięcy, 

podczas Turnieju. 

Port lotniczy w Warszawie już dzisiaj jest jednak w stanie obsłużyć taką liczbę pasażerów  

i jest przygotowany do UEFA EURO 2012™. Mimo to przeprowadzane są na nim liczne 

modernizacje, mające na celu wzmocnić pozycję rynkową lotniska w Europie Środkowej  

i Wschodniej. W 2010 r. zrealizowana została najważniejsza część modernizacji nawierzchni 

lotniskowych, czyli całościowy remont skrzyżowania dróg startowych. Rozpoczęcie 

użytkowania nowego terminala przewidziane jest na III kwartał 2011 r. Od kwietnia 2011 r. 

wznowiono, po przerwie zimowej, prace modernizacyjne nawierzchni lotniskowych  

i drogowych, których całość zakończy się w październiku 2011 r. Szacowany wzrost liczby 

pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac: przyloty 3750 → 5000, 

odloty 2340 → 3000, operacje lotniskowe 41 → 42-46. 

W dniu 27 czerwca 2011 r. w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy odbyła się 

uroczystość zawieszenia wiechy na nowym terminalu pasażerskim T2. Już w 2012 r.  

wraz z obecnym terminalem T1, nowy terminal T2 pozwoli gdańskiemu lotnisku osiągnąć 

roczną przepustowość sięgającą 5 mln pasażerów. Podzielona na trzy kondygnacje naziemne 

oraz jedną podziemną, powierzchnia terminalu T2 wynosić będzie 39 tys. m. kw. Obiekt 

został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była jego rozbudowa w kolejnych etapach 

w miarę rosnącego ruchu pasażerskiego. Najbardziej charakterystycznym elementem stalowo-

szklanej konstrukcji nowego budynku będzie dach nawiązujący w swoim kształcie do fal 

morskich. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm BUDIMEX S.A. i Doraco Sp. z o.o. 

Wszystkie prace związane z kontraktem głównym budowy terminala T2 postępują zgodnie  

z planem i zgodnie z umową pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem muszą zakończyć się do 

dnia 24 lutego 2012 r. Trwa również budowa równoległej drogi kołowania i nowych płyt 

postojowych, których oddanie zaplanowano na koniec 2011 r. Szacowany wzrost liczby 

pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac: przyloty 760 → 2240, 
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odloty 760 → 1600, operacje lotniskowe 12 → 30. 

Na lotnisku w Poznaniu w 2010 r. realizowano prace modernizacyjne przewężenia płyty 

postojowej. W dniu 28 lutego 2011 r. została wydana decyzja środowiskowa, umożliwiająca 

rozpoczęcie realizacji programu rozbudowy i modernizacji lotniska. Zakończenie całości prac 

w zakresie zaplanowanym przed UEFA EURO 2012™ przewidywane jest na kwiecień  

2012 r. Napięty harmonogram i planowana realizacja miesiąc przed rozpoczęciem Turnieju 

powodują wysoką ocenę ryzyka dla tej inwestycji, jednakże obecnie trwające intensywne 

prace budowlane mogą być podstawą do poprawienia tej oceny we wrześniu 2011 r. 

Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu 

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

W Porcie Lotniczym we Wrocławiu zakończono rozbudowę i modernizację istniejącego 

terminalu pasażerskiego. Zaawansowane w blisko 90% prace związane z budową nowego 

terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą uległy spowolnieniu ze względu na pojawienie 

się zmienionych warunków wodno-gruntowych w obrębie inwestycji, jednak co 

najważniejsze, konstrukcja terminalu jest już zamknięta i prace wykończeniowe są niezależne 

od warunków atmosferycznych. Oddanie terminala, zgodnie z oficjalnymi informacjami  

z Portu Lotniczego planowane są na czwarty kwartał 2011 r., jednakże w sytuacji 

poważniejszych problemów wodno-gruntowych termin ten może ulec przesunięciu na marzec 

2012 r. W maju 2011 r. wybrano wykonawcę rozbudowy płyty postojowej dla samolotów – 

planowane zakończenie prac to czwarty kwartał 2011 r. Szacowany wzrost liczby pasażerów  

i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac: przyloty 1260 → 2700, odloty 840 

→ 1960, operacje lotniskowe 15 → 30. 

 

 

Rysunek 9 Mapa lotnisk głównych i wspomagających w Polsce podczas UEFA EURO 2012™ 

 



32 

 

Szczegółowe scenariusze operacyjne dla lotnisk wspomagających zostaną wyznaczone na 

przełomie czwartego kwartału 2011 r. i pierwszego kwartału 2012 r. po losowaniu grup 

eliminacyjnych Turnieju. W ramach koordynacji wprowadzenia zarządzania slotami Urząd 

Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz PL.2012 koordynują 

przygotowania do uruchomienia projektu w Polsce. W marcu 2011 r. odbyło się spotkanie 

konsultacyjne PL.2012 z ULC, MI i przedstawicielami portów lotniczych, na którym 

uzgodniono, że porty zweryfikują analizy przepustowości z 2009 r. ULC wstępnie 

zaproponował harmonogram wdrażania koordynacji w Polsce. Po spotkaniu w dniu 14 marca  

2011 r. wstępnie uzgodniono procedurę powołania koordynatora. 

W ramach projektu koordynacji zapewnienia obsługi naziemnej pasażerów podejmowane są 

konsultacje związane z określeniem potencjalnego zawieszenia układu z Schengen  

i związanego z tym przywrócenia procesu kontroli paszportowej. Spółka PL.2012 monitoruje 

działania organów (głównie Straży Granicznej i Urzędu Celnego) i portów lotniczych w celu 

zapewnienia odpowiedniej liczby obsady stanowisk paszportowych i linii bezpieczeństwa 

podczas trwania Turnieju. Ponadto opracowywany jest model skrócenia MCT (Minimum 

Connecting Time
1
) w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

 

INFRASTRUKTURA: Transport lądowy 

Inwestycje transportowe w Polsce są realizowane zarówno na poziomie lokalnym –  

w miastach gospodarzach Euro 2012, jak i ogólnokrajowym. Transport lądowy będzie jednym 

z kanałów przemieszczania się gości, wykorzystywanym w trakcie UEFA EURO 2012™. 

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. Zaawansowane prace trwają w obszarze 

połączeń lokalnych w miastach gospodarzach Euro 2012. Za mniej niż rok będą one gotowe 

do sprawnej obsługi transportowej wszystkich gości, którzy odwiedzą Polskę, począwszy od 

dnia 8 czerwca 2012 r. 

W Gdańsku realizowane są prace przy budowie trasy W-Z łączącej centrum miasta  

z Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta, trwa budowa Trasy Słowackiego łączącej lotnisko  

z miastem. 
 

W Poznaniu m.in. realizowana jest modernizacja połączenia lotniskowego - przebudowa  

ul. Bukowskiej od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do 

granicy miasta, rozpoczęto roboty przy modernizacji infrastruktury drogowej wokół stadionu. 

W zaawansowanej fazie realizacji jest również projekt polegający na dostawie nowoczesnego, 

niskopodłogowego taboru tramwajowego. 
 

We Wrocławiu trwają prace m.in. przy budowie infrastruktury drogowej w otoczeniu 

stadionu. W ostatnich miesiącach do ruchu oddano I i II etap połączenia obwodnicy 

śródmiejskiej z portem lotniczym, w trakcie zaawansowanych robót budowlanych jest III etap 

tego połączenia. 
 

                                                      
1
 Ilość czasu, z góry ustalonego pomiędzy liniami lotniczymi i władzami portu lotniczego, które uznano za wystarczające dla pasażera 

przesiadającego się na danym lotnisku na kolejny lot.  
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W Warszawie trwają roboty budowlane w zakresie połączenia kolejowego stacji w Porcie 

Lotniczym im. Fryderyka Chopina z centrum miasta i stadionem. Ponadto, do użytku oddano 

odcinek drogi ekspresowej S8 w Warszawie od ul. Armii Krajowej (węzła Powązkowska) do 

węzła Warszawa Zachód. W trakcie zaawansowanych prac budowlanych jest również 

realizacja Mostu Północnego, remontowana jest oczyszczalnia ścieków Czajka. 
 

Jednocześnie znaczne inwestycje prowadzone są w zakresie linii i dworców kolejowych.  

Do tej pory zmodernizowanych przez PKP PLK zostało ok. 600 km linii kolejowych. Prace 

realizowane są między innymi na odcinkach linii E20 (Stacja Poznań), E30, E65, E59.  

Do UEFA EURO 2012™ zmodernizowane zostanie kolejne 400 km linii, m.in. na odcinkach 

linii E65, E30, E59. Celem tych działań jest skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami  

do około 4 – 5 godzin z dzisiejszych ponad 6 godzin w trakcie trwania rozpoczynającego się 

w 2012 r. Turnieju. 

Trwają również prace realizowane przez PKP S.A. na dworcach w poszczególnych miastach 

gospodarzach Euro 2012 – we Wrocławiu, Poznaniu oraz na Dworcach Centralnym  

i Wschodnim w Warszawie. PKP PLK gruntownie modernizuje w stolicy również sąsiadujący 

ze Stadionem Narodowym przystanek Warszawa Stadion. Oprócz tego budowane są również 

nowe przystanki w punktach newralgicznych dla sprawnego przewozu kibiców – takie jak 

Wrocław Stadion czy Warszawa Lotnisko Okęcie. Dworzec Wrocław Główny i Warszawa 

Wschodnia zostaną oddane do użytku po zakończeniu wszystkich prac w połowie II kwartału 

2012 r., przed UEFA EURO 2012™. Dworzec Centralny w Warszawie zostanie 

zmodernizowany do lutego 2012 r. Wciąż trwają również starania o rozpoczęcie budowy 

nowego dworca we Wrocławiu. W czerwcu 2011 r. złożony został wniosek o pozwolenie  

na budowę i rozpoczęto pierwsze prace przy fundamentach – ale szanse na ukończenie 

obiektu przed UEFA EURO 2012™ wciąż maleją. 
 

W ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ realizowane są przez GDDKiA także ważne 

inwestycje drogowe. Dziś trwają prace na odcinkach autostrad A1, A2, A4 i A8 oraz na 

odcinkach obwodnic ekspresowych miast gospodarzy np. Południowa Obwodnica Gdańska  

w ciągu drogi S7 czy Wschodnia Obwodnica Poznania w ciągu drogi S5. Wśród inwestycji 

kluczowych i ważnych monitorowanych przez spółkę PL.2012 w budowie jest aktualnie 

około 700 km autostrad oraz ponad 93 km dróg ekspresowych. 
 

Zaawansowane prace trwają również nad Polish Pass. Będzie to zunifikowany dokument, 

dystrybuowany drogą internetową, zapewniający kibicom potwierdzenie rezerwacji 

hotelowej, wykupienia biletu na komunikację miejską oraz międzymiastową, jak również 

ubezpieczenia zdrowotnego. Polish Pass będzie dostępny od grudnia 2011 r. i będzie 

niezwykle istotnym elementem w ramach koncepcji obsługi transportowej gości i kibiców 

Turnieju. 
 

Obecnie w skali całego kraju oraz w poszczególnych miastach gospodarzach Euro 2012 

opracowywane jest tzw. Mobility Concept, czyli koncepcje obsługi transportowej Turnieju. 

Organizacja transportu w trakcie Mistrzostw będzie w dużym stopniu uzależniona  

od wyników losowania grup turniejowych w Kijowie w dniu 2 grudnia 2011 r. Cele 

strategiczne procesu przygotowywania i wdrożenia koncepcji obsługi transportowej UEFA 
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EURO 2012™ to:  

 stworzenie sprawnego systemu transportu kibiców w trakcie trwania Mistrzostw;  

 minimalizacja uciążliwości komunikacyjnej Turnieju dla normalnego 

funkcjonowania transportu pasażerskiego i towarowego w kraju;  

 wzmocnienie wizerunku Polski i jej systemu transportowego w tym prezentacja 

nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.  
 

W zadanie to od strony przygotowania infrastruktury transportowej zaangażowanych jest 

szereg instytucji w tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje 

Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Szybka Kolej Miejska  

w Trójmieście sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz spółki 

zarządzające regionalnymi portami lotniczymi. Równolegle infrastrukturę i organizację ruchu 

wewnątrz miast przygotowują ich samorządy. Całość procesu opracowania i wdrożenia 

krajowej koncepcji transportowej koordynuje Spółka PL.2012.  

Najważniejszymi wyzwaniami na 2011 r. są: 

 

o realizacja kluczowych inwestycji infrastrukturalnych; 

o opracowanie szczegółowych planów związanych z przemieszczaniem się kibiców, 

wraz ze wskazaniem konkretnych rozwiązań organizacyjnych wpływających na 

zwiększenie przepustowości; 

o po losowaniu grup Turnieju finałowego w grudniu 2011 r. wybór ostatecznych 

scenariuszy komunikacyjnych, przy jednoczesnym opracowaniu scenariuszy 

alternatywnych. 

 

Według założeń koncepcji transportowej podstawą ruchu międzynarodowego będzie transport 

lotniczy i w związku z tym jest intensywnie prowadzona rozbudowa lotnisk, która 

doprowadzić powinna do zwiększenia ich przepustowości. Dodatkowo na czas Mistrzostw 

wprowadzone zostaną tymczasowe terminale pasażerskie. Równolegle modernizowana będzie 

komunikacja publiczna, a także infrastruktura drogowa i kolejowa obsługująca lotniska.  

 

W ruchu krajowym głównymi przewozami obciążony będzie transport kolejowy. 

Przygotowania w tym zakresie obejmują modernizację wybranych linii magistralnych oraz 

remonty odcinków prowadzących do miast gospodarzy Euro 2012 i przejść granicznych.  

Do poprawy standardu i obsługi zwiększonego ruchu przystosowane zostaną również główne 

dworce oraz przystanki sąsiadujące ze stadionami. W przypadku transportu samochodowego, 

stanowiącego alternatywę dla lotnictwa i kolei prowadzone inwestycje podnoszą parametry  

i uzupełniają o nowe odcinki sieć dróg krajowych i międzynarodowych. Powstają także nowe 

drogi ekspresowe i autostrady. Jednocześnie przyjęte założenia koncepcji transportowej mogą 

być pomocne w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu, przygotowaniu zdolności 

przewozowej transportu zbiorowego (w tym opracowaniu rozkładów jazdy, uzgodnieniu 

współpracy przewoźników i zarządców infrastruktury), przygotowaniu rozwiązań taryfowych, 

opracowaniu systemu informacji i oznakowania, przyjęciu podstaw wsparcia technicznego 

Internet, dedykowane kanały radiowe). 
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We wrześniu 2011 r. przygotowana zostanie zaktualizowana koncepcja transportowa dla 

kraju. Aktualnie z kluczowymi interesariuszami prowadzone są intensywne działania, mające 

na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań organizacyjnych. Trwają uzgodnienia  

w zakresie organizacji ruchu przed i podczas Turnieju, jednolitego oznakowania szlaków 

komunikacyjnych, dostosowania rozkładów jazdy, współpracy z wolontariuszami oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa kibicom z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Infrastruktury, 

GDDKiA, Grupa PKP, Porty Lotnicze główne i wspomagające, Policja, Straż Graniczna oraz 

Straż Ochrony Kolei. Dodatkowo prowadzone są intensywne prace nad ujednoliceniem 

krajowej koncepcji transportowej z opracowanymi koncepcjami transportu w poszczególnych 

miastach gospodarzach Euro 2012. 

Skrócony harmonogram wdrożenia koncepcji transportowej został przedstawiony w tabeli  

nr 4 poniżej: 

Termin 

realizacji 

Opis zadania w ramach wdrożenia koncepcji transportowej 

07.2011-

05.2012  

- Realizacja projektów zapewniających właściwą obsługę i komfort kibicom (rekrutacja 

wolontariuszy, szkolenia dla służb publicznych (kierowców autobusów, konduktorów 

kolejowych) itp.) 

12.2011  - rozpoczęcie wdrażania projektu Polish Pass, który obejmuje szereg usług dotyczących: 

rezerwacji hotelu, transportu publicznego miast-gospodarzy, międzymiastowego transportu 

kolejowego, ubezpieczenia zdrowotnego 

- ogłoszenie nowego, kolejowego rozkładu jazdy na 2012 r. 

01.2012  - rozpoczęcie wdrażania opracowanych planów tymczasowej organizacji ruchu (decyzje 

administracyjne) 

- alokacja „slotów kolejowych” - zapewnienie tymczasowego transportu pociągiem podczas 

Turnieju 

02.2012 – 

03.2012  

- wdrożenie opracowanych planów tymczasowej organizacji ruchu (decyzje administracyjne) 

- ostateczna decyzja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych 

drogach 

04.2012  alokacja ostatnich „slotów kolejowych” - zapewnienie dodatkowego  transportu 

pociągiem podczas Turnieju 

05.2012  - podjęcie  decyzji w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na wybranych 

drogach (sekcje, dni, godziny)  

- rozpoczęcie wdrażania tymczasowej organizacji ruchu 

- rozpoczęcie kampanii informacyjnej na temat transportu (aktualne informacje o organizacji 

ruchu) 

- ostateczne przypisanie  wolontariuszy  do określonych miejsc 

- ostateczne przypisanie  funkcjonariuszy Policji  do określonych miejsc 

- opublikowany ostateczny kolejowy rozkład jazdy podczas Turnieju 
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30.05.2012  - Gotowość na Turniej  

31.05.2012 

07.06.2012  

- ostateczne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu  

-  wdrożenie tzw. zielonych korytarzy (Euro pasów ruchu na granicach) 

Tabela 4 Kluczowe zadania w ramach wdrożenia koncepcji transportowej na UEFA EURO 2012™ 

 

ORGANIZACJA: Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo to podstawowy element Turnieju i priorytet organizacyjny Polski, jako kraju 

gospodarza. Rangę tego obszaru przygotowań podkreśliło powołanie w 2010 r. przez Prezesa 

Rady Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, skupiającego ponad 30 

instytucji, zaangażowanych w zabezpieczenie Turnieju. Jednym z najważniejszych zadań, 

które zostały zrealizowane w ramach prac Komitetu, było opracowanie Zintegrowanej 

Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ (dokument przyjęto w dniu 6 września  

2010 r.), określającej wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz działania 

poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 

podczas Turnieju. W ramach Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™  

realizowanych jest obecnie ponad 100 projektów, w których prace są oparte o nowoczesny 

system zarządzania projektowego PPM, czyli Project Portfolio Management i są ściśle 

koordynowane z działaniami organizatora Turnieju – czyli UEFA.  

Głównym założeniem Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™  jest 

połączenie w jedną harmonijną całość: przyjaznej przestrzeni publicznej, w tym niezbędnej 

infrastruktury, informacji i obsługi, efektywnego i dostępnego systemu opieki medycznej  

i ratownictwa, opartej na najlepszych wzorcach i doświadczeniach strategii działania służb 

porządku publicznego. 

UEFA wspólnie z PZPN i FFU stworzyła dokument pod nazwą „Prywatna Koncepcja 

Bezpieczeństwa i Zabezpieczenia Miejsc Oficjalnych”. Obecnie trwają prace, mające na celu 

integrację „Prywatnej Koncepcji” ze Zintegrowaną Koncepcją Bezpieczeństwa  

i wypracowywanie dokumentu pn.: „Memorandum of Understanding” – porozumienia  

w zakresie bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ pomiędzy stroną 

publiczną i prywatną. 
 

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

bezpieczeństwa. Zadanie to realizuje MSWiA. Jednym z najważniejszych jego elementów jest  

przygotowanie Polsko-Ukraińskiej Strategii Bezpieczeństwa, która została podpisana  

w formie wspólnego oświadczenia ministrów odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2011 r. 

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

przedstawicieli służb policyjnych krajów, których reprezentacje piłkarskie mają szanse na 

zakwalifikowanie się do Turnieju oraz państw sąsiadujących i tranzytowych. Pierwsza z nich 

już została zorganizowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Polsce przez Komendę Główną 
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Policji we współpracy z MSWiA i przy wsparciu spółki PL.2012 oraz  członków Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, a druga zorganizowana zostanie na Ukrainie  

po losowaniu grup Turnieju Finałowego, które zostanie przeprowadzone w dniu 2 grudnia 

2011 r. w Kijowie. W trakcie tych konferencji omawiane są kwestie współpracy  

i funkcjonowania przedstawicieli służb bezpieczeństwa partnerskich krajów w Polsce,  

w trakcie Turnieju.  

 

W 2011 r. przeprowadzonych zostanie szereg zmian legislacyjnych, gwarantujących 

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

dobrze - czuj bezpiecznie”.  

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 maja 2011 r. przyjęła rządowy projekt ustawy  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego 

UEFA EURO 2012. W dniu 8 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw 

przez Sejm. W dniu 21 czerwca 2011 r. przeprowadzone zostało posiedzenie Podkomisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 

niektórych innych ustaw. W dniu 28 czerwca 2011 r. przeprowadzone zostało posiedzenie 

Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Projekt wprowadza rozwiązania, które 

zapewnią sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Turnieju oraz wpłyną na poprawę 

bezpieczeństwa na imprezach masowych, w szczególności na imprezach sportowych. 
 

W marcu oraz w maju 2011 r. na posiedzeniach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powołano sześć zespołów, dla których 

zostały określone cele, zasady pracy oraz harmonogramy. Intensywne prace realizowane 

zgodnie z przyjętymi harmonogramami do końca drugiego oraz na początku trzeciego 

kwartału 2011 r. przyniosą następujące rezultaty: 

1. Zespół ds. analizy ryzyka 

- w dniu 28 lipca 2011 r. zostanie przedłożony Przewodniczącemu Komitetu 

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012 raport – stan wyjściowy „Analizy ryzyka – kompetencji i reagowania 

(scenariuszy działań) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™”; 

2. Zespół ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA 

EURO 2012™ 

- realizacja przyjętego harmonogramu zakłada do końca sierpnia 2011 r. 

przedłożenie Przewodniczącemu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 raportu nt. ryzyk 

mogących stanowić problem pod kątem bezpieczeństwa przy odbiorach 

technicznych obiektów oraz uzyskaniu pozwolenia na imprezę masową;  

3. Zespół ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przedłoży 
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Przewodniczącemu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012: 

a. we wrześniu 2011 r. strategię i plan działań komunikacyjnych na okres 

przygotowań oraz rozpocznie zintegrowane działania komunikacyjne (PR); 

b. do końca października 2011 r. plan działań promocyjnych; 

c. w grudniu 2011 r. projekt strategii komunikacji na czas Turnieju; 

4. Zespół ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych – 

CBRN 

- do końca września 2011 r. zostanie przedstawiona spójna koncepcja 

zabezpieczenia CBRN Przewodniczącemu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 

5. Zespół Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej 

„Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™” 

- w dniach 27-29 czerwca 2011 r. została przeprowadzona Konferencja 

Uzgodnieniowa, podczas której przede wszystkim przyjęte zostały ramowe 

ustalenia dla Memoranda of Understanding oraz posiedzenie Paneuropejskiej 

Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa „Think Tank”, a także Konferencja 

„Bezpieczeństwo Imprez Sportowych” w aspekcie priorytetu polskiej 

Prezydencji; 

6. Zespół ds. wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™: 

a. do końca września 2011 r. zostanie przedłożony Przewodniczącemu Komitetu 

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012 projekt zmian aktów prawnych w aspekcie możliwości użycia sił  

i środków MON w celu przeciwdziałania możliwym zagrożeniom; 

b. w listopadzie 2011 r. zostanie opracowany wniosek do Prezesa Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej o ustanowienie określonych stref zakazanych 

oraz stref o ograniczonym ruchu lotniczym; 

c. do końca listopada 2011 r. zostanie opracowany projekt Rozkazu Szefa SG WP 

oraz projekty innych dokumentów umożliwiających wzmocnienie systemu OP. 

 

Prace są również prowadzone w związku z planami przywrócenia kontroli granicznej  

w Polsce w trakcie UEFA EURO 2012™. Jednocześnie przygotowywane są projekty 

wspólnych odpraw granicznych i celnych Polski oraz Ukrainy, dokonywanych w jednym 

miejscu po stronie polskiej oraz tzw. pasów Euro 2012, co przyczyni się do usprawnienia 

przepływu osób na przejściach granicznych. Przygotowania prowadzone są również  

w zakresie opracowania aktów prawnych konstytuujących Pełnomocnika Rady Ministrów  

ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz powołania 

Krajowego Sztabu Bezpieczeństwa EURO 2012 na okres trwania Turnieju.  
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ORGANIZACJA: Opieka medyczna podczas Turnieju 

 

W 2009 r. został utworzony Komitet Medyczny UEFA EURO 2012™, w skład którego 

wchodzą m.in. przewodniczący Miejskich Komitetów Medycznych, przedstawiciele 

kluczowych urzędów centralnych oraz zespoły robocze. Efektem prac Komitetu jest 

wypracowanie w 2010 r. spójnego systemu przygotowań opieki medycznej i ratownictwa  

w miastach gospodarzach Euro 2012, standaryzacja zabezpieczenia medycznego Miejsc 

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

i kilkudziesięcioma placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, koncepcja opieki 

medycznej i ratownictwa podczas Turnieju oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce. 

Na rok przed UEFA EURO 2012™ w Polsce są już gotowe plany zabezpieczenia 

medycznego dla wszystkich czterech aren Turnieju, które zostały szczegółowo opisane  

w sekcji Stadiony. W I połowie 2011 r. do głównych zadań Komitetu należało zakończenie 

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

przygotowanie lotnisk w miastach gospodarzach Euro 2012 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 UEFA EURO 2012™ - 

Światową Organizacją Zdrowia i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

(ECDC). 

W 2011 r. kontynuowane są intensywne prace Komitetu Medycznego, gotowe do wdrożenia 

będą plany zabezpieczenia medycznego pozostałych oddawanych do użytku na UEFA EURO 

2012™ stadionów, trwają wspólne prace z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji nad uregulowaniem prawnym zabezpieczenia 

medycznego imprez masowych. Ponadto zostaną opracowane i wdrożone szpitalne plany 

zarządzania kryzysowego oraz wyznaczone zostaną porty lotnicze, czyli punkty wejścia 

według międzynarodowych przepisów WHO. 

Główne działania koordynacyjne i projektowe w 2011 r. – w obszarze opieki medycznej  

i ratownictwa to: 

1. Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej 

(w tym Komitet Medyczny UEFA EURO 2012™); 

2. Planowanie, wdrożenie i monitorowanie zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

miejsc oficjalnych (stadiony, strefy kibica, lotniska, centra pobytowe) oraz wsparcia 

programu kontroli antydopingowej UEFA; 

3. Wsparcie Koordynatorów miejskich i Wojewodów w zakresie założeń systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne i ratownictwo specjalistyczne podczas Turnieju; 

4. Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych; 

5. Działania koordynacyjne w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej 

opieki medycznej i zaplecza farmaceutycznego; 

6. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i zdrowie publiczne; 

7. Przygotowanie na wypadek zdarzenia masowego; 
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8. Przygotowanie strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej i ratownictwa. 

 

ORGANIZACJA: projekty społeczne i kibicowskie 

Projekty zaangażowania społecznego, w równym stopniu jak inwestycje infrastrukturalne, 

będą elementem pozytywnego dziedzictwa Polski po UEFA EURO 2012™. Współpraca na 

bazie wzajemnego zaufania powinna być kontynuowana również po 2012 r., a aktywność 

społeczna nie może wygasnąć po ostatnim meczu Turnieju. W 2010 r. zainicjowana została 

realizacja projektów zaangażowania oraz nastąpiło przyspieszenie uzgodnień w sprawie 

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

 Program Odpowiedzialności Społecznej – Projekt realizuje zadania budowania postaw 

otwartości, tolerancji i współpracy społecznej, w szczególności w obszarach 

kibicowania, wolontariatu sportowego i małej infrastruktury sportowej typu „Orlik”. 

W styczniu 2011 r. uruchomione zostały działania społeczne w kraju i zagranicą. 

Podjęto decyzję o przyznaniu finansowania projektu, którego robocza nazwa brzmiała 

„Wszyscy gramy! – Orliki na Euro – Euro na Orliki”, obecnie realizowanego  

w ramach polsko – ukraińskiego projektu finansowego ze środków UEFA, nazwanego 

„Respect your health”. W lutym 2011 r. zapadła decyzja o przyznaniu finansowania 

dla projektu „Wolontariat Sportowy 2012+” (projekty szkoleniowe skierowane do 

przedstawicieli organizacji sportowych dofinansowane są ze środków MSiT  

a realizowane przez Ludowe Związki Sportowe, Fundację „Wolontariat dla sportu” 

oraz Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu Warszawskiego na terenie województw 

Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Podkarpackiego oraz 

Kujawsko - Pomorskiego). Również w lutym 2011 r. nastąpiło uruchomienie działań 

przygotowawczych projektu edukacyjnego dotyczącego zdrowego stylu życia przez 

Street Football World (ww. projekt „Respect your health”) oraz projektu dostępności 

Turnieju dla osób z niepełnosprawnościami przez CAFE (projekt „Respect 

Inclusion”), a w marcu 2011 r. projektu przeciwdziałania rasizmowi w futbolu przez 

FARE (projekt „Respect Diversity”). W II kwartale 2011 r. odbyło się podpisanie 

umów pomiędzy koordynatorami międzynarodowymi, a koordynatorami krajowymi 

projektów oficjalnych Programu Odpowiedzialności Społecznej (oprócz Ambasad 

Kibiców). Organizacje koordynujące projekty na terenie kraju to: Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji, Fundacja „Wolontariat dla Sportu”, Stowarzyszenie „Nigdy 

Więcej”. Ważnym krokiem w I połowie 2011 r. było także pierwsze spotkanie 

koordynatorów lokalnych z miast gospodarzy w zakresie możliwości współpracy  

i wsparcia przy realizacji projektów Eko 2012+. W zakresie wolontariatu sportowego 

w maju 2011 r. uruchomiono projekt „Wolontariat – włącz się!”, który jest 

realizowany w trybie systemowym w ramach dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie działania 

toczą się na terenie Dolnego Śląska, gdzie zrekrutowano 120 osób bezrobotnych  

i niepracujących. Odbywają się tam szkolenia językowe, specjalistyczne oraz trwa 

praca uczestników w charakterze wolontariuszy w organizacjach sportowych. Od lipca 

2011 r. planuje się uruchomienie projektu na terenie Mazowsza, a od listopada 2011 r. 
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na terenie Pomorza i Wielkopolski. Docelowo projekt obejmie działaniami 

aktywizacyjnymi uwzględniającymi wolontariat sportowy 650 osób bezrobotnych  

i niepracujących. 
  

 Projekty kibicowskie - rozpoczęto przygotowania do organizacji testowych 

AMBASAD KIBICÓW w czasie imprez na stadionach w Gdańsku (czerwiec 2011 r.) 

i Warszawie (wrzesień 2011 r.). Ambasady są nieodłącznym elementem turniejów 

prowadzone przez kibiców dla kibiców, udzielające pomocy i niezbędnych informacji 

kibicom zagranicznym przebywającym na terenie danego miasta. Informacje 

dostosowane są do potrzeb kibiców danego kraju i przekazywane w ich języku 

narodowym. Projekt jest wspierany przez UEFA i realizowany od lat przez europejską 

federację kibiców FSE. Celem projektu jest Stworzenie sieci punktów udzielających 

informacji i pomocy kibicom. Stacjonarne AMBASADY KIBICÓW prowadzone będą 

przez sympatyków futbolu z miast gospodarzy Euro 2012, a mobilne AMBASADY 

KIBICÓW przez fanów reprezentacji uczestniczących w Turnieju. AMBASADY 

KIBICÓW będą równocześnie projektem aktywizacji społecznej, umożliwiającym 

praktyczne włączenie się środowisk kibicowskich w proces przygotowań do Turnieju. 

Koordynacją projektu w Polsce zajmuje się Spółka PL.2012. Zakończenie rekrutacji 

15 wolontariuszy ze środowiska kibiców w każdym mieście gospodarzu Euro 2012 

nastąpi do dnia 30 września 2011 r. Zespół każdej stacjonarnej AMBASADY 

KIBICÓW będzie składał się docelowo z 5 ekspertów i 15 wolontariuszy. Wszyscy 

pracownicy przejdą szkolenie wolontariackie, eksperci przejdą dodatkowo cykl 

szkoleń specjalistycznych. W dniu 6 września 2011 r. zorganizowana zostanie testowa 

AMBASADA KIBICÓW podczas towarzyskiego meczu Polska-Niemcy. W grudniu 

2011 r. przygotowane zostaną podstawowe narzędzia pracy AMBASAD KIBICÓW – 

Przewodnik Kibiców w językach narodowych krajów uczestniczących w Turnieju 

oraz wielojęzyczna strona internetowa www.fansembassy.org. 

 

2.2 Istotne wydarzenia w procesie przygotowań Polski do Turnieju UEFA 

EURO 2012™ w I połowie 2011 r. 
 

Najważniejsze wydarzenia i rezultaty z I połowy 2011 r., w ramach istotnych 

przygotowań Polski, realizowanych przez poszczególne zaangażowane w proces 

podmioty, zostały przedstawione poniżej w kolejności chronologicznej: 

 4 stycznia 2011 r. - Na szczycie konstrukcji dachu Stadionu Narodowego w 

Warszawie zawisła symboliczna wiecha. W ceremonii jej iluminacji wzięli udział 

Premier Donald Tusk, Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz oraz Prezydent 

Miasta st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz; 

 19 stycznia 2011 r. - Otwarto trasę ekspresową S8 w Warszawie na odcinku Konotopa 

– Al. Prymasa Tysiąclecia. Wartość inwestycji to 2,27 mld zł. Trwa budowa trzech 

kolejnych odcinków obwodnicy Warszawy, które mają mieć zapewnioną przejezdność 

na UEFA EURO 2012™; 
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 24 stycznia 2011 r. - Konferencja prasowa z okazji przypadających w dniu 25 stycznia 

2011 roku 500 dni do UEFA EURO 2012™. W spotkaniu z mediami wzięli udział 

m.in. prezydenci miast gospodarzy Euro 2012, Prezes PZPN Grzegorz Lato, Dyrektor 

Turnieju UEFA EURO 2012™ Adam Olkowicz oraz Prezes spółki PL.2012 Marcin 

Herra; 

 3 lutego 2011 r. - Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Prezydentem Ukrainy 

Wiktorem Janukowyczem złożyli wizytę na budowie Stadionu Narodowego  

w Warszawie; 

 14 lutego 2011 r. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę dotyczącą 

przebudowy przystanku osobowego Warszawa Stadion, zlokalizowanego  

w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Obejmie ona między innymi 

przebudowę dwóch peronów i modernizację przejścia podziemnego; 

 15 lutego 2011 r. - Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu miast 

gospodarzy Euro 2012 podczas UEFA EURO 2012™, ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcjonowania stadionów; 

 15 lutego 2011 r. - UEFA podała ceny biletów na UEFA EURO 2012™. Ceny biletów 

na mecze w zależności od kategorii są następujące: mecz otwarcia - 1000 zł, 560 zł  

i 180 zł, mecze grupowe - 480 zł, 280 zł, 120 zł, ćwierćfinały - 600 zł, 320 zł, 160 zł, 

półfinały - 1080 zł, 600 zł, 180 zł, finał - 2400 zł, 1320 zł, 200 zł. Bilety były  

w sprzedaży od 1 do 31 marca 2011 r. tylko na stronie UEFA.com.;  

 28 lutego 2011 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa  

i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica”. Uprawnia to Port do wystąpienia 

do Wojewody Wielkopolskiego o dalsze decyzje administracyjne zezwalające na 

rozpoczęcie robót budowlanych. Po ich uzyskaniu rozpoczną się prace budowlane, 

których zakończenie planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2012 r.; 

 9 marca 2011 r. - Posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012  

w tym decyzja (uchwałą nr 4) o powołaniu Zespołu ds. oceny bezpieczeństwa 

organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™;  

 11 marca 2011 r. - Posiedzenie Komitetu Sterującego UEFA EURO 2012™ w Nyon. 

Na spotkaniu omówiono status przygotowań obu krajów do Turnieju. Prezydent 

UEFA chwalił przygotowania Polski, stwierdził m.in.: „UEFA considers that Poland 

will be ready for UEFA EURO 2012™, whereas in Ukraine, serious doubts remain” 

(tłum. UEFA uważa, że Polska będzie gotowa do Turnieju, tymczasem na Ukrainie 

wciąż istnieją poważne wątpliwości); 

 16 marca 2011 r. - Ukraińskie władze zatwierdziły projekt przygotowania szpitali  

i lekarzy do UEFA EURO 2012™. Plany obejmują: remont kapitalny 21 szpitali  

w miastach, gdzie odbędą się mecze, zakup 300 karetek i lekcje angielskiego dla 5 tys. 

lekarzy;  

 23 marca 2011 r. - Narodowe Centrum Sportu rozpoczęło proces wynajmowania lóż 

VIP „SkyBox 3000" na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oferta zakupu 

ekskluzywnego pakietu lóż VIP została opracowana na lata 2011-2012/2013; 

 29 marca 2011 r. - Producent słodyczy, firma E. Wedel został pierwszym narodowym 

sponsorem Turnieju UEFA EURO 2012™. W sumie wybranych zostanie czterech 
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krajowych sponsorów Turnieju, poza nimi UEFA wybierze dziesięć światowych firm, 

które będą nosiły tytuł sponsorów globalnych. W tej grupie już znalazły się takie 

marki jak McDonald's, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Carlsberg, Castrol, Adidas, Sharp  

i Orange. Z okazji Mistrzostw Europy firma E. Wedel planuje m.in. wypuścić 

specjalne linie słodyczy, a pozostałe sygnować znakiem UEFA EURO 2012™. 

Zamierza także zorganizować specjalne konkursy dla klientów, w których będzie 

można wygrać bilety na mecze UEFA EURO 2012™; 

 31 marca 2011 r. - Narodowe Centrum Sportu rozpoczęło proces wyboru podmiotu 

zainteresowanego zakupem prawa do nazwy Stadionu Narodowego w Warszawie  

i uzyskania statusu Sponsora Głównego Stadionu; 

 6 kwietnia 2011 r. - Podpisanie we Wrocławiu pierwszej umowy o dofinansowanie  

ze środków UE (realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dla projektu Akademii Euro w regionie 

Dolnośląskim;  

 13 kwietnia 2011 r. - W Kijowie odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiego Komitetu 

Organizacyjnego pod przewodnictwem premierów Polski i Ukrainy. Premierzy obu 

krajów podkreślili, że przygotowania do UEFA EURO 2012™ realizowane są zgodnie 

z planem, a koncentracja przygotowań skupi się obecnie na sprawach organizacyjnych 

(bezpieczeństwo, budowa pozytywnego wizerunku obu krajów oraz sprawny przepływ 

kibiców na przejściach granicznych); 

 18 kwietnia 2011 r. - Przygotowanie szpitalnych planów reagowania - weryfikacja 

stopnia przygotowania planów (zebranie informacji od koordynatorów: czy szpitalne 

plany zostały przygotowane, czy są zgodne z planem wzorcowym WHO 

przedstawionym na warsztacie w październiku 2010 r., czy wyznaczone zostały 

terminy ćwiczeń planów);  

 18 kwietnia 2011 r. - Posiedzenie Komitetu Decyzyjnego z udziałem prezydentów 

miast gospodarzy Euro 2012 i Ministra Sportu i Turystyki. W ramach spotkania 

podjęto między innymi decyzję o rozpoczęciu procedury powołania stowarzyszenia 

operatorów i właścicieli aren w Polsce, które może być skutecznym narzędziem do 

stworzenia rynku aren sportowych o zdrowej konkurencji, opartej na przejrzystych 

zasadach, elementem budowania silnej pozycji negocjacyjnej np. przy organizacji 

dużych imprez na kilku obiektach lub lobbowania na rzecz zmian prawnych;  

 13 maja 2011 r. - Posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012  

w Warszawie. Powołanie zespołu ds. Obrony Powietrznej. Podsumowanie rocznej 

działalności Komitetu i wskazanie dalszych kierunków działań; 

 30 maja 2011 r. - Uruchomienie publiczne strony Wolontariat miast gospodarzy Euro 

2012; 

 8 czerwca 2011 r. - Na rok przed UEFA EURO 2012™ rozpoczęła się największa 

multimedialna kampania promującą polską turystykę za granicą, przygotowana przez 

Polską Organizację Turystyczną. Realizowana będzie na rynku francuskim, 

brytyjskim i niemieckim;  

 14 czerwca 2011 r. - Narodowe Centrum Sportu i Konsorcjum Generalnego 

Wykonawcy, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa - PBG, podpisały porozumienie  

w sprawie zasad i terminów zakończenia budowy Stadionu Narodowego  
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w Warszawie. Porozumienie przewiduje, że w Konsorcjum wiodącą rolę  

i odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Sportu przejęła Spółka 

Hydrobudowa Polska S.A.;  

 17 czerwca 2011 r. - W Kijowie odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej 

międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 

2012. Podczas spotkania Podsekretarz Stanu w MSWiA, Adam Rapacki oraz  

I Zastępca Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 oraz 

Realizacji Projektów Infrastrukturalnych, Oleksandr Birsan podpisali „Wspólne 

oświadczenie o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego”, stanowiące Polsko-Ukraińską Strategię Bezpieczeństwa EURO 2012. 

Podpisanie strategii jest realizacją Planu Wspólnych działań Polski i Ukrainy (Mapy 

Drogowej) z dnia 30 września 2010 r. oraz Deklaracji współpracy z dnia 21 stycznia 

2008 r. w sprawie bezpieczeństwa turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™; 

 21 czerwca 2011 r. - Na Stadionie Miejskim w Poznaniu przeprowadzone zostały 

ćwiczenia sprawdzające przygotowanie organizacyjne służb i podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obiekcie. Ważnym punktem ćwiczeń była 

ewakuacja kibiców z sektorów zlokalizowanych na jednej trybunie stadionu;  

 27 czerwca 2011 r. - W Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy odbyła się 

uroczystość zawieszenia wiechy na nowym terminalu pasażerskim T2. Nowy terminal 

pasażerski jest jednym z najważniejszych elementów realizowanego programu 

inwestycyjnego, wartego około 400 mln zł. W 2012 r. wraz z obecnym terminalem T1, 

nowy terminal T2 pozwoli gdańskiemu lotnisku osiągnąć roczną przepustowość 

sięgającą 5 mln pasażerów;  

 27-29 czerwca 2011 r. - Zorganizowana została przez Komendę Główną Policji  

we współpracy z MSWiA i pozostałymi członkami Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012 Konferencja Uzgodnieniowa, z udziałem przedstawicieli służb 

policyjnych krajów, których reprezentacje piłkarskie mają szanse na zakwalifikowanie 

się do Turnieju oraz państw sąsiadujących i tranzytowych w celu omówienia kwestii 

współpracy  

i funkcjonowania przedstawicieli służb bezpieczeństwa innych krajów w Polsce,  

w trakcie Turnieju. 

 

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

statystycznym 

 

2.3.1 Oceny ryzyka dla programów przygotowań.  

 

 

Zgodnie ze stosowanym systemem identyfikacji i analizy ryzyk w przygotowaniach do 

Turnieju, obowiązuje ujednolicony format zgodny z definicjami ryzyk używanymi przez 

UEFA. System identyfikacji ryzyk bazuje na przyjętej przez Ministra Sportu i Turystyki 

Mapie Drogowej. Rysunek zaprezentowany poniżej przedstawia syntetyczne informacje na 
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temat ryzyk we wszystkich Programach Mapy Drogowej nr 1-8 wraz z doszczegółowieniem 

na poziomie poszczególnych projektów i procesów. 

 

W ocenie poziomów ryzyk, pożądane jest dążenie do uzyskania oceny ryzyka, jako 

„zgodnie z planem” – kolor zielony lub „ryzyko niskie” – kolor żółty. 

 

 

 
Rysunek 10 Ocena ryzyk w 8 Programach przygotowań do UEFA EURO 2012™

 

 

Po raz pierwszy analiza ryzyka według aktualnego systemu identyfikacji ryzyk została 

zaprezentowana w Sprawozdaniu dla Rady Ministrów za I półrocze 2010 r. W porównaniu do 

Sprawozdania za II półrocze 2010 r. całościowe ryzyko pozostało na poziomie 

niezmienionym tj. ryzyko niskie. W I połowie 2011 r. nastąpiło obniżenie poziomu ryzyka dla 

realizacji PROGRAMU 2 Mapy Drogowej tj. koordynacji, zarządzania i kontroli procesów 

obsługi na lotniskach – zmiana z ryzyka niskiego na „zgodnie z planem”.  

 

2.3.2 Porównanie statystyczne oceny ryzyka dla przedsięwzięć w 2010 r. 

 

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

monitoring i kontrolę 219 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 
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lokalnych połączeń komunikacyjnych w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz połączeń 

krajowych pomiędzy nimi), ważne (przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia jakości  

w organizacji Mistrzostw) i pozostałe. Według statusu na dzień 30 czerwca 2011 r. uzyskano 

następujące wskaźniki zaawansowania: 

 Kluczowe – całkowita liczba 46, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 9;  

 Ważne - całkowita liczba 37, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 1; 

 Pozostałe - całkowita liczba 136, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 42. 

 

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 czerwca 2011 r. wraz z przedstawieniem porównania wyników  

za II połowę 2010 r. 

 

Przedsięwzięcia kluczowe 

    

Rysunek 11 Program nr 1 - Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii 

przedsięwzięć kluczowych 

 

Liczba zakończonych przedsięwzięć kluczowych zwiększyła się z 6 do 9. W I półroczu 2011 

r. zakończone zostały inwestycje: 

 Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Nowy Port wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą; 

 Budowa linii kablowej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle - 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion - Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia; 

 Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - 

etap I. 

 

Udział przedsięwzięć kluczowych realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie 

ryzyka lub o statusie zakończonych spadł w I połowie 2011 r. z poziomu 78% do 67%. 
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Następujące przedsięwzięcia z kategorii kluczowe, które nie będą zrealizowane do Turnieju: 

 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. 

Jednocześnie nie będzie to miało wpływu na jakość obsługi transportowej  

w osi Port Lotniczy – Stadion, gdyż podstawowym połączeniem będzie 

korytarz transportowy składający się z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

A8 (węzeł Kosmonautów – węzeł Lotnisko) oraz w znacznej już części 

zmodernizowanej ulicy Granicznej. Inwestycje te są już częściowo oddane,  

a termin ich zakończenia wyznaczony jest na lipiec 2011 r. (dla AOW) oraz 

styczeń 2012 r. (dla III etapu przebudowy ul. Granicznej). 

 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. 

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

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

wykorzystania, jako główne połączenie z Aglomeracją Katowicką, pierwotnie 

jednym z sześciu miast gospodarzy. W związku z faktem, że Chorzów nie jest 

już miastem gospodarzem połączenie to nie będzie wykorzystane, jako 

kluczowe połączenie z miastami gospodarzami Euro 2012. 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 Euro 2012. 

 Autostrada A4 Kraków – Tarnów, Szarów – Krzyż – 56,8 km – dotyczy odcinka 

Brzesko – Wierzchosławice – 20,8 km. 

 Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle: 
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 Opóźnienie w realizacji projektu może spowodować zagrożenie w zapewnieniu 

ciągłości zasilania centrum Warszawy (w tym także Stadionu Narodowego). 

Do bezpośredniego zasilania Stadionu uruchomiony jest inny projekt, który 

łączy Stadion z siecią energetyczną – projekt ten jest realizowany  

zgodnie z planem. 

Plany alternatywnych połączeń dla inwestycji transportu miejskiego w miastach gospodarzach 

Euro 2012 są gotowe i cyklicznie uzgadniane z UEFA w ramach aktualizacji informacji  

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

w miastach gospodarzach Euro 2012 zakładają sprawną komunikację drogową na odcinkach 

kluczowych dla kibiców podczas Turnieju. Bardziej szczegółowe wytyczne dla planów 

alternatywnych zostały opisane powyżej. 

 

 

Przedsięwzięcia ważne 

   

Rysunek 12 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 spadł z poziomu 61% do 54%.  

W I półroczu 2011 r. zakończona została jedna inwestycja z kategorii ważnych: 

 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I 

 

Następujące przedsięwzięcia z kategorii ważne nie zostaną zrealizowane przed UEFA EURO 

2012™: 

 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego 

w Poznaniu (43). Zgodnie z decyzją Rady Miasta unieważniono postępowanie 

przetargowe ze względu na rażąco wysokie ceny zawarte w złożonych ofertach.  

W dniu 23 maja 2011 r. ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, biorąc jednak 
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pod uwagę czas na rozstrzygnięcie postępowania oraz zakres prac należy uznać, że 

inwestycja nie powstanie przed Mistrzostwami. 

 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.  

 Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz  

z przebudową infrastruktury wokół terenu dworca (51). Budowa nowego dworca 

autobusowego dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej ma być 

realizowana w ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. 

 Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz  

z budową dworca kolejowego Poznań Główny (50).  Inwestor pozyskał już decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji, uzyskano 

pozwolenie na budowę fundamentów pod budowę nowego dworca kolejowego  

w ramach pozwolenia na budowę posiadanego prezez PKP PLK S.A. Prace związane 

z budową fundamentów już trwają. Zakończenie realizacji I etapu inwestycji 

zaplanowano na II kwartał 2012 r., przed UEFA EURO 2012™. Zakres budowy całej 

inwestycji nie jest możliwy do zrealizowania do maja 2012 r. 

 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, tym samym 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 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. 

Planowane zakończenie całej inwestycji wyznaczono na lipiec 2011 r. 

 Zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11, Złotkowo – A2 

(węzeł Głuchowo) – dotyczy Etapu IIb, odcinek Rokietnica – Swadzim o długości 5,3 

km.  

 Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 km. 
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Przedsięwzięcia pozostałe 

   

Rysunek 13 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla kategorii przedsięwzięć 

pozostałych.  

 

W 2011 r. wzrosła liczba zrealizowanych do tej pory przedsięwzięć w kategorii pozostałe (42 

inwestycji obecnie). Do użytkowania oddane zostały następujące inwestycje: 

 Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do 

skrzyżowania z ulicą Marynarki Polskiej (16)*; 

 Centrum Pobytowe Brzeg (84); 

 Centrum Pobytowe Ciechanów (85); 

 Centrum Pobytowe Gdów / Wieliczka (88); 

 Centrum Pobytowe Gniewino (89); 

 Centrum Pobytowe Jarocin (90); 

 Centrum Pobytowe Kołobrzeg (94); 

 Centrum Pobytowe Rybnik (115); 

 Centrum Pobytowe Siedlce (117); 

 Centrum Pobytowe Sulejówek / Wesoła / Otwock (121); 

 4* Hotel Gdańsk Yachting. 

* liczba w nawiasie oznacza numer danej inwestycji w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. 

 

Łącznie 57% przedsięwzięć pozostałych realizowanych jest zgodnie z planem, przy niskim 

poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych.  
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Przedsięwzięcia wszystkie 

 

  

Rysunek 14 Liczba przedsięwzięć z przypisanym ryzykiem dla wszystkich przedsięwzięć.  

 

Podsumowując, w pierwszej połowie 2011 r. nastąpił wzrost liczby przedsięwzięć 

całkowicie zrealizowanych - z 42 w II półroczu 2010 r. do 52 nowo oddanych inwestycji 

na koniec czerwca 2011 r. - wymienione powyżej w ramach opisu poszczególnych kategorii. 

Spośród wszystkich analizowanych przedsięwzięć 59% jest realizowanych zgodnie z planem, 

przy niskim poziomie ryzyka lub jest zakończonych. 

Dodatkowo w styczniu 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 6, poz. 20), którym wprowadzono zmiany w załączniku do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. 

U. Nr 8, poz. 52). Nowe inwestycje uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2010 r. to: 

 Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki 

Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka”  

w Gdańsku-Letnicy (17a); 

 Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik – Gdańsk 

wraz z obiektami towarzyszącymi (23a); 

 Centrum Pobytowe Wilcza (131a). 

Inwestycje te są już włączone do monitorowania w ramach przygotowań do Turnieju i są 

również ujęte w analizowanych statystykach i ocenie ryzyk. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zostało również zmienione 

brzmienie dwóch przedsięwzięć: 

 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zespołu 

hotelowego, w tym: zadanie I – etap I – budowa zespołu basenów sportowych  

i rekreacyjnych, etap II – budowa całorocznego lodowiska, kortów tenisowych oraz 

sal do squasha; zadanie II – budowa zespołu hotelowego (44); 

 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki 
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państwowości i chrześcijaństwa w Polsce (49). 

 

Projekty organizacyjne  

Wśród projektów organizacyjnych procent działań realizowanych zgodnie z planem, przy 

niskim poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych utrzymał się na poziomie 73%  

w porównaniu do analiz prowadzonych w drugim półroczu 2010 r. Obecnie brak jest wśród 

projektów organizacyjnych przykładów sytuacji związanej z ryzykiem krytycznym pomimo 

napiętych harmonogramów oraz kwestii finansowych. 

   

Rysunek 15 Liczba projektów organizacyjnych z przypisanym ryzykiem (Programy nr 2-8 

oraz jeden projekt organizacyjny z Programu nr 1). 

 

W oparciu o omówione dane, na I półrocze 2011 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. 

System identyfikacji ryzyk 

 

Ze względu na przesuwający się obecnie punkt ciężkości w procesie przygotowań do UEFA 

EURO 2012™ z projektów infrastrukturalnych na projekty organizacyjne, system 

identyfikacji ryzyk używany przez spółkę PL.2012 został rozszerzony w celu ujednolicenia  

z definicjami ryzyk używanymi przez UEFA. 

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

kluczowym i ważnym projektom infrastrukturalnym nadano jeden z następujących poziomów 

ryzyka: 

 Czerwony – ryzyko krytyczne; 

 Pomarańczowy – ryzyko wysokie; 

 Żółty – ryzyko niskie; 

 Zielony – zgodnie z planem; 

 Biały – projekt/proces nierozpoczęty; 

 Niebieski – projekt zakończony; 

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

 

Tabela 5 Pytania w ramach systemu identyfikacji ryzyk 

 

Kategoria Pytanie 

Poziom ryzyka - Projekt/proces jest zarządzany w PPM i 

- projekt/proces jest zweryfikowany i zaakceptowany przez Biuro Zarządzania 

Projektami PL.2012 (zakres, budżet, harmonogram) i 

- wstępne ryzyka są zidentyfikowane w PPM i 

- został wyznaczony kierownik projektu. 

Uwarunkowania prawne zostały ustalone (oficjalne decyzje są gotowe) i wszystkie 

kontrakty są podpisane (jeśli są wymagane). 

Dla projektów infrastrukturalnych: podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą robót 

lub w ramach „zaprojektuj i buduj”. 

Powiązane projekty nie są opóźnione lub nie wpływają na ścieżkę krytyczną. 

Dla projektów infrastrukturalnych: projekty mające bezpośredni wpływ na efekt 

zrealizowany opisanym projektem nie są opóźnione. 

Daty (terminowość) Szczegółowy harmonogram projektu/procesu jest zdefiniowany (kamienie milowe, 

fazy, produkty, zadania) i zarządzany w PPM. 

Szczegółowy harmonogram projektu/procesu jest realistyczny i w korelacji z budżetem 

i zakresem. 

Dla projektów infrastrukturalnych: zakres projektu jest realny do wykonania do UEFA 

EURO 2012™. 

Projekt/proces jest realizowany „w terminie” według algorytmu PPM. 

Zakres Wstępny zakres projektu/procesu jest zdefiniowany i zaakceptowany przez sponsora. 

Finalny zakres projektu/procesu jest zdefiniowany w oparciu o harmonogram i 

zaakceptowany przez sponsora. 

Dla projektów infrastrukturalnych: uzyskano pozwolenie na budowę lub analogiczny 

dokument - tym samym znany jest ostateczny zakres projektu (bo istnieje projekt 

budowlany). 

Mierzalne kryteria sukcesu projektu/procesu są zdefiniowane. 

Dla projektów infrastrukturalnych: w celu podkreślenia wagi istnienia finalnego zakresu 

projektu, powtórzenie odpowiedzi z pytania dot. finalnego zakresu. 

Budżet Wstępny szacunek budżetu jest zdefiniowany. 

Finalny budżet jest ustanowiony i podpisany, sponsor zdefiniowany. 

Dla projektów infrastrukturalnych: uzyskano zamknięcie finansowe. 

Budżet jest oparty o harmonogram/WBS lub szczegółowy plan kosztów. 

 

Na podstawie poziomów ryzyk w każdej z kategorii (poziom ryzyka, daty, zakres, budżet), 

zdefiniowany algorytm wskazuje na ogólny poziom ryzyka dla danego projektu/procesu. 

Wszystkie poziomy ryzyk projektów/procesów zawartych w danym programie są agregowane 

na poziomie tego programu i wyliczany jest ogólny poziom ryzyka oraz poziomy ryzyk  
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w każdej z czterech kategorii. 

 

Analogicznie, wszystkie poziomy ryzyk programów są agregowane na poziomie programu 

Przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ i wyliczany jest ogólny poziom ryzyka oraz 

poziomy ryzyk w każdej z czterech kategorii. Każdy program posiada przypisaną wagę (od 1 

do 3). 

 

Dla projektów infrastrukturalnych w kategorii „pozostałe” w celu uproszczenia modelu 

zachowano poprzedni sposób szacowania ryzyka – ryzyko terminowości w oparciu  

o algorytm Masterplanu. 

 

 

 

 
Rysunek 16 Sposób agregacji ryzyk na poziomie programów 
 

 

Opisany powyżej system identyfikacji ryzyk bazujący na prostych pytaniach pozwala  

na osiągnięcie dużego poziomu obiektywizmu w procesie nadawania ryzyk i w efekcie na 

podniesienie możliwości śledzenia ryzyk i porównywania ich w czasie oraz pomiędzy 

projektami. 

 

Wszystkie poziomy ryzyk (na poziomie projektów/procesów i programów) będą regularnie 

weryfikowane. 
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2.4 Najważniejsze ryzyka w procesie przygotowań do Turnieju 

 

W ramach raportów koordynacyjnych przekazywanych do MSiT w cyklu dwutygodniowym 

Spółka PL.2012 regularnie informuje o najbardziej istotnych ryzykach i strategicznych 

wnioskach wynikających z procesu przygotowań Polski do Turnieju.  

 

Ryzyka związane z infrastrukturą: 

 

1. Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia na stadionie w Poznaniu pozostaje sprawa 

wypełnienia wszystkich wytycznych UEFA, szczególnie w zakresie pozyskania 

finansowania dodatkowych zadań w obszarze bezpieczeństwa i cateringu. 

2. Harmonogram odbiorów prac budowlanych na stadionie we Wrocławiu, zaplanowany 

przez właściciela na okres lipca i sierpnia 2011 r. jest istotnie ryzykowny, szczególnie  

w kontekście ważnych i zbliżających się terminów pierwszych imprez otwierających 

funkcjonowanie stadionu. Związane jest z tym wysokie ryzyko, które jednakże nie 

generuje bezpośredniego zagrożenia dla przeprowadzenia skutecznych testów 

funkcjonowania obiektu oraz dla sprawnej organizacji meczów podczas Turnieju. 

3. Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z GDDKiA o opóźnieniach w budowie dróg 

(m.in. odcinków autostrad A1 i A4) oraz przede wszystkim ze względu na zaistniałe  

w maju 2011 r. wstrzymanie prac budowlanych przez chińskie konsorcjum  

na kluczowym odcinku A2 Stryków-Konotopa, realizację planowanej sieci autostrad  

i dróg ekspresowych przed Turniejem należy uznać za zagrożoną. Dodatkowym 

czynnikiem ryzyka jest zaplanowany harmonogram odbiorów tych inwestycji – 

szacowane kilka tysięcy odbiorów drogowych prac budowlanych będzie miało miejsce  

w okresie 1 miesiąca przed rozpoczęciem Mistrzostw. Realizacja większości autostrad 

faktycznie oznacza tzw. „zapewnienie przejezdności”. Według stanu na dzień 30 czerwca 

2011 r. wciąż brakuje odpowiednich i precyzyjnych zapisów formalnych w kontraktach  

z wykonawcami, określających zakres terminu „zapewnienia przejezdności”. W związku 

z tym należy podjąć pilne kroki w celu zdefiniowania oczekiwanego zakresu oraz 

uszczegółowienia tego terminu w kontekście Turnieju (Spółka PL.2012 opracowała 

opinię prawną dotyczącą możliwości prawnych dotyczących przygotowania regulacji dla 

tego aspektu). Wskazana jest również szczegółowa weryfikacja harmonogramów i ryzyk 

kluczowych inwestycji drogowych oraz kolejowych. W przypadku istnienia istotnych 

ryzyk należy podjąć kroki w celu stworzenia planów alternatywnych dla komunikacji 

kibiców. 

4. Zbliżający się okres 1 roku do meczu otwarcia Mistrzostw, ostatnie opóźnienia na 

Stadionie Narodowym w zadaniach realizowanych przez Generalnego Wykonawcę, 

opóźnienia w finalizacji prac odbiorowych na stadionie w Gdańsku oraz pojawiające się 

nowe ryzyka w realizacji innych kluczowych inwestycji stwarzają okazję do 

kompleksowej weryfikacji ryzyk w obszarze wszystkich kluczowych i ważnych 

inwestycji infrastrukturalnych planowanych do realizacji przed Mistrzostwami.  

W przypadku stadionów ważne jest utrzymanie w najbliższym czasie ścisłego 

zaangażowania wszystkich podmiotów realizujących inwestycje i przygotowujących 

odbiory oraz kwestie organizacyjne.  
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Ryzyka związane z organizacją – bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa: 

 

 

5. W związku z niedawnymi zakłóceniami porządku dokonywanymi przez grupy 

chuliganów na stadionach istotne jest utrzymanie obecnej, dużej intensywności działań 

dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Kluczowe jest współdziałanie pomiędzy 

organizatorami imprez na stadionach, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji wraz ze służbami podległymi, Ministerstwem Sprawiedliwości  

i Prokuraturą Generalną. Rezultatem prac powinno być opracowanie i wdrożenie 

odpowiednich standardów (procedur) ilościowych i jakościowych dla zapewnienia 

bezpiecznych rozgrywek – korzystając w tym zakresie z najlepszych doświadczeń innych 

krajów organizatorów.  

6. Zbliżający się termin opracowania ostatecznych planów przygotowania Turnieju i okres 

ich wdrażania od początku 2012 r. pozwala zwrócić uwagę na rosnące ryzyko dotyczące 

sposobu i sprawności podejmowania kluczowych decyzji oraz ich późniejszej realizacji  

w kwestii dobrej i bezpiecznej organizacji Mistrzostw.  

7. Obecnie realizowane są działania rządu zmierzające do skonstruowania budżetu  

na 2012 r. W tym kontekście ważnym zadaniem będzie skuteczne pozyskanie środków na 

zaplanowane projekty Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Przyjęty budżet 

na 2012 r. uwzględniający niezbędne wydatki Programu Bezpieczeństwa, pozwoli 

zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestników Turnieju. 

8. W związku z realizowanymi działaniami Zespołu ds. wzmocnienia systemu Obrony 

Powietrznej RP w czasie Turnieju UEFA EURO 2012™, których jednym z rezultatów 

będzie dokonanie przeglądu aktów prawnych w aspekcie możliwości użycia sił i środków 

w celu przeciwdziałania możliwym zagrożeniom oraz opracowanie projektów 

ewentualnych zmian oraz projektów innych dokumentów umożliwiających wzmocnienie 

systemu OP, istotne jest terminowe przyjęcie zmian legislacyjnych gwarantujących 

wzmocnienie systemu Obrony Powietrznej RP w czasie Turnieju UEFA EURO 2012™.  

9. W kwietniu 2011 r. decyzją MSWiA zostało unieważnione postępowanie przetargowe  

na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu 

Łączności Radiowej”. Rozpoczęcie realizacji tej istotnej z punktu widzenia 

bezpieczeństwa Turnieju inwestycji było planowane już w 2010 r. Obecna sytuacja  

i potrzeby odpowiednich służb w obszarze zintegrowanej łączności powodują 

konieczność podjęcia niezbędnych działań alternatywnych, zmierzających do 

zintegrowania istniejących systemów łączności służb, w szczególności zapewnienie 

zintegrowanej łączności w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz na głównych szlakach 

komunikacyjnych. 

10. Istotne ryzyko dla większości instytucji publicznych w Polsce stanowią ograniczenia 

narzucone przez UEFA w związku z używaniem logotypu Turnieju przez te podmioty. 

Kwestia ta jest szczególnie ważna w kontekście budowania wizerunku Polski i innych 

projektów poprawiających jakość obsługi gości i kibiców podczas Turnieju. 

11. Realizacja kamieni milowych zaplanowanych w 2011 r. z Mapy Drogowej Polski  

i Ukrainy poprawiła się w ostatnich miesiącach i wynosi 68% w porównaniu do planu, 

ale nadal przebiega z pewnymi opóźnieniami. Aktualnie większość działań grup 
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roboczych po stronie polskiej jest kontynuowana. W większości obszarów zawiązano 

kontakt ze stroną ukraińską, jednak ze względu na trudności organizacyjno - 

komunikacyjne, występują opóźnienia w realizacji Mapy Drogowej.  

 

 

Ryzyka związane z promocją Polski: 

 

 

12. Kwestia zabezpieczenia budżetu na realizację działań komunikacyjno-promocyjnych 

Polski przed i podczas Turnieju jest wciąż nieuregulowana. Mijający okres 1 roku do 

momentu otwarcia Mistrzostw jest kluczowy dla rozpoczęcia skutecznej promocji Polski 

w kontekście UEFA EURO 2012™. W ramach działań koordynacyjnych została 

przygotowana Mapa Drogowa Promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012™  

z określonymi budżetami, partnerami i harmonogramem. Pomimo uruchomienia  

w czerwcu 2011 r. kampanii promocji Polski i zaangażowania przez POT środków 

unijnych w wysokości 57 mln zł, zasięg terytorialny i skuteczność obecnych działań 

promocji kraju są wciąż niewystarczające. Bazując na informacji o deklarowanych 

obecnie budżetach odpowiednich instytucji, przeznaczonych na wspólne działania 

promocyjne, niezbędne jest pozyskanie finansowania na pozostałe, określone w MD 

Promocji działania w zakładanym dodatkowym budżecie około 60 mln zł.  
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3 Szczegółowy status realizacji przedsięwzięć oraz projektów 

organizacyjnych Mapy Drogowej w pierwszej połowie 2011 r., wraz  

z informacją o działaniach spółki PL.2012 w tym zakresie 
 

3.1 PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań 

infrastrukturalnych (lotniska, stadiony, koleje, infrastruktura miejska) 
 

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

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

lotniskowe, umowy miast gospodarzy Euro 2012. 

Celem programu jest terminowa realizacja odpowiedniej jakościowo infrastruktury, jako 

fundamentu umożliwiającego zorganizowanie Turnieju przez UEFA, tj. rozegranie meczów 

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

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

teleinformatyczna). 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Monitoring i kontrola realizacji budowy stadionów; 

 Monitoring i kontrola inwestycji lotniskowych; 

 Monitoring inwestycji transportu drogowego i kolejowego; 

 Monitoring i kontrola inwestycji miejskich w miastach gospodarzach Euro 2012; 

 Monitoring i kontrola inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i opieki medycznej; 

 Monitoring i kontrola inwestycji sportowych. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty (inwestorzy) objęte programem:  

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo 

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., Narodowe Centrum Sportu, Wrocław 2012 Sp. z o.o., Poznański Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, 

wykonawcy stadionów, Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., Gdańskie Inwestycje Komunalne 

Sp. z o.o., Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o., MPWiK w m. st. Warszawie S.A., 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP S.A., PKP PLK, PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście sp. z o.o., ZTM w miastach gospodarzach Euro 2012, PP Porty 

Lotnicze, PAŻP, GDOŚ, Porty lotnicze w miastach gospodarzach Euro 2012; właściciele 

infrastruktury sportowej (samorządy: gminy, miasta, inwestorzy prywatni). 
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Kolejne podrozdziały przedstawiają szczegółowe informacje na temat wszystkich 

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

na dzień 30 czerwca 2011 r. Dane dotyczące hoteli oraz centrów pobytowych są 

aktualizowane kwartalnie i aktualne na dzień 31 marca 2011 r.  

 

Poniższy schemat objaśnia rodzaj informacji wprowadzanych do poszczególnych komórek 

tabeli. 

Tabela 6 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. 
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Rysunek 17 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™ 
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3.1.1 Status realizacji przedsięwzięć kluczowych 

3.1.1.1 Gdańsk 

 
Rysunek 18 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, zaprojektowanego zgodnie 

z normami i wymogami UEFA.  

Status  11 stycznia  2011 r. –  Została zdemontowana ostatnia z 22 podpór ustawionych wewnątrz stadionu. 

Równocześnie trwają prace nad układaniem brakujących części trybun, w których dotychczas 

zamontowane były podpory dachu. Od tego dnia konstrukcja stalowa stadionu stała się w pełni 
samonośna. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Odbiory budowlane są w toku. Planowana 

data uzyskania pozwolenia na użytkowanie - do 30 czerwca 2011 r.. 

 13 stycznia  2011 r. – Ustalono nowy termin zakończenia budowy PGE ARENA Gdańsk - 30 kwietnia 
2011 roku. Zmiana ta została podyktowana wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi 

ograniczającymi wykonanie większości prac znajdujących się na ścieżce krytycznej harmonogramu. 

Dodatkowo niecelowe byłoby wykonywanie niektórych robót związanych z instalacją systemu 
podgrzewania płyty boiska i układaniem murawy w okresie zimowym. Przy zmianie terminu brano 

także pod uwagę harmonogramy prac dotyczące infrastruktury drogowej wokół stadionu (ul. Żaglowa, 

wiadukt w ciągu ul. Uczniowskiej). 

 15 lutego 2011 r. – Rozpoczęcie montażu nagłośnienia (308 głośników o łącznej mocy 195 tysięcy 

watów). 176 głośników zainstalowano na promenadzie, 75 na trybunach, 41 na zewnątrz stadionu. 

Dodatkowo zainstalowano 16 mniejszych głośników, przez które przekazywane będą komunikaty 
informacyjne.  

 15 marca 2011 r. – Rozpoczęcie procesu instalacji murawy.  

 15 kwietnia 2011 r. – Rozpoczęcie montażu krzesełek.  
 15 kwietnia 2011 r. – Spotkanie na stadionie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację 

inwestycji oraz organizację meczu towarzyskiego między Polską a Francją, będącego pierwszą imprezą 
na arenie w Gdańsku (impreza została przeniesiona do Warszawy). 

 28 kwietnia 2011 r. – Spotkanie podzespołu z Gdańska i zespołu centralnego ds. oceny bezpieczeństwa 

organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™, celem identyfikacji ryzyk i kwestii 
mogących stanowić problem pod kątem bezpieczeństwa przy odbiorach budowlanych oraz podczas 

uzyskiwania pozwolenia na imprezę masową.  
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 15 maja 2011 r. – Rozpoczęcie odbiorów budowlanych obiektu.  

 28 maja 2011 r. – Rozpoczęcie procesu układania trawy na boisku.  
 W ciągu dwóch pierwszych tygodni czerwca 2011 r.: 

o wykonano bramki, 

o wykonano ławki dla zawodników rezerwowych, 
o umeblowano szatnie na poziomie drużyn oraz salę konferencji prasowych, 

o zamontowano kołowroty i bramy, 

o wykonano wygrodzenia sektorów na trybunach, 
o uruchomiono telebimy i system nagłośnienia, 

o wykonano nawierzchnię toru wrotkarskiego, 

o zawieszono na elewacji logo PGE ARENA Gdańsk, 
o trwa pielęgnacja murawy: koszenie, wałowanie, podlewanie. 

 

Właściciel Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 
2012 Sp. z o.o. 

% realizacji 96 - % realizacji kontraktu 
98 - % zaawansowania projektu 

Budżet 863,352 mln zł* Planowana data realizacji Lipiec 2011 r. – data uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 

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  Lipiec 2011 r. – Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

*Wg aktualizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

 

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.  zwiększenie 

przepustowości części lotniczej lotniska. 

Status Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2: 

 Styczeń – marzec 2011 r. - roboty budowlane w toku 

 Kwiecień 2011 r. - 15 czerwca 2011 r. - roboty budowlane w toku 
 Stan zaawansowania prac budowlanych to 35% 

 Konstrukcja stalowa wykonana w 95%, malowanie konstrukcji stalowej w 56 %, rozpoczęto montaż 

fasady północnej i wschodniej, rozpoczęto montaż rozdzielnic elektrycznych, drzwi  w poziomie 
piwnicy, rozpoczęto malowanie ścian piwnicy, trwają prace okładzinowe (płytka ścienna i podłogowa) 

pomieszczeń sanitarnych piwnicy. 

 

Budowa nowych płyt postojowych: 

 Styczeń - marzec 2011 r. - roboty budowlane w toku 

 Kwiecień 2011 - 15 czerwca 2011 r. - roboty budowlane w toku 
 15 czerwca 2011 r. - stan zaawansowania prac budowlanych - 75%:  

 Na płycie do odladzania wykonano roboty instalacyjne, rozpoczęto fundament pod zbiorniki, 

zakończono stabilizację gruntu cementem, rozpoczęto ciek liniowy pomiędzy płytą do odladzania a 
drogą kołowania; na płycie postojowej przed T2 wykonano nawierzchnię ścieralną (betonową) w 75% 

oraz nawierzchnie bitumiczną w 100 %, trwa układanie drogi technicznej z kostki betonowej. 

 

Budowa drogi kołowania: 

 Styczeń - marzec 2011 r. - roboty budowlane w toku 

 Kwiecień 2011 - 15 czerwca 2011 r. - roboty budowlane w toku 
 Stan zaawansowania prac budowlanych 63%  

 Gotowy Etap II wraz z warstwą ścieralną i podłożem łącznic H, G; Etap I wykonana warstwa ścieralna, 

trwają prace na podłączeniach do drogi startowej. 

Właściciel Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. % realizacji  87 

Budżet 313,189 mln zł Planowana data realizacji 23 lutego 2012 r. 
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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: 

 Kwartał III – kwartał IV 2011 r. - Kontynuacja prac budowlanych, 
 5 marca 2012 r. - podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania, 

 Kwiecień 2012 r. - otwarcie terminala. 

 

Budowa nowych płyt postojowych: 

 31 października 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

 Listopad 2011 r. -  rozpoczęcie użytkowania 

 

Budowa drogi kołowania: 

 30 listopada 2011 r. - zakończenie inwestycji 
 30 grudnia 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania 

 

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 Zad.1. odc. lotniskowy: 

 18 lutego 2011 r. – Zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z Biurem Projektów MGGP; 
 21 lutego 2011 r. – Uzyskano postanowienie RDOŚ na etapie ponownej oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko uwzględniające zmiany jakie nastąpiły w trakcie projektowania i 

dokonywania uzgodnień z Zarządcą drogi i gestorami sieci, zamykając tym samym procedurę 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

 9 lutego 2011 r. – Wybór najkorzystniejszej oferty - złożyła spółka WAKOZ, która zadeklarowała 

wykonanie prac za kwotę 31 064 788,58 PLN w terminie 7,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 
 7 marca 2011 r. – Uzyskanie ZRID 

 11 marca 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą robót, firmą WAKOZ 
 15 marca 2011 r. - Przekazano teren budowy  

 18 marca 2011 r. – Zawarto z Lasami Państwowymi porozumienie, na podstawie którego rozpoczęły 

one wycinkę drzew w pasie drogowym; 
 Zakończono wycinkę lasu w terminie do 30 kwietnia 2011 r. 

 Zakończono rozbiórki obiektów, 

 Usunięto kolizje sieci energetycznej 
 Usunięto kolizje sieci gazowej i zabezpieczono ciepłociągi, 

 Trwa realizacja sieci kanalizacji deszczowej, 

 Wykonywane są sieci teletechniczne, 
 Wykonywane są roboty drogowe na całym odcinku Zadania I 

 Wykonywana jest stabilizacja punktów granicznych na zajmowanych nieruchomościach. 

 17 czerwca 2011 r. – na tzw. odcinku leśnym ruch został przełożony na nową jezdnię, przystąpiono do 
prac w obrębie jezdni północnej 

 Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. 

 % realizacji kontraktu – ok. 40 
 

Zad.2. odc. środkowy: 

 28 stycznia 2011 r. – Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót 
 30 grudnia 2010 r. – ZRID dla odc. II Trasy Słowackiego cześć powiatowa – wydane; prawomocne – 

26 stycznia 2011 r. 

 14 stycznia 2011 r. – ZRID dla odc. II Trasy Słowackiego cześć wojewódzka – wydane; prawomocne – 
16 lutego 2011 r. 

 31 stycznia 2011 – Wybór najkorzystniejszej oferty - konsorcjum Hydrobudowa Polska/PBG 

S.A./APRIVIA S.A. 
 31 stycznia 2011r. – Podpisano porozumienie między z PKP PLK S.A. regulujące warunki 

prowadzenia prac w trakcie budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi oraz remontu podpór 

istniejącego wiaduktu; 
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 15 lutego 2011r. – Uzyskano zmianę Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie 

nowej lokalizacji dla przeniesienia fragmentu zabytkowego ogrodzenia w pasie inwestycji 
 28 lutego 2011 r. – Wycinka drzew została zakończona; 

 11 marca 2011 r. – Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych (konsorcjum Hydrobudowa 

Polska S.A., partner PBG S.A., Aprivia S.A oraz Obrascon Huarte Lain S.A., w kwocie 159 039 000,00 
zł brutto termin 20 miesięcy) 

 24 marca 2011 r. – Przekazano plac budowy 

 24 kwietnia 2011 r. – Osiągnięto I kamień milowy – uzgodnienie projektu organizacji ruchu Etap I 
 Trwają prace rozbiórkowe elementów małej architektury, istniejących pasów drogowych na całym 

odcinku 

 Trwają prace makroniwelacji oraz roboty ziemne na całym odcinku 
 Prace sieciowe kanalizacja deszczowa, sanitarna, elektryczna, teletechnika, wodociągi trwają na 

odcinkach Etap 1, 3, 4, 7 
 Roboty żelbetowe/mury oporowe trwają na odcinkach Etap 3, 4, 7 

 Trwają prace na potoku Strzyża na odcinku K11-K14 

 % realizacji kontraktu – 10,04 
 

Zad.3. odc. Droga Zielona: 

 20 stycznia 2011 r. – Wystąpienie o wydanie ZRID 
 20 stycznia 2011 r. – Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

iluminacji projektowanego wiaduktu z przęsłem łukowym nad torami PKP 

 15 marca 2011 r. – Przekazano Zamawiającemu: projekt budowlany i wykonawczy iluminacji 
wiaduktu oraz elementy projektu wykonawczego 

 25 marca 2011 r. – Biuro Mott MacDonald przekazało do GIK projekt wykonawczy 

 28 marca 2011 r. – Rozpoczęto II etap przetargu na wybór wykonawcy 
 15 kwietnia 2011 r. – Uzyskano ZRID dla Zadania III Trasy Słowackiego 

 28 kwietnia 2011 r. – Zarejestrowano dziennik budowy 

 28 kwietnia 2011 r. – Dokonano zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Gdańska o terminie rozpoczęcia robót z dniem 9 maja 2011 r. 

 9 maja 2011 r. – Nastąpiło otwarcie ofert wykonawców dot. wykonania robót budowlanych. Ofertę na 

najniższą kwotę złożyła firma BUDIMEX z kwotą ok. 135 mln PLN brutto 
 Prowadzone są czynności terenowo-prawne związane z likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

kolidujących z inwestycją oraz czynności związane z pozyskaniem prawa do nieruchomości 

kolejowych. 
 % realizacji kontraktu – 0 

 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 90 

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 Zad.1. odc. lotniskowy: 

 Kontynuacja robót budowlanych. 
 Listopad 2011r. – zakończenie robót budowlanych w pełnym zakresie 

 

Zad.2. odc. środkowy: 

 Kontynuacja robót budowlanych; 

 Maj 2012 r. – Uzyskany efekt komunikacyjny w postaci: budowy co najmniej jednej jezdni na odcinku 

od ul. Potokowej do ul. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz wyspą centralną. 
 

Zad.3. odc. Droga Zielona: 

 Lipiec 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęcie prac 
 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 projektu polegającego na budowie Trasy W-Z jest stworzenie szybkiego i bezpiecznego 

połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód, tj. połączenia drogi krajowej S7 

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

Status  Trwają prace budowlano-montażowe na całym realizowanym zadaniu: 

 

Trasa W-Z główna: 

 Po zachodniej stronie Obwodnicy: Wykonano nawierzchnię jezdni północnej, co umożliwiło 
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przełożenie ruchu trwają prace na jezdni południowej 

 Po wschodniej stronie Obwodnicy: Trwają prace nad wykonaniem konstrukcji nawierzchni (jezdnia 
prawa i lewa w km 3+170 do 3+640; jezdnie łącznic A-B i C-D) 

 

Ul. Kartuska Północna od ronda Myśliwska do ronda Szczęśliwa: 

 Zakończono: nawierzchnię jezdni, oznakowanie poziome; 

 Trwają ostatnie roboty związane z montażem barier i ekranów akustycznych. 

 

Ul. Kartuska Południowa od ronda Jacka Kuronia do PZ Kartuska stacji Lotos: 

 Od ronda Jacka Kuronia do PZ Kartuska zakończono roboty nawierzchniowe 

 Od PZ Kartuska do stacji Lotos trwa przebudowa uzbrojenia podziemnego 
 Trwają prace na wszystkich obiektach inżynierskich: WD5,WD6, PG4, PZ Kartuska - zakończony; 

 Trwają prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. 
 Ogólne zaawansowanie robót wynosi ok. 50% 

 W dniu 9 maja 2011 r. podpisano aneks do umowy zmieniający datę zakończenia robót na 31 marca 

2012 r. (pierwotna data – 31 maja 2012 r.). Skrócenie czasu na realizację związane jest z wydaniem w 
dniu 18 października 2010 r. Polecenia Zmiany nr 1 dotyczącego posadowienia obiektu PG-4 (zgoda 

na zmianę technologii) 

 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 89 - % zaawansowania projektu 

46,67 - % realizacji kontraktu 

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 
 31 marca 2012 r. – Zakończenie robót zasadniczych 

 Kwiecień 2012 r. – Procedury odbiorowe 

 Maj 2012 r. – Oddanie do użytkowania 
 Maj 2012 r. – Zakończenie robót 

 

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  Kolektory DN 1600: 

o Mikrotuneling realizowano w systemie pracy ciągłej ( 24godziny na dobę) i zakończono 
realizację wszystkich odcinków prostych kolektorów DN 1600; 

o Zrealizowano połączenia we wszystkich komorach mikrotunelingu; trwają ostatnie prace 

montażowe i uszczelnieniowe przy realizacji połączenia łukowego na dojściu do zbiornika 
Wielopole;  

o Wykonano komorę KD 4 na połączeniu z kanałem ulgi; 

o Zrealizowano prace związane z usunięciem kolizji kolektora DN 1600 z istniejącym kolektorem 
KD 1200 pod ul. Marynarki Polskiej 

o Na 31 maja 2011 r. wykonawca przygotował stanowisko pomp dla zapewnienia tymczasowej 

możliwości odwodnienia stadionu. 
 Zbiornik i przepompownia Wielopole: 

o Wykonano całość prac konstrukcyjnych; 

o Trwają prace wykończeniowe – do demontażu pozostało rozparcie zbiornika i uzupełnienie 
torkretowania ścian w miejscach rozparcia; 

o Trwają prace wyposażeniowe w przepompowni 

 Zbiornik Uczniowska – zakończono prace: 
o Do demontażu pozostaje stara część zbiornika Uczniowska oraz pompownia; 

o Do wykonania malowanie balustrad i placyk manewrowy; 

 Nabrzeże Szczecińskie: 
o Wykonano wyloty kanału ulgi i rurociągów tłocznych ( na ukończeniu wzmocniona część 

rurociągu tłocznego będąca w kolizji z olejociągiem); 

o Umocniono nabrzeże; 
 Pozostałe roboty  
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o W trakcie prace wodociągowe, gazowe  elektryczne, energetyczne i teletechniczne. 

 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 88 - % realizacji prac kontraktu 

90,18 - % zaawansowania projektu 

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

Finansowanie Budżet Miasta Gdańska oraz Środki UE 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. – Planowane zakończenie robót odwodnieniowych wraz z uruchomieniem 
przepompowni i zbiorników. 

 Lipiec- październik 2011 r. – Finalizacja układania infrastruktury podziemnej wzdłuż ul. Wielopole i 

Wiślna oraz realizacja robót drogowych. 
 Zakończenie wszystkich robot planowane jest do grudnia 2011r. 

 

Budżet  Poziom ryzyka   

Zakres  Terminowość   

 

Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem 

stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy (17a) 

Cel Zapewnienie miejsc parkingowych dla obsługi stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy wraz z 

urządzeniem zieleni terenu zlokalizowanego między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem 
stadionu. 

Status W I półroczu 2011 wykonano następujące czynności związane z w/w zadaniem: 
 Aneksem nr 1 zawartym w dniu 31 marca 2011 r. do Umowy Powierzenia Przedsięwzięcia Euro 2012 

zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi Sp. z o.o., Spółce 

powierzono prowadzenie i realizację w/w zadania.  
 Na powyższe zadanie w 2011r. została zaplanowana kwota 400 000 zł z przeznaczeniem na 

przygotowanie zadania  

 Zakończono opracowanie pt. „Ocena warunków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych pod 
budowę parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej,  

Żaglową i terenami stadionu obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku Letnicy, na 

podstawie dokumentacji archiwalnej i badań uzupełniających”. GIK jest w posiadaniu w/w 
opracowania. 

 W dniu 7 czerwca 2011 r. GIK wszczęło postępowanie publiczne na opracowanie wycen 
nieruchomości będących przedmiotem wykupu pod budowę parkingu. Postępowanie zostanie 

zakończone do dnia 15 czerwca 2011 r.. Termin sporządzenia wycen to ok. 5 tygodni. 

 GIK Sp. z o.o. jest przygotowana do przeprowadzenia procesu wyłonienia wykonawcy opracowania 
programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją. Warunkiem podjęcia ww. działań jest 

jednoznaczne określenie obszaru zainwestowania na nieruchomościach należących do firm: Mostostal 

S.A., WPRD GRAVEL Sp. z o.o., „Linea – Sim” i Pana Piotra Płóciennika. 
 

Właściciel Gdańskie Inwestycje Komunalne 

Sp. z o. o. 
% realizacji - 

Budżet 150 mln zł  Planowana data realizacji 31 maja 2012 r.  

Finansowanie Budżet Miasta Gdańska 

Najważniejsze zagadnienia W II półroczu 2011 r. planuje się wykonanie następujących czynności: 
 Dokończenie spraw terenowo-prawnych związanych z wykupem nieruchomości pod budowę 

parkingów. 

 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 
 Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

 Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wyburzenie budynków i hal przemysłowych na terenie 

objętym budową parkingów. Przetarg będzie prowadzony w formule   „Zaprojektuj i wybuduj”. 
 Zadanie przewiduje się realizować w podziale na następujące etapy: 

o Etap I – do 31 maja 2012 r. wyburzenie budowli i przystosowanie terenu do czasowego pełnienia 

funkcji parkingów (wykorzystanie istniejących nawierzchni dróg i posadzek hal jako miejsc 
postojowych) 

o Etap II – docelowa budowa parkingów i zieleni urządzonej po UEFA EURO 2012™, w zależności 

od warunków finansowych miasta Gdańsk. 
 

Budżet  Poziom ryzyka  
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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  Luty 2011 r. – Zakończono prace związane z kablami relacji GPZ Nowy Port – PGE Arena 
 Marzec 2011 r. – Wybudowano linię 110kV bez ostatniego przęsła rozcinającego czynna linię relacji 

Gdańsk II - Przymorze 

 Marzec 2011 r. – Zakończono prace budowlano-montażowe 
 Marzec 2011 r. – Uruchomiono obwody wtórne stacji w możliwym zakresie 

 Marzec 2011 r. – Uruchomiono łączność Nowy Port - Ośrodki Nadrzędne 

 Marzec 2011 r. – Uruchomiono System Sterowania i Nadzoru w zakresie stacji 
 7 kwietnia 2011 r. – Dostawa transformatora  

 od 13 kwietnia 2011 r. – Testowanie z Ośrodków Nadrzędnych Sytemu Sterowania i nadzoru 

 Maj 2011 r. – Dokończenie prac niwelacyjnych, zagospodarowania terenu 

 Maj 2011 r. – Prace Komisji Technicznych sprawdzające przez służby zakładu Energa Operator 

 4-6 maja 2011 r. – Wykonania ostatniego przęsła linii 110kV rozcinającego relację Gdańsk II – 

Przymorze 
 7 maja 2011 r. – Próby łączeniowe na stacji GPZ Nowy Port 

 8-24 maja 2011 r. – Zabudowa zabezpieczeń na stacjach Gdańsk II oraz Przymorze 

 24 maja 2011 r. – Załączenie układu docelowego 110kV 
 3 czerwca 2011 r. – Końcowy odbiór techniczny inwestycji 

Właściciel ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Gdańsku 
% realizacji 100 

Budżet 19 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 

Najważniejsze zagadnienia Projekt zakończony. 

Budżet  Poziom ryzyka   

Zakres  Terminowość  ZREALIZOWANE 
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Poznań 

 

Rysunek 19  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.  

 3 stycznia 2011 r. – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego potwierdził wykonanie przez EURO 

Poznań 2012 Sp. z o. o. wszystkich prac związanych z podwyższeniem bezpieczeństwa, zawartych w 
zaleceniach w wydanym we wrześniu 2010 r. pozwoleniu na użytkowanie Stadionu Miejskiego w 

Poznaniu. Zostało to potwierdzone protokołem z kontroli budowanego obiektu. Kontrola miała charakter 

doraźny, a zalecenia ukierunkowane były na podwyższenie standardu użytkowania stadionu. 
 3 lutego 2011 r. – Podpisanie umowy ze spółką "Zielona Architektura Anna i Marek Wypychowscy  Sp. 

j." z siedzibą w Warszawie  na „Wykonanie boisk treningowych - rozbudowa stadionu Miejskiego w 

Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 5/7 dla potrzeb UEFA EURO 2012™”.  Zakres budowy – dwa boiska z 
trawą naturalną i jedno z trawą syntetyczną. W dniu 7 lutego 2011 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy 

części terenu – placu pod budowę. Obecnie - trwają prace ziemne, korytowanie pod boiska treningowe, 
układania odwodnienia terenu. Zgodnie z ustaleniami do 22 czerwca 2011 r. zostanie zakończona 

realizacja budowy boiska BT2 z trawą naturalną, pozostałe boiska, czyli BT2 i BT3 zostaną dokończone 

po UEFA EURO 2012™ i będą wykonywane od sierpnia do października 2012 r. 

 16 lutego 2011 r. – Odbyło się spotkanie MSiT, MSWiA, PL.2012, władz Poznania oraz PZPN 

poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego w Poznaniu. 

Spotkanie poświęcone było analizie zidentyfikowanych ryzyk w zakresie funkcjonowania Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu w trakcie organizowanych na nim imprez masowych, a w szczególności 

rozgrywek piłkarskich z udziałem Lecha Poznań. 

 31 marca 2011 r. – Rozpoczęła się budowa „Promenady dla kibiców gości” – inwestycja ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po stadionie i w jego bezpośrednim otoczeniu, poprzez 

odseparowanie kibiców obu drużyn i zapewnienie bezkolizyjnego wejścia i wyjścia na teren sektora 

kibiców. Zakończenie prac do 31 lipca 2011 r. Zakończono montaż konstrukcji, 15 czerwca 2011 r. 
rozpoczęło się zalewanie płyty żelbetowej na podeście. 

 11 kwietnia 2011 r. – Został wyłoniony wykonawca na „Roboty porządkowania i utwardzenia terenów po 

ogródkach Ustronie – realizowane w ramach „Budowy infrastruktury uzupełniającej Stadionu Miejskiego 
przy ul. Bułgarskiej 17 dla potrzeb EURO 2012” – plac ewakuacyjny przy Stadionie Miejskim. W dniu 29 
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kwietnia  2011 r. została podpisana umowa z firmą AK BUD KURANT. Od 4 maja 2011 r. trwają  prace 

polegające na wycince drzew i wyburzaniu istniejących zabudowań. Zakończenie prac 29 września 2011 
r. 

 Infrastruktura wokół Stadionu: Zaawansowanie ok. 85% (dotyczy zaawansowania prac przy 

zagospodarowaniu terenu wokół stadionu); trwają prace poprawkowe nawierzchni ciągów pieszo-
jezdnych i dróg, zamulaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz prace związane z humusowaniem 

zieleńców. Trwają prace związane z budową drogi wokół boisk treningowych.  Zakończenie całości prac 

związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu – 30 listopada 2011 r. 
 

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

Budżet 638,577 mln zł Planowana data realizacji 29 lipca 2010 r. – data zakończenia 

prac budowlanych na bryle stadionu 

17 września 2010 r. – data 
uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

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 

 Czerwiec/ Lipiec 2011 r. – Wybór operatora 

 22 czerwca 2011 r. – Zakończenie realizacji budowy boiska BT2 z trawą naturalną 
 31 lipca 2011 r. – Zakończenie budowy „Promenady dla kibiców gości”. 

 29 września 2011 r. – Zakończanie robót porządkowania i utwardzenia terenów po ogródkach Ustronie. 

 30 listopada 2011 r. – Zakończenie całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu. 
 

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 Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania: 

 28 lutego 2011 r. – Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 Kwiecień 2011 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany 
 16 czerwca 2011 r. – Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji 

 28 czerwca 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych.  

 

Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego: 

 28 lutego 2011 r.  – Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Marzec 2011 r.  – Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji 
 Kwiecień 2011 r. – Rozpoczęcie budowy 

 15 czerwca 2011 r. – Zaawansowanie robót budowlanych - 5% 

Właściciel Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. 

z o.o. 
% realizacji 78 

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. W dniu 29 marca 2011 r. Port Lotniczy podpisał umowę z bankiem Pekao 
S.A. na emisję obligacji. Tym samym pozyskano finansowanie ze źródeł komercyjnych. 

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

dofinansowanie (spodziewane w IV kwartale 2011 r.).  

Najważniejsze 

zagadnienia 

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania: 

 II połowa 2011 r. – Kontynuacja prac budowlanych  

 Luty 2012 r. – Oddanie inwestycji 

Rozbudowa i modernizacja budynku terminala pasażerskiego: 

 II połowa 2011 r. – Kontynuacja prac budowlanych 

 16 kwietnia 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania 
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Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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), Portem Lotniczym Poznań-Ławica oraz umożliwi szybki 

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

centrum miasta. 

Status  Prace budowlane w obszarze inwestycji postępują.  Wykonywano roboty drogowe, mostowe, wodno-

kanalizacyjne oraz elektryczne. Układano także rurociąg magistralny. 
 9 kwietnia 2011 r. – Udostępnienie wiaduktu w ciągu jezdni północnej 

 1 czerwca 2011 r. – Podpisano aneks zmieniający terminy zakończenia: 

o robót budowlanych 30 lipca 2011 r. 
o przedmiotu umowy do dnia 29 sierpnia 2011 r. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM % realizacji 93 - % zaawansowania projektu 

86,82 - %  realizacji kontraktu  

Budżet 164,490  mln zł Planowana data realizacji 29 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie Środki JST 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 Kontynuacja robót budowlanych. Nastąpiło dwumiesięczne przesunięcie terminów kontraktowych: 

o 30 lipca 2011 r. - planowane zakończenie robót 

o 29 sierpnia 2011 r. - zakończenie przedmiotu umowy. 

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

Cel Realizacja infrastruktury uzupełniającej na dodatkowym terenie jest niezbędna do prawidłowego i 

bezpiecznego funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Poznaniu, jak również dostosowania zagospodarowania 
terenu otaczającego Stadion zgodnie z wymogami UEFA w celu prawidłowej organizacji meczy w trakcie 

UEFA EURO 2012™. 

Status  21 stycznia 2011 r. – Przyjęcie bez zastrzeżeń zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez 

właściwy organ 
 25 lutego 2011 r. – Przekazanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego 

 28 lutego 2011 r. – Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych 

 22 marca 2011 r. – Otrzymanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów 
 13 kwietnia 2011 r. – Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych 

 14 kwietnia 2011 r. – Podpisanie porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, a Polskim Związkiem 

Działkowców, na mocy którego możliwe jest zajęcie terenu ogrodu pod realizację inwestycji 
 29 kwietnia 2011 r. – Przekazanie przez Polski Związek Działkowców terenu likwidowanego ogrodu na 

rzecz Euro Poznań 2012 Sp. z o.o. 

 29 kwietnia 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą robót 
 29 kwietnia 2011 r. – Przekazanie placu budowy wykonawcy robót 

 4 maja 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych 

 Do końca maja 2011 r. – Wycinka drzew i rozpoczęcie robót rozbiórkowych 
 

Właściciel EURO Poznań 2012 Sp. z o. 

o. 
 

% realizacji 23% - % realizacji prac generalnego 

wykonawcy 

65,04 % - % zaawansowania projektu 

Budżet 10,904  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 

 Czerwiec – wrzesień 2011 r. – roboty rozbiórkowe i demontażowe, zdjęcie warstwy gruntu nie 

konstrukcyjnego, niwelacja terenu, wykonanie nasypów oraz nawierzchni dróg serwisowych, wykonanie 
ogrodzenia, humusowanie terenu do rzędnych docelowych, wykonanie nawierzchni trawiastej 

 Koniec września 2011 r. – zakończenie robót budowlanych. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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3.1.1.2 Warszawa 

 

 
Rysunek 20  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
™

. 

 

Budowa Stadionu Narodowego (3) 

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

Status  4 stycznia 2011 r. – Zakończenie montażu konstrukcji linowej dachu Stadionu wraz z symbolicznym 
zawieszeniem wiechy. Zakończenie montażu konstrukcji linowej dachu - operacji big lift i podniesienie 

konstrukcji dachu linowego wraz z iglicą jest dotrzymaniem terminu kluczowego zapisanego w 

harmonogramie budowy.  
 13 stycznia 2011 r. – Przedstawienie projektu kaplicy wielowyznaniowej na Stadionie Narodowym w 

Warszawie. Wnętrze kaplicy zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wyznawcy różnych religii 

mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie. 
 15 marca 2011 r. – Rozpoczęcie montażu dachu szklanego (zamontowanie pierwszej tafli szkła, nad 

płytą boiska, na stalowych rusztach dachu szklanego). Tafle szkła wraz z rusztem i jego konstrukcją 

wsporczą tworzą dach szklany, który po ukończeniu będzie stanowił szklany pierścień na krawędzi 
stałego dachu stadionu.  

 23 marca 2011 r. – Rozpoczęcie montażu membrany dachowej - rozwinięto pierwszy fragment 

membrany dachu stałego, znajdującego się nad trybunami. Membrana dachowa to wysoko 
wyspecjalizowany materiał z włókna szklanego, pokryty tworzywem PTFE, odporny na wpływy 

atmosferyczne, lekki, częściowo przepuszczający światło i niepalny. 

 6 kwietnia 2011 r. – Rozpoczęcie montażu siedzisk. Docelowo zostanie zamontowanych dokładnie 58 
145 siedzisk w kolorach czerwonym i srebrnym.  

 15 kwietnia 2011 r. – NCS wyłonił w przetargu nieograniczonym dostawcę 254 telewizorów na stadion. 

Telewizory zostaną zamontowane m.in. na promenadach, w Centrum Konferencyjnym, w lożach VIP, 
w Fan Klubie i Biznes Klubie. Na telewizorach wyświetlane będą informacje, komunikaty i reklamy. 

 1 czerwca 2011 r. – Konsorcjum Alpine – Hydrobudowa – PBG otrzymało od Narodowego Centrum 

Sportu ostateczne wezwanie do usunięcia w ciągu 14 dni rażących naruszeń umowy z dnia 4 maja 2009 
roku. 

 14 czerwca 2011 r. – Podpisanie porozumienia pomiędzy NCS a konsorcjum ALH w sprawie zasad i 
terminów zakończenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Porozumienie przewiduje: 

o Zmiany organizacyjne: 

 W konsorcjum ALH wiodącą rolę i odpowiedzialność wobec NCS przejęła spółka 
Hydrobudowa Polska SA, co pozwoli na zwiększenie efektywności prac m. in. poprzez 
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zmiany w kierownictwie budowy i zaangażowanie dodatkowych sił wykonawczych.  

 Potwierdzono następujące uzgodnienia:  
a. Terminy: 

 Termin zakończenia wszelkich prac i przekazania całości obiektu inwestorowi 

(„stadion” oraz „powierzchnie komercyjne”, włącznie ze wszystkimi zmianami 
zaproponowanymi przez inwestora oraz pracami dodatkowymi): 30 listopada 

2011 r. 

b. Roszczenia i koszty 
 Wyłączeniu podlegają wszelkie roszczenia ALH powyżej kwoty zamówienia, 

poza wadami projektu oraz zmianami i pracami dodatkowymi 

 Cena kontaktu pozostaje nie zmieniona 
c. Naprawa schodów kaskadowych 

 Wykonawca przedstawi dwa wiarygodne programy naprawcze dla schodów 
kaskadowych, wybrany program zostanie wdrożony do końca września 2011 r. 

Właściciel Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 
% realizacji 81 % - Podana wartość to % realizacji 

budżetu. 

% Realizacji budowy jest b. zbliżony 
do podanej wartości, natomiast w 

związku z zawartym porozumieniem 

pomiędzy NCS a konsorcjum ALH z 
dnia 16 czerwca 2011 r. Konsorcjum 

przedłożyło NCS harmonogram 

realizacji robót (z zakończeniem prac 
do dni a 30 listopada 2011 r.). 

W związku z przesunięciem daty 

zakończenia prac budowlanych 
obecnie wyliczany jest aktualny % 

zawansowania prac budowlanych.  

 

Budżet  1 914 631 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2011 r. – Termin 
zakończenia wszelkich prac i 

przekazania całości obiektu 

inwestorowi („stadion” oraz 
„powierzchnie komercyjne”, 

włącznie ze wszystkimi zmianami 

zaproponowanymi przez inwestora 
oraz pracami dodatkowymi). 

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  30 lipca 2011 r. – Zakończenie montażu dachu głównego 

 16 sierpnia 2011 r. – Zakończenie montażu dachu wewnętrznego ruchomego 
 30 sierpnia 2011 r. – Zakończenie montażu dachu zewnętrznego 

 31 sierpnia 2011 r. – Zakończenie montażu krzesełek i balustrad na trybunach 

 15 września 2011 r. – Zakończenie montażu ogrodzenia 
 Do 30 września 2011 r. – Wdrożenie programu naprawczego dla schodów kaskadowych (po wyborze 

przez Inwestora z opcji zaproponowanych przez Wykonawcę). 

 30 listopada 2011 r. – Termin zakończenia wszelkich prac i przekazania całości obiektu inwestorowi 
(„stadion” oraz „powierzchnie komercyjne”, włącznie ze wszystkimi zmianami zaproponowanymi 

przez inwestora oraz pracami dodatkowymi) 

 

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 ME UEFA EURO  

2012™. Linia ta będzie stanowić ciąg liniowy o strategicznym znaczeniu dla miasta (EC Siekierki –
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RPZ Sielce – RPZ Powiśle – RPZ Stadion). 

Status  4 kwietnia 2011 r. – Złożenie wniosku o ustalenie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

drugiego etapu. 

 27 maja 2011 r. – Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Właściciel RWE STOEN  % realizacji 60% - % realizacji kontraktu 

65,04 % - % zaawansowania projektu 
 

Budżet 28 mln zł Planowana data realizacji 1 marca 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  30 czerwca 2011 r. – Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla drugiego etapu. 

 Sierpień 2011 r. – Wybór wykonawcy. 

 Wrzesień 2011 r. – Rozpoczęcie prac budowlanych. 
 Styczeń/luty 2012 r. – Zakończenie prac/pozwolenie na użytkowanie. 

 

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  Styczeń 2011 r. – Uruchomienie linii kablowych 110kV  

 Luty/Marzec 2011 r. – Proces uzyskiwania decyzji administracyjnych. 

 31 marca 2011 r. – Oddanie do użytkowania/uruchomienie linii kablowych 110kV 
 

Właściciel RWE STOEN % realizacji 100 

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

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia Projekt zakończony. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle (67) 

Cel Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Centrum oraz linii kablowych 110kV zasilających 

stację. Celem projektu jest zwiększenie przepustowości sieci energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
zasilania centrum miasta w energię elektryczną. 

Status  Trwa proces uzyskiwania decyzji administracyjnych. 
 Termin realizacji zadania „Budowa linii kablowej 110 kV relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa 

- Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt 
Zasilania Powiśle (67) ze względów formalno-prawnych jest zagrożony i projekt nie zostanie 

zrealizowany przed UEFA EURO 2012™. 
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Właściciel RWE STOEN % realizacji 58 

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

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Projekt pełni funkcję inwestycji rezerwowej, która jednocześnie posiada wysoki priorytet dla zasilania 

centrum miasta. Jednakże przeprowadzone analizy (mniejsza niż zakładano aktywność inwestycyjna w 
centrum miasta) potwierdzają i pozwalają na przesunięcie realizacji zadania o około 2-4 lata, bez 

szkody dla bezpieczeństwa zasilania Warszawy w czasie UEFA EURO 2012™. 

 Bezpieczeństwo zasilania Stadionu Narodowego w czasie UEFA EURO 2012™ będzie zachowane 
dzięki dwustronnemu zasilaniu stacji RPZ Stadion. Nowo wybudowana stacja zasilana będzie od strony 

północnej nową oddaną do użytku linią kablową 110kV ze stacji RPZ Wschodnia, a od południa nową 

linią kablową ze stacji RPZ Powiśle. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

 

3.1.1.3 Wrocław 

 

Rysunek 21 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. 

Status  18 stycznia 2011 r. – Rozpoczęcie sprzedaży miejsc biznesowych. 

 30 marca 2011 r. – Dostawa na plac budowy ostatniego wiązara dachowego.  

 13 kwietnia 2011 r. – Zakończenie montażu konstrukcji stalowej dachu na stadionie. 
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 W czerwcu 2011 r.: 

o zamontowano oświetlenie murawy,  

o zakończono prace przy drenażu płyty boiska, 

o kontynuowany jest montaż krzesełek na trybunie VIP i montaż krzesełek "zwykłych", 

o kontynuowane są prace przy betonowaniu esplanady, 

o kontynuowane są prace wykończeniowe (malowanie ścian, montaż grzejników itp), 
o dobiega końca montaż wind (trwają prace przy windach VIP),   

o trwa układanie izolacji na esplanadzie i górnym poziomie garażu, 

o montowane są latarnie oświetleniowe garażu wielopoziomowego, 
o układane są krawężniki dróg wewnętrznych stadionu. 

o  asfaltowane są nawierzchnie promenad, esplanady i garażu wielopoziomowego (najwyższy 

poziom). 
o asfaltowane są drogi wewnętrzne. 

 30 czerwca 2011 r. – Ułożenie trawy na płycie boiska 

Właściciel Wrocław 2012 Sp. z o.o. % realizacji 81,14 - % zaawansowania projektu 

82,4 - % realizacji kontraktu (stan na 
30.06.2011 r.) 

 

Budżet 854,423 mln zł Planowana data realizacji 20 października 2011 r. – termin 
oddania obiektu do użytkowania wraz 

z esplanadą i parkingiem podziemnym 

(po odbiorach instalacji 
nagłośnieniowej) 

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

Najważniejsze zagadnienia  10 lipca 2011 r. – Wykonanie głównych wjazdów na stadion (bez warstwy ścieralnej) 
 Do 14 lipca 2011 r. – Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie części stadionu 

 28 lipca 2011 r. – Zakończenie prac przy garażu wielopoziomowym 

 28 lipca 2011 r. – Koniec montażu krzesełek i foteli VIP 
 12 sierpnia 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części stadionu 

 12 sierpnia 2011 r. – Montaż telebimów (2 szt.) 

 20 października 2011 r. – Zakończenie procedury odbiorowej (w tym również po odbiorach 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): 

 Luty 2011 r. – rozpoczęcie przetargu na wykonanie prac budowlanych 
 Maj 2011 r. - wybór Wykonawcy - SKANSKA 

 Czerwiec 2011 r. – podpisanie Umowy z wykonawcą prac budowlanych 

 % zaawansowania Projektu: 40% 
 % zaawansowania  prac budowlanych: 0% 

 

Rozbudowa i modernizacja istniejącego terminalu: 

 Zakończony 

 

Rozbudowa infrastruktury części lotniczej lotniska: 

 II kwartał 2011 r. – projekt wykonawczy i budowlany zakończony 

 Czerwiec 2011 r. – oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę  

 % zaawansowania Projektu: 25% 
 % zaawansowania  prac budowlanych: 0% 

 

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą: 

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

 styczeń - kwiecień 2011 r. - dalsze prace rozruchowe urządzeń i systemów 
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 Zmiana warunków gruntowo-wodnych na terenie budowy spowodowała ograniczenie prac budowlanych 

w okresie od kwietnia 2011 r. Konieczne dodatkowe prace odwadniające teren. 
 

Właściciel Port Lotniczy Wrocław S.A. % realizacji 66 

Budżet 400 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie W dniu 28 marca 2011 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. podpisał Umowę o dofinansowanie z funduszy UE na 

kwotę 128 110 000 zł. W dniu 4 kwietnia 2011 r. podpisano Umowę na emisję obligacji komercyjnych na 
kwotę 230 mln zł. Obydwie Umowy, wraz ze środkami własnymi, stanowią docelowe źródła finansowania 

projektu rozbudowy i modernizacji lotniska. 

Najważniejsze zagadnienia Budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II): 

 Rozpoczęcie realizacji inwestycji po podpisaniu umowy (czerwiec 2011 r.) 
 III Kwartał – IV kwartał 2011 r. - Prace budowlane 

 Październik 2011 r. – zakończenie prac i rozpoczęcie użytkowania  
        (FAZA I: 9 stanowisk postojowych kategorii C) 

 Grudzień 2011 – zakończenie prac i rozpoczęcie użytkowania  

        (FAZA II: 7 stanowisk postojowych kategorii C) 
 

Rozbudowa infrastruktury części lotniczej lotniska: 

 III kwartał 2011 r. - rozpoczęcie przetargu na Wykonawcę robót i wybór Wykonawcy 

 IV kwartał 2011 r. – Rozpoczęcie budowy 

 I kwartał 2012 r.: oddanie inwestycji do użytkowania 

 

Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą: 

 IV kwartał 2011 r. – Planowane oddanie inwestycji (marzec 2012 r. - przy problemach z odwodnieniem) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

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 1. Budowa i modernizacja trasy łączącej osiedle Gaj ze Stadionem: 

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

 21 stycznia 2011 r. – Wydana została decyzja Ministra Infrastruktury dotycząca odwołania od decyzji 

lokalizacyjnej podtrzymująca wcześniejszą decyzję Wojewody Dolnośląskiego 
 Luty 2011 r. – Przekazanie terenu wykonawcy robót 

 Roboty budowlane w końcowej fazie realizacji. 

 

Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem 

przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania:  

 26 stycznia 2011 r. – Podpisana umowa z wykonawcą robót dla zadania Stacja zasilania „Milenijna” wraz 
z budową systemu zasilania oraz na budowę nowej trasy na Kozanów dla wszystkich zadań częściowych 

Rozpoczęto prace na ulicy Kozanowskiej, ograniczając odcinkowo jej dostępność dla ruchu. 

 Trwają roboty budowlane. Obecnie wykonywane są prace palowe w obrębie przyczółków obiektu 

mostowego na Ślęzie. 

 4/5 czerwca 2011 r. – Udostępniono dla ruchu połączenie Pilczyckiej z ul. Kozanowską 

 

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: 

 Luty 2011 r. – Pozyskano brakujące decyzje lokalizacyjne 
 1 lutego 2011 r. – Umowa na realizacje odcinka ul. Piłsudskiego (Tor-Krak) 

 5 marca 2011 r. – Umowa na realizacje odcinka ul. Jana Pawła II (Skanska) 

  W maju 2011 zakończono zasadnicze roboty budowlane. 
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2. 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.): 

 10 lutego 2011 r. – Podpisanie umowy na realizację robót przez firmę Spolbud 

 Trwają roboty budowlane. Zakończono remont przejścia podziemnego. 
 

3. Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Cmentarz Grabiszyński - Pętla Kromera: 

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

 11 marca 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą robót (firma "EL-IN" Tomasz Wach i Wspólnicy) 

 Maj 2011 r. – Rozpoczęcie robót 
 Trwają prace budowlane. 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na trasie średnicowej ((zadania - realizacja w 2009 roku): 

 Inwestycja zakończona. 

 

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

 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 

 

4. 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: 

 23 marca 2011 r. – Uzyskanie ZRID 

 21 marca 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą robót - firmę Pol-Dróg 

 Trwają prace budowlane. W związku z wystąpieniem znacznej ilości nieznanych wcześniej kolizji z 
infrastrukturą podziemną wystąpiło około 14 dniowe opóźnienie przejścia z Etapu I na Etap II 

funkcjonowania linii tramwajowej. Termin końcowy pozostaje bez zmian 

 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu: 

 Trwają roboty budowlane realizowane przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych i 

Inżynieryjnych S.A. oraz Filar Sp. z o.o.  

 Wykonywane są prace przy przęśle wiaduktu tramwajowego,  zakończona została również trudna 

technicznie 16m żelbetowa ściana przystanku. Wykonawca przystępuje do zbrojenia dachu, którego 

rozwiązania konstrukcyjne musiały ulec korekcie.   
 

5. System sterowania ruchem: 

 Trwają prace realizacyjne wykonywane przez konsorcjum firm WASKO S.A. oraz GERTRUDE 
S.A.E.M. na podstawie zawartej 30 grudnia 2010 r. umowy. Do dnia kontroli: 

o 28 marca 2011 r. – Zawarto umowę obejmującą pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Egis 

Poland Sp. z o.o., 
o 13 kwietnia 2011 r. – Wykonawca Systemu ITS złożył do zatwierdzenia 2. wersję Koncepcji 

Systemu ITS.  

o 25 maja 2011  r. – Zamawiający warunkowo zatwierdził Koncepcję Systemu ITS z nałożeniem na 
Wykonawcę obowiązku uwzględnienia w dokumentacji projektowej uwag przedstawionych na 

etapie opiniowania Koncepcji, 

 Równocześnie wykonano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne Pozwolenia na Budowę dla 
niezbędnej kanalizacji teletechnicznej, 

 Sukcesywnie podpisywane są umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na dzierżawę kanalizacji 

teletechnicznej, 
 Jako główny podwykonawca konsorcjum została wybrana wrocławska firma Elektrotim. 

 

6. Zakup taboru tramwajowego: 

 Trwają prace produkcyjne w zakresie zawartych kontraktów 

 Tramwaje są sukcesywnie przekazywane przez firmę Skoda i odbierane przez zamawiającego 
 Tramwaje zostały przekazywane przez firmę Protram, ostatnie dwie sztuki przechodzą testy. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta / 
Gmina Wrocław/Wrocławskie 

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

% realizacji 89 

Budżet 748  mln zł Planowana data realizacji 29 marca 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w budżecie Wrocławia oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, dodatkowo 
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fundusze unijne: POIiŚ, Priorytet VII, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 

Najważniejsze zagadnienia 1. Budowa i modernizacja trasy łączącej osiedle Gaj ze Stadionem: 

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

 Czerwiec 2011 r. – Planowane zakończenie robót 

 

Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem 

przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania: 

 Styczeń 2012 r. – Planowane zakończenie robót 
 Marzec 2012 r. – Udostępnienie trasy pasażerom. 

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus: 

 Kontynuacja robót budowlanych 

 Maj/Czerwiec 2011 r. – Zakończenie robót - odcinek w ul. Piłsudskiego 

 Sierpień  2011 r. – Zakończenie robót- odcinek w ul. Jana Pawła II 
 

2. 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.: 

 Sierpień 2011 r. – Planowane zakończenie robót 

 Wrzesień 2011 r. – Planowany termin oddania linii do ruchu. 
 

3. Modernizacja trasy tramwajowej Pętla Cmentarz Grabiszyński - Pętla Kromera: 

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

 Listopad 2011 r. – Planowane zakończenie robót (termin kontraktowy -  wrzesień 2011 r.) 

 

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

 Listopad 2011 r. – Planowane  ukończenie inwestycji  

 

4. 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: 

 31 sierpnia 2011r. – Kontraktowy termin zakończenia robót 

 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu: 

 31 lipca 2011 r. – Wykonanie obiektu przystanku (część miejska) 

 Sierpień 2011 r. – Przeprowadzenie odbiorów 

 1 września 2011 r. – Pierwszy rozkładowy przejazd tramwaju (bez obsługi pasażerskiej węzła) 
 Wrzesień 2011 r. – Zakończenie prac i odbiory przystanku kolejowego 

 30 września 2011 r. – Termin całkowitego zakończenia prac. 

 

5. System sterowania ruchem: 

 31 lipca 2011 r. – Oddanie przez wykonawcę pierwszych 10 skrzyżowań (Etap I, część tramwajowa) do 

odbiorów (termin zmieniony aneksem, poprzednio 30 kwietnia 2011 r.) 
 31 października 2011 r. – Oddanie przez wykonawcę pierwszych 95 skrzyżowań (Etap II, część 

tramwajowa) do odbiorów 

 30 listopada 2011 r. – Skrzyżowania przy stadionie włączone do sterowania ruchem. 
 

6. Zakup taboru tramwajowego: 

 Czerwiec 2011 r. – Zakończenie dostaw tramwajów przez firmę Protram 
 Lipiec 2011 r. – Obsługa linii przez pierwszych 6 tramwajów przekazanych przez firmę Skoda 

 Listopad 2011 r. – Zakończenie dostaw tramwajów przez firmę Skoda. 

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: 

 Prace budowlane zaawansowane w bardzo wysokim stopniu 

 Dokonano zmiany terminu zakończenia robót, jej przyczyną jest powstanie osuwiska (naruszona została 
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struktura kolektora DN 500, co opóźnia przeprowadzenie prób ciśnieniowych i zakończenie robót 

drogowych) na budowie Centrum Handlowego po północnej stronie stadionu realizowanego przez WKS 

Śląsk Wrocław.  

 Podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowej ścianki szczelnej i wystąpienie do inwestora Centrum 

Handlowego o zwrot kosztów. 

 % realizacji kontraktu – 97,05 

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu: 

 Inwestycja zakończona. 

Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I: 

 Prace budowlane zaawansowane w bardzo wysokim stopniu 

 Dokonano zmiany terminu zakończenia robót, jej przyczyną jest powstanie osuwiska (naruszona została 
struktura kolektora DN 500, co opóźnia przeprowadzenie prób ciśnieniowych) na budowie Centrum 

Handlowego po północnej stronie stadionu realizowanego przez WKS Śląsk Wrocław 

 Podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowej ścianki szczelnej i wystąpienie do inwestora Centrum 
Handlowego o zwrot kosztów. 

 % realizacji kontraktu – 78,49 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji 98 

Budżet 44,120 mln zł Planowana data realizacji 29 lipca 2011 r. 

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

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką: 

 30 lipca 2011 r. – Planowane zakończenie robót. 

Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I: 

 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  30 kwietnia 2011 r. – Zakończono roboty budowlane zgodnie z aneksem nr 5 i zgłoszeniem zakończenia 

robót Wykonawcy. Trwają odbiory.  Inwestycję oddano do ruchu. 
 Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu mostowego (zgodnie w treścią wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę). Jednak 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po sprawdzeniu złożonej dokumentacji, uznał je za 
niewystarczające i wezwał do uzupełnienia. Inwestor, w drodze konsultacji z Wydziałem Architektury i 

Budownictwa UM we Wrocławiu, przedłoży swoje stanowisko, w którym oświadczy, że złożył wszelkie 

niezbędne dokumenty (które ma w posiadaniu).  
 28 czerwca 2011 r. – Planowane wykonanie rozliczenia finansowego względem funduszy UE. 

 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 100 

Budżet 56,772 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011 r. 

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

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Projekt zrealizowany. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 
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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  Inwestycja zakończona. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta % realizacji 100 

Budżet 65,511 mln zł Planowana data realizacji 25 marca 2011 r. 

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

Dolnośląskiego 

Najważniejsze zagadnienia Projekt zrealizowany. 

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  Trwają roboty budowlane realizowane przez konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. oraz 

Bickhardt Bau AG 

 30 kwietnia 2011r. – Zakończone roboty dla Etapu I (od Nowego Portu Lotniczego do ul. Rdestowej) 
 29 maja 2011r. – Otwarta została ul. Rdestowa w kierunku na Jerzmanów 

 Pozyskano wszystkie niezbędne grunty do realizacji inwestycji (w tym nieruchomość p. Dybasiów) 

 Pozyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (dla części obszaru ronda znajdującego się 
w zakresie Al. Stabłowickiej) 

 Trwają prace nad jezdnią południową oraz w obrębie obiektu nad potokiem Ługowina. 

 Do końca czerwca 2011 r. planowane jest przeniesienie ruchu z jezdni południowej na nowo 
wykonaną jezdnię północną . 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta % realizacji 89 - % zaawansowania 
projektu 

55 - % wykonania robót (stan 

na 30 czerwca 2011 r.)  

Budżet 31,193 mln zł Planowana data realizacji 13 stycznia 2012 r. 

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

Dolnośląskiego. 

Najważniejsze zagadnienia  Sierpień 2011 r. – zakończenie robót kanalizacyjnych 

 Wrzesień 2011 r. – rozpoczęcie odbioru ścieków z nowobudowanego terminalu lotniczego 

 Październik 2011 r. - zakończenie robót (uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie nie jest wymagane). 

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 realizowane przez konsorcjum firm z grup Berger Bau i Max Boegl 
działających w ramach „JV ul. Kosmonautów we Wrocławiu etap I Berger/Boegl Spółka cywilna 

(s.c.)” 
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 14/15 maja 2011 r. – Wprowadzono nową organizację ruchu eliminując przejazd w poziomie torów 

kolejowych w ramach funkcjonującego objazdu.  

 10/11 czerwca  2011 r. – Zmiana organizacji ruchu - włączenie łącznicy AOW do jezdni zbiorczej 

południowej 

 Wykonano: 

o Przęsła wiaduktu: Przęsło Północne – z nawierzchnią, Przęsło Południowe – z nawierzchnią, 
o Wszystkie mury oporowe, w ciągu południowym O-4 - bez oczepów 

o Warstwy stabilizacji oraz warstwy bitumiczne obu jezdni północnych, południowej zbiorczej i 

na wschód od wiaduktu południowej jezdni głównej,  
o Większość ciągów pieszych (częściowo bez nawierzchni), 

o Kończone są prace nad okapami i gzymsami. 

 Wykonywane są: 
o Nasypy  pod torowisko tramwajowe i ciąg pieszo rowerowy – w płd.-wsch. części inwestycji 

o Torowisko tramwajowe i trakcja elektryczna, 

o Roboty instalacyjne i teletechniczne. 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji 90 - % zaawansowania 

projektu 

70 % - wykonania robót 
(stan na 30 czerwca 2011 r.) 

Budżet 46,155 mln zł Planowana data realizacji Grudzień 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Najważniejsze zagadnienia  10 lipca nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu polegająca na całkowitym oddaniu do ruchu obu 

jezdni zbiorczych wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem oraz płn. jezdni głównej wraz z 
wiaduktem 

  Lipiec/sierpień 2011 r. – Zakończenie wszystkich robót w zakresie AOW 

 Sierpień 2011 r. – Zakończenie robot torowych 
 Wrzesień 2011 r. – Uruchomienie linii tramwajowej 

 7 października 2011 r. – Termin wykonania dodatkowego zakresu robót powstałego ze względu na 

zmiany w obrębie skrzyżowania wprowadzone przez GDDKiA 
 Grudzień 2011 r. – Zakończenie robót. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim 

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

 

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

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. 
% realizacji - 

Budżet 326,82 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Środki na realizację były 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 UEFA EURO 2012™ rozgrywanych we Wrocławiu 
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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 Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T PO IiŚ. 

Najważniejsze zagadnienia Projekt zrealizowany z wyprzedzeniem (pozwolenie na użytkowanie – 2 marca 2009 r.). 

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 realizowane przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz 

Acciona Infraestructuras. 

Wykonano: 

 15 maja 2011 r. – Dokonano zmiany organizacji ruchu, udostępnienie terenu do realizacji prac 
budowlanych w ramach budowy przystanku tramwajowego Stadion. 

 26 maja 2011 r. – Zabetonowano przęsło północne obiektu MD-5. 

 20 czerwca 2011 r. – Betonowanie ostatniego ustroju nośnego 
 21 czerwca 2011 r. – Uruchomiono jezdnię północną i zlikwidowano objazd. 

 Trwają prace nad przęsłem południowym obiektu MD-5. 

 Opracowywany jest aneks terminowy do umowy z wykonawcą (przedłużenie czasu na realizację o 
około 2 miesiące - pierwotny termin kontraktowy czerwiec 2011 r.). 

Właściciel Gmina Wrocław/Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 90 - % zaawansowania 
projektu 

74 - % wykonania robót 

(stan na 30 czerwca 2011 r.) 

Budżet 113, 850 mln zł Planowana data realizacji 24 października 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  21 czerwca 2011 r. – Przeniesienie ruchu na jezdnię północną 
 2 września 2011 r. – Udostępnienie inwestycji dla użytkowników 

 6 września 2011 r. – Zakończenie robót (termin zgodny z opracowywanym aneksem) 

 6 października 2011 r. – Uzyskanie Pozwolenie na Użytkowanie 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

3.1.1.4 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. 

  Kwiecień 2011r. – Rozpoczęto produkcję masy bitumicznej w wytwórniach obsługujących drugi 
etap budowy A1 

 Kwiecień 2011r. – Nasunięto przęsło obiektu WA-102 

 Kwiecień 2011r. – Odebrane i oddane do ruchu zostały m.in. obiekty WD-109 oraz WD-128 
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w ciągu dróg Lisewo – Orłowo , oraz Grębocin – Przydatki 

 Maj 2011r. – Zabetonowane zostały już wszystkie ustroje nośne obiektów budowanych od WA-

85 do PZ-115A 

 Maj 2011r. – Prace nad wykonaniem obiektu MA-147 w ciągu DK-1 (obwodnica Torunia) 

 W obrębie mostu nad Wisłą (MA-91) wykonywane są prace wykończeniowe, poszerzony jest most 

na Drwęcy (MA-138) tak aby spełniał wymogi autostradowe. 
 

Właściciel GDDKiA % realizacji 82 -  % zaawansowania 

budowy (stan na dzień 30 

czerwca 2011 r.) 

81 - % zaawansowania 

projektu2 

Budżet 3 145 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Projekt koncesyjny 

Najważniejsze zagadnienia  Trwają roboty budowlane 
 Lipiec 2011 r. – rozpoczęcie odbiorów 

 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 granicy z Czechami w 

Gorzyczkach 

Status Czerniewice – Odolion: 

 Trwają roboty budowlane 
 Brak potwierdzenia przejezdności na czas mistrzostw. Według zatwierdzonego przez inwestora 

harmonogramu: 
o 3 lipca 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej 

o 24 lipca 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej. 

 % zaawansowania budowy – 28 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odolion – Brzezie: 

 Trwają roboty budowlane. 
 Brak potwierdzenia przejezdności na czas mistrzostw. Według zatwierdzonego przez inwestora 

harmonogramu: 

o 3 lipca 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej 
o 24 lipca 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej. 

 % zaawansowania budowy – 28 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Brzezie – Kowal: 

 Trwają roboty budowlane 

 Brak potwierdzenia przejezdności na czas mistrzostw. Według zatwierdzonego przez inwestora 
harmonogramu: 

o 31 maja 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej 

o 5 lipca 2012 r. – Zakończenie prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej. 
 % zaawansowania budowy – 19 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Kowal – Sójki: 

 Trwają roboty budowlane.  

 % zaawansowania budowy – 28,2 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Sójki – Kotliska: 

 Trwają roboty budowlane.  

 % zaawansowania budowy – 29,4 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

Kotliska – Piątek: 

 Trwają prace budowlane.  
 % zaawansowania budowy – 25 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Piątek Stryków I: 

                                                      
2
 % zaawansowania projektu obliczany algorytmem systemu PPM 
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 Trwaja roboty budowlane.  

 % zaawansowania budowy – 33,8  (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

Węzeł Stryków: 

 Trwają roboty budowlane. 
 % zaawansowania budowy – 54,1 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 793 

Budżet 5 715,35 mln zł Planowana data realizacji 14 września 2012 r. (data 
kontraktowa)/ maj 2012 r. – 

planowane uzyskanie przejezdności 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Czerniewice – Odolion: 

 Wrzesień 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu 

 GDDKiA podejmuje działania w celu uzyskania przejezdności na UEFA EURO 2012™. 

 

Odolion – Brzezie: 

 Wrzesień 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu 

 GDDKiA podejmuje działania w celu uzyskania przejezdności na UEFA EURO 2012™. 

 

Brzezie – Kowal: 

 Wrzesień 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu 
 GDDKiA podejmuje działania w celu uzyskania przejezdności na UEFA EURO 2012™. 

 

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: 

 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  

                                                      
3
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Autostrada A1 Pyrzowice – Maciejów – Sośnica – 44,1 km 

Cel Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechamiw 

Gorzyczkach 

Status Pyrzowice – Piekary Śląskie: 

 Trwają roboty budowlane 

 II kwartał 2011 r. – Trwały przygotowania do montażu prefabrykowanego przęsła wiaduktu WA- 427. 
 % zaawansowania budowy – 83 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Piekary Śląskie – Maciejów: 

 Trwają prace budowlane 

 Maj 2011 r. – Dokonano przejęcia ostatnich nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji w 

miejscowości Stolarzowice. 
 % zaawansowania budowy – 56,5 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Maciejów – Sośnica: 

 Trwa realizacja robót budowlanych, projekt o znacznym stopniu zaawansowania 

 Kwiecień 2011 r. – Zakończono nasuwanie obiektu WA- 458 (jedna z najdłuższych estakad w Polsce o 

dł. 1663m) 
 II kwartał 2011 r. – Roboty wykończeniowe estakady WA -458. 

 % zaawansowania budowy – 89,7 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Węzeł Sośnica: 

 Inwestycja zakończona. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 864 

Budżet 6 222,385 mln zł Planowana data realizacji 19 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. 

 Roszczenia Wykonawcy związane z opóźnieniami na kontrakcie dotyczą przedłużenia kontraktu do  

września 2012 r. Trwa analiza roszczenia. Przejezdność możliwa do osiągnięcia. 
 

Maciejów – Sośnica: 

 Sierpień 2011 r. – Zakończenie robót budowlanych 

 III kwartał 2011 r. – Oddanie do ruchu. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A2 Świecko - Nowy Tomyśl – 105,9 km 

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

Warszawą. 

Status  Trwają prace budowlane o wysokim stopniu zaawansowania 
Maj 2011 r. – Ułożono ponad  połowę całej powierzchni chudego betonu przewidzianej do wykonania 

czyli 1 270 747 m2 co stanowi 56,48% całości 

 Maj 2011 r. – Ułożono niemal połowę całej nawierzchni betonowej przewidzianej do wykonania czyli 
911 134 m2 co stanowi 45% całości, na budowie pracują dwa zestawy do układania nawierzchni 

 Maj 2011 r. – Stan zaawansowania budowy 71 mostów wynosi ponad 90% - pozostały do wykonania 

jedynie prace wykończeniowe 
 Maj 2011 r. – Wykonano 6 374 751 m3 wykopów co wynosi 92% planu; 

 Maj 2011 r. – Wykonano 5 757 371 m3 nasypów co wynosi 96% planu 

 Dwa obiekty mostowe otrzymały już pełne pozwolenia na użytkowanie. Odcinkowo ruch odbywa się po 
nowowybudowanej jezdni. 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 79,4 -  % zaawansowania 

                                                      
4
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budowy (stan na dzień 30 

czerwca 2011 r.) 

86 - % zaawansowania projektu5 

Budżet 6 500 mln zł Planowana data realizacji Listopad 2011 – oddanie do 
ruchu/20 maja 2012 r. – 

zakończenie wszystkich robót 

Finansowanie Projekt koncesyjny 

Najważniejsze 

zagadnienia 

 Listopad 2011 r. - udostępnienie dla użytkowników 
 20 maja 2012 r. - termin ostatecznego zakończenia robót budowlanych. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A1 Sośnica – Gorzyczki – 47,8 km 

Cel Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w 

Gorzyczkach. 

 

Status  W II kwartale 2011 r. – nastąpiła zmiana nazwy węzła Bełk na węzeł. Rybnik. 

 

Sośnica – Bełk: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Bełk – Świerklany: 

 21 kwietnia 2011 r. – Został oddany do ruchu pozostały fragment autostrady A1 Bełk – Świerklany o dł. 

7 km (w. Żory - w. Świerklany), tym samym cały odcinek znajduje się w użytkowaniu. 

 Trwają roboty wykończeniowe (m.in. budowa MOP). 
 

Świerklany – Gorzyczki: 

 Trwają roboty budowlane, w tym przy obiekcie mostowym w technologii extradosed MA-532 oraz 
MA-532.1. (w. Mszana). 

 Marzec 2011 r. – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie potwierdził zarzutów Alpine Bau o 

zagrożeniu katastrofą budowlaną MA 532. 
 % zaawansowania budowy – 28,8 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.). 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 816 

Budżet 3 791,502 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Finansowanie KFD/FŚ 

Najważniejsze 

zagadnienia 

Bełk – Świerklany: 

 25 maja 2011 r. – zostały zakończone roboty na kontrakcie, co zostało potwierdzone w Świadectwie 

Przejęcia z dnia 22.06.2011 r. Zgodnie z jego treścią zakończenie drobnych zaległych prac oraz wykaz 

usterek nie mających wpływu na użycie Robót będzie wykonane w II połowie 2011 r.  

Świerklany – Gorzyczki: 

 Marzec 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. 

                                                      
5
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Status Odcinek A: 

 Maj 2011 r. – Roboty w ramach  kontraktu zostały ograniczone do poziomu bliskiego ich wstrzymania 

 Maj/Czerwiec 2011 r. – Trwały negocjacje pomiędzy wykonawcą - konsorcjum COVEC oraz 

Zamawiającym dotyczące kontynuowania budowy 

 13 czerwca 2011 r. – GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum 

wykonawczym 
 % wykonania kontraktu – 23 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek B: 

 Trwają roboty budowlane 

 % wykonania kontraktu – 29 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek C: 

 Maj 2011 r. – Roboty w ramach  kontraktu zostały ograniczone do poziomu bliskiego ich wstrzymania 

 Maj/Czerwiec 2011 r. – Trwały negocjacje pomiędzy wykonawcą - konsorcjum COVEC oraz 
Zamawiającym dotyczące kontynuowania budowy 

 13 czerwca 2011 r. – GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum 

wykonawczym 
 % wykonania kontraktu – 18 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek D: 

 Trwają roboty budowlane 

 % wykonania kontraktu – 28 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek E: 

 Trwają roboty budowlane 

 % wykonania kontraktu – 45 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

W związku z podjętą decyzją, GDDKiA analizuje dwie ścieżki dalszego postępowania dotyczące sposobu 

wyłonienia wykonawców którzy dokończą budowę odcinków A i C na A2. 
Po uprawomocnieniu się odstąpienia strony polskiej od kontraktu z konsorcjum COVEC w dniu 27 czerwca 

2011r. inwestor poinformował, że podjęta została decyzja, by podpisać umowy z nowymi wykonawcami 

jeszcze w lipcu 2011 r., a ich wybór - zgodnie z zasadami określonymi w prawie zamówień publicznych - 
nastąpi w wyniku negocjacji. 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 777 

Budżet 4 167,583 mln zł Planowana data realizacji 5 czerwca 2012 r. – brak 
ostatecznego potwierdzenia 

Finansowanie KFD 

Najważniejsze zagadnienia Odcinek A: 

 Lipiec 2011 r. – Planowana data  podpisania umowy z nowym wykonawcą, następnie wznowienie 
robót budowlanych. 

 Maj 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności) 

 

Odcinek B: 

 Kontynuacja robót budowlanych 

 Maj 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności). 
 

Odcinek C: 

 Lipiec 2011 r. – Planowana data  podpisania umowy z nowym wykonawcą, następnie wznowienie 
robót budowlanych. 

 Maj 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności). 

 

Odcinek D: 

 Kontynuacja robót budowlanych 

 Maj 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności). 
 

Odcinek E: 

 Kontynuacja robót budowlanych 

 Maj 2012 r. – Planowane oddanie do ruchu (uzyskanie przejezdności) 

 

Wszystkie w/w daty są zagrożone krytycznie. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

                                                      
7
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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. 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 100 

Budżet 1 302,898 mln zł Planowana data realizacji 28 października 2010 r. 

Finansowanie FS/KFD 

Najważniejsze zagadnienia -  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

Autostrada A4 Kraków – Tarnów, Szarów – Krzyż – 56,8 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. 
 Wykonawca złożył roszczenie terminowe wydłużające czas realizacji do listopada 2012 r. – w dniu 28 

czerwca 2011 r. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o przedłużeniu Czasu na 

Ukończenie dla całego Kontraktu o 219 dni kalendarzowe z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2012 
r. 

 % zaawansowania budowy – 33,4 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Brzesko – Wierzchosławice: 

 9 lutego 2011 r. – Konsorcjum NDI SA/SB Granit SA poinformowało GDDKiA o zamiarze odstąpienia 

od umowy dotyczącej budowy odcinka autostrady.  
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała w dniu 23 lutego 2011 r. umowę na 

budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice (20,8 km) konsorcjum 

NDI SA – SB Granit SA. Odstąpienia od kontraktu, które zostało złożone przez konsorcjum w dniu 9 
lutego 2011 r. nie zostało uznane przez GDDKiA, ponieważ było bezzasadne. Kontrakt został 

rozwiązany przez GDDKiA z winy wykonawcy. 
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 1 marca 2011 r. – Oficjalne potwierdzenie GDDKiA odnośnie braku możliwości zakończenia realizacji 

inwestycji przed UEFA EURO 2012™. 

 Projekt różnicowy został zakończony. Ogłoszenie przetargu na kontynuację budowy odcinka Brzesko – 

Wierzchosławice planowane jest na koniec lipca 2011 r. 

 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż): 

 Trwają roboty budowlane, w tym wykonywanie mostu nad Dunajcem MA-78 metodą betonowania 

nawisowego. 

 % zaawansowania budowy – 37,2 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

Właściciel GDDKiA % realizacji - 

Budżet 4 930 688 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Szarów – Brzesko, 

 Zagrożone uzyskanie przejezdności na turniej finałowy UEFA EURO 2012™ z uwagi na fakt 
przesunięcia Czasu na Ukończenie do dnia 31.08.2011 r. 

 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż): 

 Zagrożone uzyskanie przejezdności na turniej finałowy UEFA EURO 2012™ z uwagi na opóźnienia w 

Robotach, wynikające ze słabej mobilizacji Wykonawcy na Kontrakcie. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, Krzyż – Rzeszów Wsch. – 78,4 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 Tarnów (w. Krzyż) - Dębica Pustynia: 

 Trwają prace budowlane 

 Brak potwierdzenia przejezdności na czas mistrzostw 

 % zaawansowania budowy – 16,1 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 

Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.: 

 Trwają prace budowlane 
 % zaawansowania budowy – 24,7 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny: 

 Trwają roboty budowlane 

 % zaawansowania budowy – 31 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch.: 

 Trwają prace budowlane, w tym nasuwanie przęsła mostu MA-161 nad DK-19 oraz rzekami Wisłok i 

Mrowla (do końca maja 2011 r. wykonano 6 przęseł z 9 zaprojektowanych) 
 % zaawansowania budowy – 55,2 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

Właściciel GDDKiA % realizacji 818 

Budżet 5 244,235 mln zł Planowana data realizacji 5 sierpnia 2012 r./maj 2012 r. 

uzyskanie przejezdności 

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 UEFA EURO 2012™. 

 

Dębica Pustynia - Rzeszów Zach.: 

 Termin kontraktowy zakończenia prac – 8 czerwca 2012 r. 
 

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centralny: 
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 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  

 

Autostrada A4 – Rzeszów – Korczowa – 88,2 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: 

 Trwają roboty budowlane 

 Brak potwierdzenia przejezdności na czas mistrzostw. Trwają negocjacje z wykonawcą odnośnie 

zapewnienia przejezdności 
 % zaawansowania budowy – 4,7 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Jarosław – Korczowa: 

 Trwają roboty budowlane 

 Odc. Jarosław „Węzeł Wierzbna” (bez węzła) – Radymno (z węzłem): % wykonania kontraktu – 37,8 

(stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 
 Odc. Radymno (bez węzła) – Korczowa: % wykonania kontraktu – 18,7 (stan na dzień 30 czerwca 

2011 r.). 

Właściciel GDDKiA % realizacji 819 

Budżet 4 754,825 mln zł Planowana data realizacji 20 lipca 2012 r./maj 2012 r. 

uzyskanie przejezdności 

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 – 35,5 km 

Cel Autostrada A8 – budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która ominie miasto od strony zachodniej i 

północno-zachodniej. Autostrada odciąży miasto od ruchu tranzytowego, poprawiając przejezdność ulic w 

śródmieściu, przyczyniając się również do poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich odcinkach drogi 
krajowej nr 8 i 5. Usprawni też dojazd do portu lotniczego Wrocław – Strachowice. 

Status GDDKiA podjęła decyzję o zmianie nazw niektórych węzłów w ramach AOW (nowe nazwy podano w 

nawiasach). 

 

Odcinek Lotnisko (w. Wrocław Lotnisko) – Pawłowice (w. Wrocław Psie Pole):  

 Trwają prace budowlane (głównie o charakterze wykończeniowym). Na estakadach układano asfalt 

twardolany 
 Odcinek oddany do ruchu. Kontrakt  został oddany do użytkowania w dniu 5 maja 2011 r. 
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Most przez rzekę Odrę: 

 Trwają roboty budowlane 

 II kwartał 2011 r. – Prace wykończeniowe Mostu Rędzińskiego, sukcesywny montaż kolejnych want 

 % zaawansowania budowy – 94,2 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek od autostrady A4 (w. Wrocław Zachód) – Lotnisko (w. Wrocław Lotnisko): 

 5 maja 2011 r. – Otwarto dla ruchu odcinek w.Wrocław Południe (skrzyżowanie z A4) do w.Lotnisko 

(odc. w.Kobierzyce - w. Wrocław Południe oddano 30 grudnia 2010 r.) 

 Wykonywane są pozostałe roboty wykończeniowe 
 Kontrakt został zakończony w przedłużonym terminie kontraktowym, oddanie do ruchu nastąpiło na 

odcinku od w.Północ do Łącznika Długołęka w dniu 15 lipca 2011 r. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 9210 

Budżet 4 110,400 mln zł Planowana data realizacji sierpień 2011 r.  

Finansowanie KFD 

Najważniejsze zagadnienia Odcinek Lotnisko (w. Wrocław Lotnisko) – Pawłowice (w. Wrocław Psie Pole): 

 Lipiec 2011 r. – Planowane oddanie do ruchu. 

 

Most przez rzekę Odrę: 

 Sierpień 2011 r. – Planowane oddanie do ruchu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.1.5 Drogi ekspresowe 

 

Droga ekspresowa S8, Konotopa – Powązkowska – 10,4 km 

Cel Budowa bezkolizyjnego połączenia projektowanej autostrady A2 z warszawskim układem drogowym,  
w tym z istniejącą trasą Armii Krajowej 

Status  Inwestycja zrealizowana 19 stycznia 2011 r. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 100 

Budżet 2 841,476 mln zł Planowana data realizacji 19 stycznia 2011 r.  

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

Najważniejsze zagadnienia  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 

 

3.1.1.6 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. 
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Status  1. 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 : 

 Trwają prace budowlane: 
o trwa budowa wiaduktu w Janówku 

o Trwa modernizacja szlaku Nowy Dwór Maz. – Modlin 

o zakończona jest modernizacja toru 2, natomiast tor 1 jest w trakcie modernizacji 
o w trakcie modernizacji jest most na Bug-Narwii w torze 1 

o Na szlaku Nowy Dwór – Nasielsk trwa budowa wiaduktów 

 

2. LCS Ciechanów 60,4 km 

Kontrakt 1a: 

 Trwa modernizacja stacji Świercze (tor 2 i peron 2). W trakcie budowy jest tu również przejście 
podziemne 

 Na szlaku Świercze – Gąsocin ruch prowadzony jest po zmodernizowanym torze 1 

 Trwa modernizacja stacji Gąsocin wraz z budową wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego 
 Na szlaku Gąsocin – Ciechanów ruch prowadzony jest zmodernizowanym torem 2, a tor 1 jest w 

trakcie modernizacji 

 Trwa modernizacja przystanków i budowa przejść podziemnych na szlaku Gąsocin – Ciechanów 
 Modernizacja stacji Ciechanów obejmuje całą stację, oddano do użytku perony, trwa budowa przejść 

podziemnych i prace wykończeniowe 

 Oddano do użytku most na Sonie w torze 2 
 Na ukończeniu jest modernizacja mostu na Łydynii w torze 2 (prowadzony jest już ruch pociągów) 

 

Kontrakt 1b: 

 Na szlaku Ciechanów - Konopki ruch prowadzony jest niezmodernizowanym torem 1 

 Na torze 2 rozpoczyna się modernizacja (prace rozbiórkowe) 

 W Czeruchach uruchomiono nowy posterunek odstępowy 
 

3. LCS Działdowo - 53,7 km: 

 Na szlaku Mława – Iłowo zmodernizowane są oba tory z wyjątkiem odcinków objętych korektą łuków, 
gdzie tor 2 leży w starym przebiegu 

 Trwa budowa nowego przebiegu linii w rejonie stacji Iłowo (prace ziemne) oraz przebudowa 

północnej głowicy stacji 
 Na szlaku Iłowo – Działdowo ruch prowadzony jest niezmodernizowanym torem 1, a na torze 2 prace 

są zaawansowane 

 Modernizacja stacji Działdowo obejmuje tory dodatkowe w części parzystej 

 Na ukończeniu jest budowa peronu 3, trwa budowa peronu 2 oraz nowej nastawni 

 Na szlaku Działdowo – Turza Wielka ruch prowadzony jest zmodernizowanym torem 1. Na torze 2 
rozpoczynają się prace 

 Za Działdowem trwają prace ziemne na odcinkach objętych korektami łuków 

 Rozpoczęła się modernizacja stacji Turza Wielka 

 na szlaku Turza Wielka – Gralewo ruch prowadzony jest po torze 2, trwa modernizacja toru 1 

 Modernizacja części parzystej stacji Gralewo została zakończona i modernizowana jest część 

nieparzysta 

 trwa budowa przejścia podziemnego 

 Na szlaku Gralewo – Rybno ruch prowadzony jest torem 2, a tor 1 objęty jest zaawansowaną 

modernizacją 

 Na stacji Rybno trwa budowa przejścia podziemnego 

 Na szlaku Rybno – Montowo ruch prowadzony jest niezmodernizowanym torem 1, a tor 2 jest w 

trakcie modernizacji 
 Częściowo ustawiono tutaj nowe słupy sieci trakcyjnej 

4. LCS Tczew - 28 km: 

 W części kolejowej prace i odbiory zakończone 
 

5. Modernizacja stacji Gdynia 

 Prace i odbiory zakończone 
 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji  90 

Budżet 5180 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Fundusz spójności/POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia 1. LCS Nasielsk 66,5 km: 

Kontrakt 3b (484.099 tys. PLN): 
 Lipiec 2011 r. – Zakończenie robót budowlanych 

 Grudzień 2011 r. – Wyeliminowanie zamknięć torowych towarzyszących kontraktowi 9 

 

2. LCS Ciechanów 60,4 km: 
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Kontrakt 1a ( 470.842 tys. PLN): 

 Wrzesień 2011 r. – Zakończenie modernizacji obu torów na całym odcinku 

 

Kontrakt 1b (plan 600.000 tys. PLN): 

 Listopad 2012 r. – Zakończenie robót budowlanych 

 

3. LCS Działdowo - 53,7 km (952.971 tys. PLN): 

 Kwiecień 2012 r. – Zakończenie robót (zgłoszenie do odbiorów) 

 

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 

 Styczeń 2011 r. – Otwarto oferty na roboty budowlane (02.2011 r. również SRK i łączność) 
 Maj 2011 r. – Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych 

 Unieważniono poprzednie postępowanie na inżyniera kontraktu (do czasu powtórnego przetargu prace 

rozpoczną się pod nadzorem PKP PLK S.A.) 
 Uzyskano decyzje lokalizacyjne dla odcinków „ granica miasta Wrocław – Skokowa ; Żmigród – 

granica województwa 

 Nie uzyskano decyzji lokalizacyjnej na teren miasta Wrocławia (opóźni to wydanie pozwolenia na 
budowę i rozpoczęcie prac między innymi na stacji Wrocław Mikołajów) 

 Wyjaśniono sprawy dotyczące zasilania zmodernizowanej linii z PKP Energetyka 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 87 

Budżet 1042 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Odcinki Wrocław-Skokowa, Żmigród-granica woj. dolnośląskiego 

 II poł. 2011 r. – Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę układu zasilania 

 II poł. 2011 r. – Podpisanie umowy przyłączeniowej z PKP Energetyka 

 Wrzesień 2011 r. – Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę na terenie miasta Wrocław (wyklucza 
to rozpoczęcie robót przed UEFA EURO 2012™, ponieważ istnieje ryzyko ich nie zakończenia) 

 Październik 2011 r. – Powtórny wybór inżyniera kontraktu 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Elementy Warszawskiego Węzła Kolejowego 

Cel Poprawa jakości połączeń kolejowych na obszarze Miasta Gospodarza dzięki wyeliminowaniu ograniczeń 

prędkości i poprawie stanu stacji i przystanków (w tym przystanku Warszawa Stadion). 

Status Modernizacja linii obwodowej podg. Józefinów - Warszawa Gołąbki  - Warszawa Gdańska: 

 Prace i odbiory zakończone  

 

Odnowienie przystanku Warszawa Stadion: 

 Trwają prace budowlane: 

o Wykonawca prac budowlanych przystąpił do pierwszych prac 
o Teren wokół przystanku został ogrodzony 

o Trwa wycinka drzew i krzewów 

o W związku z prowadzonymi pracami wyłączono przystanek z obsługi pasażerskiej 
o Wykonano rozbiórki na peronie 2 
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o Trwa zabijanie pali pod przyszłą konstrukcję wiaty 

o Przystanek został wyłączony z obsługi podróżnych 
o Rozpoczęto prace przy remoncie przejścia podziemnego – skute zostały okładziny ścian i sufitów 

 

Stacja Warszawa Gdańska: 

 Prace i odbiory zakończone 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 93 

Budżet 1888 mln Planowana data realizacji 29 maja 2012 r. 

Finansowanie Środki krajowe i środki własne spółki 

Najważniejsze zagadnienia Odnowienie przystanku Warszawa Stadion: 

 Czerwiec 2011 r. – Miesięczne zamknięcie torowiska 
 31 października 2011 r. - Planowane zakończenie prac 

 Grudzień 2011 r. - Końcowe odbiory i oddanie przystanku do eksploatacji 
 

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 z lotniskiem) 

Status Zadanie 1 odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Służewiec: 

 Prace i odbiory zakończone  

 

Budowa tunelu i łącznicy od linii nr 8 do stacji MPL Warszawa Okęcie: 

 Trwają prace budowlane  

o W dniu 8 marca 2011 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych, 

modernizacji linii kolejowej nr 8 – Faza III. Usankcjonował on dotychczasowe przesunięcia 

terminów jako ostateczną datę zakończenia prac, wskazując na dzień 24 października 2011 r. 

o Na stacji zakończono uszczelnianie konstrukcji 

o Wykonawca zabudował konstrukcję kozłów oporowych i przygotował płytę do ułożenia torów 

o Część tunelu została wyposażona w konstrukcje nośne sieci trakcyjnej i korytka kablowe 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 89 

Budżet 1033 mln zł Planowana data realizacji 8 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie SPOT/POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia Budowa tunelu i łącznicy od linii nr 8 do stacji MPL Warszawa Okęcie: 

 24 października 2011 r. – Ostateczna data zakończenia prac 

 Grudzień 2011 r. – Oddanie linii do eksploatacji 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.1.7 Cały kraj 

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (80) 

Cel Głównymi celami projektów realizowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach przygotowań 

do UEFA EURO 2012™ są: 
1.     Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej (trasowej i okołolotniskowej) 
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2.     Zwiększenie dostępności operacyjnej lotnisk 

3.     Współpraca z portami lotniczymi, które obsługiwać będą ruch lotniczy podczas UEFA EURO 2012™, w 
celu zwiększenia przepustowości lotnisk 

Status OKRL Łódź: 
 Roboty budowlano-montażowe budynku znajdują się w końcowej fazie (przewidywane zakończenie w 

sierpniu 2011 r.), 

 Został uzgodniony program funkcjonalno-techniczny wyposażenia techniczno-operacyjnego wieży 

(TWR), na podstawie którego wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. 
 

System ATIS VOLMET: 

 I kwartał 2011 r. – Zidentyfikowano konieczność wprowadzenia poprawek do oprogramowania systemu;  
 Rozpoczęły się  szkolenia dla personelu operacyjnego (kontrolerów ruchu lotniczego), 

 Trwają przygotowania do wdrożenia operacyjnego systemu. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Katowice:  

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany, 

 Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 Otrzymano zgodę na realizację inwestycji, 

 Wprowadzony został wykonawca na teren budowy. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:  

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany, 

 Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 Otrzymano zgodę na realizację inwestycji. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:  

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany 

 Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 

 Otrzymano zgodę na realizację inwestycji. 
 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:  

 Zakończono roboty budowlane i podpisano protokół odbioru urządzenia, 
 Opracowano procedury podejścia do lądowania na urządzenie,  

 Trwają przygotowania związane z uruchomieniem urządzenia do pracy operacyjnej. 

 

System zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21: 

 Zakończono przygotowania do odbiorów końcowych (testy dry-run Beta), 

 Rozpoczęto testy odbioru końcowego systemu P_21 (SAT Beta), 
 Trwa faza pracy testowej w warszawskim Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, 

 Dobiegają końca prace nad instalacją systemów wspomagających dla systemu P_21 (m. in. system ATIS), 

 Trwają szkolenia personelu operacyjnego na system P_21. 
 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:  

 Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, 
 Trwa opracowywanie projektu budowlanego. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:  

 PAŻP zakończyła wszystkie niezbędne czynności potrzebne do ogłoszenia przetargu (ogłoszenie 

przetargu uzależnione przez długi czas było od otrzymania przez PAŻP prawa do dysponowania 

nieruchomością, na której ma być posadowione urządzenie (na podstawie ustawy z 30.05.1996r. o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, Dz. 

U. z 2004r., Nr 163 poz. 1711, ze zmianami), 
 Uzyskano prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

 Powołano komisję przetargową. 

 

System radiolokacyjny Poznań: 

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany, 

 Złożono wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 
 Złożono powtórny wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 

 Trwa postępowanie przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Gdańsk:  

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany, 

 Złożono wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 
 Otrzymano zgodę na realizację inwestycji. 

 

System radiolokacyjny Wrocław: 

 Przygotowano i uzgodniono projekt budowlany, 

 Złożono wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 

 Trwa rozpatrywanie wniosku (Urząd Wojewódzki) o wydanie decyzji realizacyjnej, 
 Trwa postępowanie przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

Właściciel PAŻP % realizacji 67 



97 

 

Budżet 197,7mln zł Planowana data realizacji 31  maja 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych Agencji i środków unijnych. 

Najważniejsze 

zagadnienia (planowane 

na II półrocze 2011 r.) 

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego Łódź: 

 Sierpień 2011 r. – Zakończenie robót budowlano-montażowych,  

 III kwartał 2011 r. – Ogłoszenie przetargu na wyposażenie techniczno operacyjne wieży TWR, 
 Kwiecień 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania TWR  

 

System ATIS VOLMET: 

 III kwartał 2011 r. – Rozpoczęcie pracy operacyjnej systemu. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Katowice:  

 Wykonywanie robót budowlanych, 

 Marzec 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia 
 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa:  

 Wykonywanie robót budowlanych, 
 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Wrocław:  

 Wykonywanie robót budowlanych,   

 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Zielona Góra:  

 Lipiec 2011 r. – Wdrożenie operacyjne urządzenia. 

 

System zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 

 Kontynuacja szkoleń dla personelu operacyjnego,  

 Rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
 Marzec 2012 r. – Rozpoczęcie pracy operacyjnej systemu. 

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Łódź:  

 Opracowanie projektu budowlanego, 

 Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, 

 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia.  
  

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Bydgoszcz:  

 Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu, 
 Podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą, 

 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia.  

 

System radiolokacyjny Poznań: 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych, 
 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania.  

 

Urządzenie nawigacyjne DVOR/DME Gdańsk:  

 Wykonywanie robót  budowlanych. 

 Styczeń 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania urządzenia 

 

System radiolokacyjny Wrocław: 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych, 
 Maj 2012 r. – Rozpoczęcie użytkowania. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

3.1.2 Status realizacji przedsięwzięć ważnych 

3.1.2.1 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 
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dalej w kierunku dzielnic oddalonych od centrum Gdańska;  

b) Zwiększenie możliwości przewozowych transportu tramwajowego w Gdańsku. 

Status Budowa Linii tramwajowej Chełm Nowa Łódzka  zad.1.1: 

 Trwają prace związane z budową sieci sanitarnej (ciepłociąg kanalizacja deszczowa, kanalizacja 

sanitarna). 

 Usuwane są kolizje teletechniczne na ul. Łódzkiej i Witosa. 

 10 maja 2011 r. -  przywrócone zostało do ruchu skrzyżowanie Cebertowicza - Witosa, natomiast 

zamknięte zostanie skrzyżowanie Cieszyńskiego - Witosa. 

 Trwają prace przy realizacji wiaduktów tramwajowych: przy ul. Witosa oraz przy ul. Nowej Łódzkiej 

(skrzyżowanie z ul. Zakoniczyńską). 

 Trwają pracę na węźle integracyjnym - wykonywane jest wzmocnienie podłoża i trwa budowa dróg 

dojazdowych. 

 Przystąpiono do robót ziemnych w obrębie torowiska. 

 Trwają roboty drogowe m.in. wykonanie koryta, ustawianie krawężnika na wybranych odcinkach 

trasy. 

 Rozpoczęto prace przy wykonywaniu warstw bitumicznych jezdni (na niektórych odcinkach) 

 % realizacji kontraktu – 25,68 

 

Przebudowa torowisk w ul.Klinicznej (zad. 3.2.) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad. 3.3.): 

 Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 lutego 2011 r.. 

 Uzyskano Decyzję o lokalizacji inwestycji z dnia 15 marca 2011 r. 

 30 maja 2011 r. - uzyskano Pozwolenie na Budowę dla zad. 3.2. 

 6 kwietnia 2011r. - ogłoszono przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych. 

 12 maja 2011 r. - otwarto oferty na wykonanie robót. 

 3 czerwca 2011 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty –jako najkorzystniejszą wybrano 

ofertę Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. (lider) Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew 

Kargul (Partner) z ceną ofertową 32 534 437,32 zł brutto. 

 13 maja 2011 r. - ogłoszono przetarg na Zarządzanie, kontrole i nadzór inwestorski nad realizacją 

umowy o roboty budowlane. 

 % realizacji kontraktu – 0,    przewidywane rozpoczęcie robót 07.2011 

 

Przebudowa torowisk w Al.Rzeczypospolitej (zad 3.4.) i w Al.Rzeczypospolitej i ul.Chłopskiej (zad 

3.5.): 

 13 maja 2011 r. - zakończono roboty realizowane w ramach  zamówienia, w tym roboty budowlano-

montażowe systemu monitoringu i interkomów windowych oraz zasilanie wind dla 

niepełnosprawnych – termin umowny został dotrzymany. 

 Obecnie trwają końcowe czynności odbiorowe inwestycji  

 1 czerwca 2011 r. - udostępniono windy na przystanku Jana Pawła II. 

 % realizacji kontraktu – 91,63 

 

Przebudowa torowisk w Al.Hallera (zad. 3.6.): 

 11 stycznia 2011 r. -  protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. 

 4 marca 2011 r. -  uzyskano Decyzję o Pozwoleniu na budowę (decyzja stała się ostateczna w dniu 29. 

marca 2011 r.). 

 15 marca 2011 r. -  uzyskano Decyzję lokalizacyjną. 

 13 marca 2011 r. -  ogłoszono przetarg na kompleksowe wykonanie robót-budowlano montażowych. 

 14 maja 2011 r. -  ogłoszono przetarg na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją 

umowy o roboty budowlane. 

 21 czerwca 2011 r. - Otwarcie ofert 

 % realizacji kontraktu - 0 

 

Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego (zad. 3.7.) + w ul. Rybołowców, ul. Wolności, ul. Strajku 

Dokerów (zad. 3.9.) + Budowa układów sterowania zwrotnicami ( zad. 4.4 ) 

 Uzyskano pozwolenia na budowę: 

o Zad 3.7. - 28 października 2010 r.- ostateczna z dniem 19 listopada 2010 r. 

o Zad.4.4. - 26. listopada 2010 r. – ostateczna z dniem 21 stycznia 2011 r. 

o Zad. 3.9 - 14 lutego 2011 r. - ostateczna z dniem 14 marca 2011 r. 

 

Informacja dotycząca zaawansowania robót dla zad. 3.7. : 

 Zdemontowano tory i torowiska. 

 Wywieziono na skład materiały ze zdemontowanych torów. 

 Trwa fundamentowanie słupów trakcyjnych (usuwanie istniejących i wykonywanie nowych). 

 Trwa wykonanie odwodnienia torowiska i układanie warstwy wzmacniającej z niesortu. 

 Przystąpiono do montażu słupów trakcyjnych. 

 Rozpoczęto wykonywanie podbudowy z tłucznia. 

 Rozpoczęto montaż torów. 

 Rozpoczęto wykonywanie płyty żelbetowej pod rozjazd w ul. Gdańskiej. 
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 Rozpoczęto wykonanie izolacji wiaduktu nad torami kolejowymi. 

 % realizacji kontraktu – 28,42 

 

Informacja dotycząca zaawansowania robót dla zad. 3.9., 4.4. 

 Zdemontowano część torowiska oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

 Trwają prace związane z usuwaniem kolizji podziemnych. 

 Rozpoczęto wykonywanie płyty żelbetowej po tory. 

 Trwa fundamentowanie słupów trakcyjnych. 

 Rozpoczęto montaż słupów trakcyjnych. 

 

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

 24 maja 2011 r. - odbiór dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej). 

 29 marca 2011 r. - uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 6 maja 2011 r. - uzyskano Decyzję lokalizacyjną. 

 31 maja 2011 r. - złożono wniosek o wydanie Pozwolenia na budowę. 

 31 maja 2011 r. - ogłoszono przetarg na kompleksowe wykonanie robót-budowlano montażowych. 

 7 czerwca 2011 r. - ogłoszenie przetargu na Zarządzanie kontrole i nadzór inwestorski nad realizacją 

robót. 

 % realizacji kontraktu - 0 

 

Przebudowa torowisk w Al.Wojska Polskiego i Al.Grunwaldzkiej (zad. 3.10.) + Al.Grunwaldzkiej 

(zad. 3.11.): 

 dla zad. 3.10. zaistniała potrzeba zmiany decyzji środowiskowej - Uzyskano Decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 marca 2011 r. 

 

Pozwolenie na budowę - uzyskano: 

 zad. 3.11. - 14 lutego 2011 r. 

 zad. 3.10. - 26 kwietnia 2011 r. 

 

Realizacja robót budowlano-montażowych: 

 01 kwietnia 2011 r. - zawarta została umowa na wykonanie robót budowlano- montażowych, 

Wykonawca robót: TORPOL Sp. z o.o. Poznań. 

 19 kwietnia 2011 r. - zawarta została uwowa na zarządzanie kontrolę i nadzór inwestorski nad 

realizacja budowy z Arcadis Sp. z o.o., Warszawa. 

 01 kwietnia 2011 r. - nastąpiło przekazanie placu budowy dla zad. 3.11. 

 15 kwietnia 2011 r. -nastąpiło przekazanie placu budowy dla robót rozbiórkowych, 04 maja 2011r. dla 

robót budowlano-montażowych dla zad3.10. 

 % realizacji kontraktu – 29,07 

 

Informacja dotycząca zaawansowania robót: 

Zadanie 3.11. 

 Nastąpił demontaż torów, wywiezienie tłucznia i ziemi z torowiska, zdemontowano część słupów 

trakcyjno-oświetleniowych. 

 Wykonano drogę tymczasową w części torowiska. 

 Wykonano odwodnienie torów w 50%. 

 Trwa wykonywanie warstwy wzmacniającej niesortu i odsączającej z klińca. 

 Trwa wykonywanie podbudowy z tłucznia. 

 Przebudowano odcinek jezdni w kierunku Sopotu 

 

Zadanie 3.10. 

 Nastąpił demontaż torów. 

 Trwa wywożenie tłucznia i ziemi z torowiska. 

 Trwa wykonanie odwodnienia torów. 

 

Przebudowa torowisk w ul.Nowe Ogrody i ul.Kartuskiej (zad 3.12): 

 Inwestycja zakończona.  

 8 grudnia 2010 r. - odbiór końcowy inwestycji. 

 % realizacji kontraktu - 100 

 

Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad. 4.1.): 

 1 marca 2011 r. - Uzyskano nową Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 3 marca 2011 r.  - uzyskan0 dodatkową decyzję lokalizacyjną na jedną z działek, (pierwotna decyzja 

wydana została w dniu 11 sierpnia 2010 r.) 

 21 kwietnia 2011 r. - uzyskano decyzję o Pozwoleniu na Budowę (decyzja stała się ostateczna w dniu 

6 maja 2011 r.) 

 15 lutego 2011 r.  - ogłoszono przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych. 

 29 marca 2011 r. - nastąpiło otwarcie ofert. 

 30 marca 2011 r. - Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo- Usługowe Elester- PKP Sp. z o.o. z ceną ofertową: 4 995 953,19 zł brutto 
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 18 lutego 2011 r.  - ogłoszono przetarg na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją 

umowy o roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04 kwietnia 2011 r. 

 20 maja 2011 r. -  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji 

„Inwest- Wybrzeże” Sp. z o.o. Gdynia z ofertą cenową 143 910,00 zł brutto. 

 16 czerwca 2011 r. - podpisanie umowy z wybranym wykonawca robót. 

 28 czerwca 2011 r. – Podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim oraz rozpoczęcie realizacji robót 

 % realizacji kontraktu - 0 

 

Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad. 4.2.) + Wymiana wyłączników 

szybkich w stacjach prostownikowych (zad. 4.3.): 

 4 marca 2011 r. -  Uzyskano pozwolenie zamienne na budowę (Decyzja stała się ostateczna w dniu 31 

marca 2011 r. i zmieniła Decyzję z dnia 23 grudnia 2010 r.) 

 15 lutego 2011 r. -  ogłoszono przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlano- montażowych 

  28 marca 2010 r. - nastąpiło otwarcie ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty-

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Elester - PKP Sp. z o.o. 

 11 maja 2011 r. -  postępowanie wysłano do kontroli uprzedniej UZP- odstąpiono od kontroli 

uprzedniej. 

 W dniu 18 lutego 2011 r. ogłoszono przetarg na Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad 

realizacją umowy o roboty budowlane.Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2011 r. 

 W dniu 24 maja 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na Zarządzanie, 

kontrolę i nadzór inwestorski – wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji Inwest - Wybrzeże Gdynia 

 16 czerwca 2011 r.  - podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót 

 28 czerwca 2011 r. – Podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim oraz rozpoczęcie realizacji robót 

 % realizacji kontraktu - 0 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 84 

Budżet 647,637 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z POIiŚ (poziom dofinansowania: 50% 

wartości kosztów kwalifikowanych). Zabezpieczono środki na finansowanie realizacji inwestycji w 

Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 (wkład własny Beneficjenta). 

Najważniejsze zagadnienia Budowa Linii tramwajowej Chełm Nowa Łódzka Zad 1.1: 

 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.): 

 Lipiec 2011 r. - Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą 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.): 

 Lipiec 2011 r. - zakończenie prac odbiorowych. 

 

Przebudowa torowisk w Al.Hallera (zad. 3.6.): 

 Lipiec/Sierpień 2011 r. - Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robót i rozpoczęcia 

robót. 

 Kwiecień 2012 r.  - planowane zakończenie robót 

 Zapewnienie finansowania- możliwy wpływ na termin 

 

Przebudowa torowisk w ul.Krasickiego (zad. 3.7.) + w ul.Rybołowców, ul.Wolności, ul.Strajku 

Dokerów (zad. 3.9.) + Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi (zad. 4.4.) 

 Kontynuacja robót budowlano-montażowych. 

 Grudzień 2011 r. - planowane zakończenie robót. 

 

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

 7 Lipca 2011 r. - planowany termin otwarcia ofert na roboty. 

 Lipiec 2011 r.  – planowany termin uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

 Kwiecień 2012 r. - planowany termin zakończenia  

 Zapewnienie finansowania- możliwy wpływ na termin  

 

Przebudowa torowisk w Al.Wojska Polskiego i Al.Grunwaldzkiej (zad. 3.10.) + Al.Grunwaldzkiej 

(zad. 3.11.): 

 Kontynuacja robót budowlano-montażowych. 

 Wrzesień 2011r. - planowane zakończenie robót. 

 

Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad. 4.1.): 

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

 

Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad. 4.2.) + Wymiana wyłączników 

szybkich w stacjach prostownikowych (zad. 4.3.): 

 Kwiecień 2012 r. - zakończenie inwestycji (opóźnienie w stosunku do Master Planu, który zakładał 

zakończenie robót w grudnia 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 2012™ 

Status  25 maja 2011 r.  - została podpisana Umowa o Dofinansowanie pomiędzy CUPT a Beneficjentem, 

Gminą Miasta Gdyni występującą także w imieniu partnerów tj. gmin Gdańska i Sopotu. 

 28 maja 2011 r. - Uzyskano komplet pozwoleń na budowę w zakresie systemu TRISTAR na terenie 

Gdańska 

 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane zadania. „Przebudowa obiektu budowlanego położonego przy 

ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku - Wrzeszczu z przeznaczeniem na Centrum Zarządzania w Gdańsku” 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska (w części 

dot. m. Gdańska; dodatkowo 

projekt realizowany w m. Gdynia i 

Sopot) 

% realizacji 86 - % zaawansowania 

projektu 

0 - % realizacji kontraktu 

Budżet 97, 3 mln zł 

(koszt całkowity projektu: 

184 263 558,91 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  Lipiec 2011 r. - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy systemu TRISTAR 

 Wrzesień 2011r. - podpisanie umowy z wykonawcą systemu  
 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót (w zakresie przewidzianym do czasu mistrzostw)  

 

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 

 Styczeń 2011 r. – otwarto oferty na modernizację EZT 

 Styczeń 2011 r. - zakończono realizację etapu Gdańsk Wrzeszcz w zakresie przebudowy urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym 

 Luty 2011 r. - zakończono modernizację przystanku osobowego Gdańsk Politechnika 

 Luty 2011 r. - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową dla modernizacji przystanku 

osobowego Gdańsk Żabianka 
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 Luty 2011 r. – rozpoczęto modernizację przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 

 Luty 2011 r. -  rozpoczęto procedurę wyboru emitenta obligacji 

 Marzec 2011 r. - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową dla modernizacji przystanku 

osobowego Gdańsk Wrzeszcz 

 

Właściciel PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Sp. z o.o. 
% realizacji -* 

Budżet 351 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia  II poł. 2011 r. – rozpoczęcie prac na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Śródmieście 

 Lipiec 2011 r. – podpisanie umowy na modernizację EZT 
 Lipiec 2011 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację etapu Gdańsk Główny (dotyczy 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów) 
 Lipiec 2011 r. - planowane zakończenie dokumentacji projektowej dla modernizacji przystanku 

osobowego Gdańsk Żabianka (dotyczy modernizacji peronów) 

 Sierpień 2011 r. - planowane ogłoszenie przetargu na realizację etapu Gdynia Chylonia (dotyczy 
przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym) 

 Sierpień 2011 r. - planowane zakończenie realizacji zadania (dotyczy budowy linii światłowodowej) 

 Wrzesień 2011 r. - planowane zakończenie dokumentacji projektowej dla modernizacji przystanku 

osobowego Gdańsk Wrzeszcz (dotyczy modernizacji peronów) 

 Wrzesień 2011 r. - planowane rozpoczęcie modernizacji 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych 

(dotyczy modernizacji taboru) 
 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie modernizacji przystanku osobowego Gdynia Wzgórze 

Świętego Maksymiliana (dotyczy modernizacji peronów) 

 

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)  

 GPZ Młode Miasto (stara nazwa: „Stocznia”) wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ 

Młode Miasto - GPZ Motława oraz powiązaniem z siecią 15 kV (obiekt niezbędny dla realizacji 

zasilania dla Europejskiego Centrum Solidarności)  

 GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (obiekt niezbędny 

dla realizacji rozbudowy Portu Lotniczego)  

 GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (inwestycja niezbędna dla 

poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)  

 GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV 

(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego)  

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

(inwestycja niezbędna dla poprawy pewności zasilania systemu elektroenergetycznego) 

 
Z uwagi na niemożliwość zakończenia poniższych inwestycji do czerwca 2012 r., następujące inwestycje 

zostały wyłączone z raportowania: 
- Budowa linii 110kV relacji Żarnowiec – Sierakowice  

- Przebudowa GPZ Kokoszki wraz z liniami 110 kV  

- Przebudowa linii 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława  
- Budowa powiązania 110 kV pomiędzy dwoma liniami 110 kV: istniejącą linia Gdańsk I – Miłobądz oraz 

projektowana Pruszcz – Pruszcz Południe  

Niemniej jednak stanowią one element rozbudowy systemu zasilania aglomeracji trójmiejskiej i będą 
realizowane w trybie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™. 

Status Budowa linii Błonia - Pruszcz Gdański wraz z GPZ Maćkowy (stacja 110/15 kV) oraz jego 

powiązaniem z  siecią 15 kV:  

 28 stycznia 2011 r. – Uzyskano niezbędne opinie do wystąpienia o decyzję lokalizacyjną 

 1 lutego 2011 r. – Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 31 marca 2011 r. – Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji Euro 

 

Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 
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15 kV:  

 Marzec 2011 r. – Uzgodnienie ZUD dla GPZ Pruszcz Południe. 

 31 marca 2011 r. – Wykonanie uzgodnień do projektu budowlanego wykonane. 

 11 kwietnia 2011 r. – Przygotowany projekt budowlany dla GPZ Pruszcz Południe do złożenia o 

pozwolenie na budowę. 

 13 kwietnia 2011 r. – Złożony wniosek o pozwolenie na budowę do urzędu. 

 13 maja 2011 r. – Wszczęcie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 17 czerwca 2011 r. – wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 

 30 czerwca 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę linii 110kV z GPZ i przekazanie projektu 

wykonawczego.  

 

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

15 kV:  

 Styczeń 2011 r. – Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla linii 110kV wraz z wymianą słupa 

nr 19 na słup kablowy. 

 Marzec 2011 r. – Wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie o wyrażenie zgody na 

przesadzenie krzewów kolidujących z trasą linii kablowej i wymianą słupa nr 19 na słup kablowy.  

 Dla terenów będących w gestii Wojewody – na część jest przyjęcie zgłoszenia, na pozostałe -

postępowanie w toku. 

 Dla terenów miasta Gdyni – na część prac jest przyjęcie zgłoszenia, na pozostałą część - postępowanie 

w toku. 

 Marzec 2011 r. – Uzyskanie wszystkich uzgodnień z gestorami sieci wymaganych przez ZUDP 

 14 marca 2011 r. – Uzyskanie uzgodnienia ZUDP dla GPZ Kamienny Potok 

 18 marca 2011 r. – Złożenie gotowego projektu budowlanego dla GPZ Kamienny Potok do 

uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami zawartymi w DLICP). 

 31 marca 2011 r. – Uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków pozwalającą na budowę stacji. 

 12 kwietnia 2011 r. – Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla stacji GPZ Kamienny Potok 

 Maj 2011 r. – Dokumentację wykonawczą budowy linii kablowej 2x110kV oraz wymiany słupa nr 19 

opracowano w 90%. 

 17 maja 2011 r. – Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla GPZ Kamienny Potok 

 Maj 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę na terenie miasta Sopot w zakresie kabli SN.  

 Maj 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę na terenach miasta Sopot będących w gestii wojewody 

 17 maja 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę dla GPZ Kamienny Potok  

 25 maja 2011 r. – Na terenach miasta Gdynia pozwolenie na budowę zostało cofnięte (niezgodność z 

MPZP).  

 27 maja 2011 r. – Złożono wniosek o udzielenie Pozwolenia na Budowę dla kabla niekolidującego z 

MPZT długość ok 1000 m  

 09 czerwca 2011 r. – Wydanie pozwolenia na budowę na terenach miasta Gdynia będących w gestii 

Wojewody. 

 

Budowa GPZ Młode Miasto wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Młode Miasto - 

GPZ Motława oraz powiązaniem z siecią 15 kV : 

 

PB i PW. GPZ Młode Miasto (GPZ MM): 

o 14 stycznia 2011 r. – Uzgodniono wyposażenie techniczne z potencjalnymi dostawcami, 

o 17 stycznia 2011 r. – Poprawiono i przygotowano do przekazania tom O1D2C1T6 – Łączność. 

o 21 stycznia 2011 r. – Opracowano i uzgodniono układ, bryłę i wizualizację budynku GPZ MM, 

o 28 stycznia 2011 r. – Decyzję środowiskową uzyskaną w lipcu 2010 r. przygotowano do wniosku o 

opinię UW w Gdańsku w sprawie budowy GPZ MM, 

o 11 lutego 2011 r. – Uzgodniono lokalizację GPZ MM w odległości 16m od istniejącego budynku 

Ubootów i przy osi widokowej na pomnik, lecz z uwagi na trudności w wyegzekwowaniu 

odpowiedniego dokumentu o BPTO (właściciela terenu) nie uzyskano formalnego prawa do terenu tak 

aby kontynuować procedurę uzyskania decyzji i pozwolenia na budowę, 

o 25 lutego 2011 r. – Ponownie opracowano wniosek o decyzję lokalizacyjną w trybie EURO 2012 przy 

założeniu uzyskania pozytywnej opinii od UM, PUW, ZDiZ i innych. Opinie uzyskano od wszystkich 

podmiotów z wyjątkiem UM, ponieważ o opinię wystąpiono razem z obiektami liniowymi (linie 

kablowe 110 kV i sieć 15 kV) dla których UM zgłosił wymóg szczegółowości jaki stosuje się do PW a 

nie do PB. W związku z powyższym wystąpienie w sprawie decyzji lokalizacyjnej będzie opóźnione 

do czasu uzyskania pozytywnej opinii od UM w Gdańsku. 

o 11 marca 2011 r. – Uzupełniono i ponownie uzgodniono specyfikacje do przetargu na dostawę 

podstawowego wyposażenia dla GPZ MM. 

o 15 kwietnia 2011 r. – Opracowano i przekazano do uzgodnienia następujące tomy dokumentacji dla 

GPZ MM: O1D1C2T1-Technologia, O1D1C5T1-Instalacje elektryczne budynku, O1D1C5T2-

Techniczne zabezpieczenie budynku, O1D1C5-Instalacja sygnalizacji i gaszenia pożaru. 

o 18 kwietnia 2011 r. – Złożono projekt oświadczenia woli stron do BPTO o udostępnieniu 

nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami a następnie zawarcie umowy o zakup działki pod 

budowę. Uzyskano obietnicę podpisania dokumentu do dnia 5 maja 2011 r.. Uzyskano oświadczenie 



104 

 

BPTO (właściciela terenu) o upoważnieniu ENERGA OPERATOR SA w sprawie występowania o 

warunki przyłączenia GPZ MM do sieci dróg, wodociągów i kanalizacji. 

o 20 maja 2011 r. – Uzyskano podpisane przez strony (BPTO i ENERGA) oświadczenia woli o 

udostępnieniu nieruchomości dla celów budowlanych. 

o 13 czerwca 2011 r.  – Ponowne wystąpiono do UM w Gdańsku z wnioskiem w sprawie opinii o 

budowie GPZ MM (obiekt 1) zgodnie z procedurą EURO 2012, która obejmie także nw. obiekty (6, 7 i 

8). 

 

GPZ Gdańsk 2: 

o 19 kwietnia 2011 r. – Uzyskano prawomocną decyzję od PUW o pozwoleniu na budowę (poza 

procedurą EURO 2012). 

 

GPZ Motława: 

o 15 lutego 2011 r. – Uzyskano zaświadczenie od UM w Gdańsku w sprawie braku wymogu uzyskania 

pozwolenia na budowę i o przyjętym zgłoszeniu robót. Następnie dokumentację wraz ze zgłoszeniem 

przekazano Zamawiającemu. 

 

GPZ Leśniewo: 

o 14 stycznia 2011 r. – Zweryfikowano kosztorys. Dokumentacja była przekazana Zamawiającemu 19 

maja 2010 r. a zatwierdzona protokólarnie w dniu 27 lipca 2010 r..  

 

LN-110 Motława – Leśniewo: 

 14 stycznia 2011 r. – Zweryfikowano status dokumentacji (w dniu 3 września 2010 r. przekazano 

ostanie uzupełnienia do dokumentacji zgodnie z umową z Zamawiającym i późniejszymi 

uzgodnieniami). 

 

LK-110 kV GPZ MM – GPZ Gd2: 

 14 kwietnia 2011 r. – Od 3 stycznia 2011 r. przygotowywano ponownie szczegółową dokumentację 

trasy linii kablowej z uwzględnieniem zmieniających się wymagań BPTO, BPBK, ZDiZ, Melioracji i 

innych właścicieli terenu w celu uzyskania pozytywnej opinii UM w Gdańsku. 

 18 kwietnia 2011 r. – Złożono projekt oświadczenia woli stron do BPTO o udostępnieniu 

nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami. Uzyskano obietnicę podpisania dokumentu do 5 

maja 2011 r.. 

 19 kwietnia 2011 r. – Na spotkaniach z ZDiZ oraz innymi uszczegółowiono wymagania w celu 

uzyskania uzgodnienia trasy linii kablowej. 

 20 maja 2011 r. – Złożono do podpisu przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu nieruchomości 

dla celów budowlanych. 

 20 maja 2011 r. – Dokonano 100% uzgodnień niezbędnych do złożenia dokumentacji o opinię w 

sprawie lokalizacji obiektu EURO 2012. 

 20 czerwca 2011 r. – Uzyskano podpisane przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu 

nieruchomości dla celów budowlanych. 

 13 czerwca 2011 r. – Ponowne wystąpiono do UM w Gdańsku z wnioskiem w sprawie opinii o 

budowie obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012. 

 

LK-110 kV GPZ MM - GPZ Motława: 

 14 kwietnia 2011 r. – Od 3 stycznia 2011 r. przygotowywano ponownie szczegółową dokumentację 

trasy linii kablowej z uwzględnieniem zmieniających się wymagań BPTO, BPBK, ZDiZ, Melioracji i 

innych właścicieli terenu w celu uzyskania pozytywnej opinii UM w Gdańsku. 

 18 kwietnia 2011 r. – Od 15 lutego 2011 r. uzgadniano sposób wykonania przewiertu pod Motławą 

dla linii kablowej 110 kV. Z Zamawiającym uzgodniono, że wymagane badania gruntu oraz 

przygotowanie placu budowy przewiertu należy uwzględnić w kosztorysie. 

 18 kwietnia 2011 r. – Złożono projekt oświadczenia woli stron do BPTO o udostępnieniu 

nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami. Uzyskano obietnicę podpisania dokumentu do 5 

maja 2011 r.. 

 20 maja 2011 r. – Złożono do podpisu przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu nieruchomości 

dla celów budowlanych. 

 18 maja 2011 r. – Wystąpiono do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

 20 maja 2011 r. – Dokonano 100% uzgodnień niezbędnych do złożenia dokumentacji o opinię w 

sprawie lokalizacji obiektu EURO 2012. 

 10 czerwca 2011 r. – Wystąpienie do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

 13 czerwca 2011 r. – Ponowne wystąpiono do UM w Gdańsku z wnioskiem w sprawie opinii o 

budowie obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012 

 20 czerwca 2011 r. – Uzyskano podpisane przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu 

nieruchomości dla celów budowlanych. 

 

Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM: 

 14 kwietnia 2011 r. – Od 3 stycznia 2011 r. przygotowywano ponownie szczegółową dokumentację 

trasy linii kablowej z uwzględnieniem zmieniających się wymagań BPTO, BPBK, ZDiZ, Melioracji i 
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innych właścicieli terenu w celu uzyskania pozytywnej opinii UM w Gdańsku. 

 18 kwietnia 2011 r. – Złożono projekt oświadczenia woli stron do BPTO o udostępnieniu 

nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami. Uzyskano obietnicę podpisania dokumentu do 05 

maja 2011 r.. 

 20 maja 2011 r. – Złożono do podpisu przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu nieruchomości 

dla celów budowlanych. 

 18 maja 2011 r. – Wystąpiono do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

 20 maja 2011 r. – Dokonano 100% uzgodnień niezbędnych do złożenia dokumentacji o opinię w 

sprawie lokalizacji obiektu w ramach Przedsięwzięcia EURO 2012. 

 20 czerwca 2011 r. – Uzyskano podpisane przez BPTO oświadczenie woli o udostępnieniu 

nieruchomości dla celów budowlanych. 

 10 czerwca 2011 r.  – Wystąpienie do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

 13 czerwca 2011 r. – Ponowne wystąpiono do UM w Gdańsku z wnioskiem w sprawie opinii o 

budowie obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012. 

 

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

 Styczeń 2011 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie EURO 2012 

 Styczeń 2011 r. – Uzgodnienie zakresów technicznych i typów urządzeń do projektowania 

 Luty 2011 r. – Zamówienie urządzeń 110 kV RSN i R110 GIS 

 Marzec 2011 r. – Uzyskanie decyzji środowiskowej na stację 110/15 kV 

 Marzec 2011 r. – Uzyskanie decyzji środowiskowej na linię kablową 110 kV i 15 kV 

Marzec 2011 r. – Uzyskanie zgody ZDIZ na trasy kabli w pasie drogowym 

 Kwiecień 2011 r. – Uzyskano decyzję lokalizacyjną na linię kablową 110 kV i 15 kV 

 Maj 2011 r. – Uzyskano decyzję lokalizacyjną na stację 110/15 kV 

 Czerwiec 2011 r. – Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zagospodarowania terenu i budynku 

stacji 110/15 kV 

 Czerwiec 2011 r. – rozwiązanie problemów zawieszenia światłowodów na linii napowietrznej 110kV 

 

Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:  

31 marca 2011 r.:  

 Marzec 2011 r. – Wykonano dokumentację w zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji dla stacji 

110/15 kV GPZ Brętowo 

 Marzec 2011 r. – Wykonano dokumentację kosztorysową dla stacji 110/15 kV GPZ Brętowo 

 Marzec 2011 r. – Przekazano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dla stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Brętowo wraz z decyzją (decyzja z dnia 20 listopada 2010 r.) o 

pozwoleniu na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV posiadającą klauzulę ostateczności 

 Marzec 2011 r. – Uzyskano zatwierdzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (protokół nr 

17/2011 z dnia 21 marca 2011 r.)  

 30 kwietnia 2011 r. – Wykonano fundament słupa kablowego. 

 Maj 2011 r. – Wykonano trakt światłowodowy relacji Gdańsk II – słup nr 8/2 (linia 1436) łącznie z 

wprowadzeniem do stacji GPZ Gdańsk II 

 Maj 2011 r. – Wykonano trakt światłowodowy relacji Gdańsk II – słup nr 8/1 (linia 1436) łącznie z 

wprowadzeniem do stacji GPZ Zaspa 

 Maj 2011 r. – Wykonano wprowadzenie światłowodu z linii 1436 do stacji 110/15 GPZ Przymorze 

 30 maja 2011 r. – Wybudowano słup kablowy, 

 30 maja 2011 r. – Wybudowano pierwszy odcinek linii kablowej i wprowadzono oba tory na słup 

kablowy. 

 Czerwiec 2011 r. – Wykonanie prac związanych z wykopami i przewiertami sterowanymi na 

kolejnych odcinkach linii kablowej 110kV 

Właściciel ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Gdańsku 

% realizacji 6% - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 
59,65% - % zaawansowania 

projektu 

Budżet 179,1 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 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: 

 Wrzesień 2011 r. – Planowane uzyskanie prawa do terenu – wystąpiono o ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości, 

 Październik 2011 r. – Opracowanie projektu wykonawczego. 

 Październik 2011 r. – Pozyskanie pozwolenia na budowę.  

 Luty 2012 r. – Projekt wykonawczy dla zakresu GPZ. 

 

Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z dwutorową, zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 
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15 kV:  

 Lipiec 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci 15kV (dla budowy linii 110kV) – 

postępowanie w toku (Starosta Gdański)  

 20 lipca 2011 r. – Końcowa weryfikacja dokumentacji 

 Sierpień 2011 r. – Uchwała Rady Nadzorczej ws. wykonania prac budowlanych  

 31 sierpień 2011 r. – Przetarg na wykonanie prac 

 Październik 2011 r.  – przekazanie placu budowy 

 

Budowa GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 1

5 kV:  

 W zawiązku z koniecznością zmiany trasy kabla SN (niezgodność z MPZT) następuje korekta trasy 

kabla na odcinku ok. 150m.  

 Lipiec 2011 r. – Planowane uzyskanie decyzji ZUDP  

 Lipiec 2011 r. – Planowane uzyskanie decyzji Pozwolenia na budowę na w/w odcinek 

 Opracowanie projektu wykonawczego GPZ Kamienny Potok- 3 miesiące od wyboru aparatury 

 Lipiec 2011 r. – Spodziewany termin uzyskania kompletu pozwoleń na budowę dla kabli SN na terenie 

miasta Gdynia oraz dla terenów w gestii Wojewody  

 Lipiec 2011r. – Opracowanie projektu wykonawczego linii 110kV  

 Sierpień 2011 r. – Opracowanie projektu wykonawczego GPZ Kamienny Potok  

 

Budowa GPZ Młode Miasto wraz z liniami zasilającymi GPZ Gdańsk – proj. GPZ Młode Miasto - 

GPZ Motława oraz powiązaniem z siecią 15 kV : 

 

PB i PW. GPZ Młode Miasto (GPZ MM): 

 10 lipca 2011 r. – Wystąpienie do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

 25 lipca 2011 r. – Ponowne wystąpienie do PUW w Gdańsku z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla 

GPZ MM (obiekt 1) zgodnie z procedurą EURO 2012, która obejmie także nw. obiekty (6, 7 i 8). 

 25 sierpnia 2011 r.  – Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z procedurą EURO 2012. 

 25 sierpnia 2011 r.  – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PB dla obiektu. 

 29 sierpnia 2011 r. – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu. 

 29 września 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę 

 29 września 2011 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW z wyjątkiem tych tomów, 

które dotyczą podstawowych urządzeń (GIS 110 kV, GIS 15 kV) dla których Zamawiający wyłoni 

dostawcę do końca września 2011. 

 24 października 2011 r.  – Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem  

wyników przetargu na dostawę urządzeń rozdzielczych 

 

GPZ Gdańsk 2 – Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach. 

 

GPZ Motława – Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach. 

 

GPZ Leśniewo – Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach. 

 

LN-110 Motława – Leśniewo – Dokumentacja zakończona w poprzednich okresach. 

 

LK-110 kV GPZ MM – GPZ Gd2: 

o 10 czerwca 2011 r. – Uzyskanie podpisanego przez BPTO oświadczenia woli o udostępnieniu 

nieruchomości dla celów budowlanych. 

o 10 czerwca 2011 r. – Wystąpienie do ZUD w Gdańsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 

o 15 czerwca 2011 r. – Ponowne wystąpienie do UM w Gdańsku z wnioskiem w sprawie opinii o 

budowie obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012. 

o 15 lipca 2011 r. – Ponowne wystąpienie do PUW w Gdańsku z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla 

obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012.  

o 15 sierpnia 2011 r. – Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z procedurą EURO 2012. 

o 15 sierpnia 2011 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PB dla obiektu. 

o 18 sierpnia 2011  r. – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu. 

o 29 września 2011 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW.  

 

LK-110 kV GPZ Motława - GPZ MM: 

o 15 lipca 2011 – Ponowne wystąpienie do PUW w Gdańsku z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla 

obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012.  

o 25 sierpnia 2011 r.  – Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z procedurą EURO 2012. 

o 25 sierpnia 2011 r.  – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PB dla obiektu. 

o 29 sierpnia 2011 r. – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu. 

o 29 września 2011 r.  – Uzyskanie pozwolenia na budowę 

o 29 września 2011 r.  – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW 

 

Sieć kablowa 15 kV z GPZ MM: 

o 17 lipca 2011 r.  – Ponowne wystąpienie do PUW w Gdańsku z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla 
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obiektu zgodnie z procedurą EURO 2012.  

o 25 sierpnia 2011 r. – Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zgodnie z procedurą EURO 2012. 

o 25 sierpnia 2011 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PB dla obiektu. 

o 29 sierpnia 2011 r.  – Wystąpienie do PUW w Gdańsku o wydanie pozwolenia na budowę dla obiektu. 

o 29 września 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę 

o 29 września 2011 r. – Opracowanie kompletnej dokumentacji na etapie PW 

 

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

 Lipiec 2011 r. – Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę linii kablowych 15 kV   

 Lipiec 2011 r. – Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę linii kablowych 110 kV  

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

 Lipiec 2011 r. – Rozpoczęcie organizacji zaplecza budowy  budynku stacji 110/15 kV 

 Lipiec 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych  budynku stacji 110/15 kV 

 Sierpień 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę linii kablowych 15 kV   

 Sierpień 2011 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę linii kablowych 110 kV  

 Wrzesień 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych  linii kablowych 15 kV   

 Wrzesień 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych  linii kablowych 110 kV  

 Wrzesień 2011 r. – Zamknięcie pomieszczeń budynku dla rozdzielnic SN i 110 kV 

 

Budowa GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV:  

 Lipiec 2011 r. – Kontynuacja budowy dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z traktem 

światłowodowym 

 31 lipca 2011 r. – Wprowadzenie przewodów OPGW ze słupów 8/1 oraz  8/2 na słup kablowy 

 31 lipca 2011 r. – Kontynuacja budowy dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z traktem 

światłowodowym 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik – Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi 

(23a) 

Cel W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się realizacje następujących zadań: 

I. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk, 

II. Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h 

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

 

Zadaniem planowej inwestycji jest doprowadzenie gazu do południowo – wschodniego rejonu metropolii 

Gdańskiej (dywersyfikacja kierunków zasilania metropolii). Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna w 
celu poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu dla aglomeracji Trójmiejskiej.  

Planowane przedsięwzięcie jest kluczowym elementem Projektu nr: POIiŚ.10 .02. 00-00-011/10 

”Południowo – wschodnie zasilanie miasta Gdańska wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej” 
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 

2013. Realizacja Projektu umożliwi gazyfikację oraz doprowadzenie gazu do odbiorców zlokalizowanych 
na terenie: 

 m. Gdańsk, wschodniej dzielnicy Gdańska – Wyspy Sobieszewskiej oraz miejscowości Wiślinka (gm. 

Pruszcz Gdański),   

 Miejscowości i gmin Żuław Wiślanych tj: gm. Pruszcz Gdański, gm. Cedry Wielkie, gm. Suchy Dąb, 

gm. Pszczółki. 

 odbiorców biznesowych i przemysłowych m. Gdańsk. 

Status Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk: 

 04 stycznia 2011 r. – Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

fragmentu obrębu Kolnik 

 15 stycznia 2011 r. – Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obrębu 

Bogatka 

 7 lutego 2011 r. – Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla dróg krajowych i wojewódzkiej 

(Wojewoda Pomorski) 

 29 kwietnia 2011 r. – Wydanie decyzji pozwolenie wodno - prawne 

 12 maja 2011 r. – Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

 Maj 2011 r. – Opracowanie projektu budowlanego  

 Maj 2011 r. – Wstępna wersja projektu wykonawczego 

 19 maja 2011 r. – Złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę dla części linowej z wyłączeniem 3-ech działek. 
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Stacja gazowa redukcyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h: 

 28 lutego 2011 r. – Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla SRP „Przejazdowo” Starosta 

powiatu gdańskiego   

 Luty 2011 r. – Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – podpisano 

przedwstępną umowę notarialną wykupu nieruchomości. 

 Kwiecień 2011 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 

2012 

 Czerwiec 2011 r. – Złożenie wniosku o aktualizację opinii ZUD dla projektu zamiennego. 

 

Stacja gazowa regulacyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h: 

 Luty 2011 r. – Podpisano umowy z jednostką projektową. Wybrano wykonawcę dokumentacji 

projektowej dla zadania: budowa stacji regulacyjno – pomiarowej Q = 83 000 m3/h 

 Kwiecień 2011 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 

2012 

 Maj 2011 r. – Wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Właściciel Pomorska Spółka Gazownictwa  

sp. z o.o. 

 

% realizacji Gazociąg wysokiego ciśnienia 

DN 500, MOP 8,4 MPa 

relacji Kolnik – Gdańsk: 

0 - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 
57% - % zaawansowania 

projektu 

Stacja gazowa redukcyjno – 

pomiarowa wysokiego 

ciśnienia Q = 20 000 m3/h 

0 - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 

59% - % zaawansowania 
projektu 

Stacja gazowa regulacyjno – 

pomiarowa wysokiego 

ciśnienia Q = 83 000 m3/h 

0 - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 

23% - % zaawansowania 

projektu 

Budżet 89, 7  mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz POIiŚ. 

Najważniejsze zagadnienia I. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk: 

 Lipiec 2011 r. – Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę na cześć liniową bez 3-ech działek 

 Sierpień 2011 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych 

 Sierpień 2011 r. – Rozpoczęcie robót budowlanych 

 

II. Stacja gazowa redukcyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h: 

 Lipiec 2011 r. – Opracowanie zamiennego projektu budowlanego 

 Lipiec 2011 r. – Rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy na roboty budowlane 

 Październik 2011 r. – Wybór wykonawcy/rozpoczęcie prac budowlanych 

 

III. Stacja gazowa regulacyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h: 

 Lipiec 2011 r. – Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 Lipiec 2011 r. – Procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych 

 Lipiec 2011 r. – Zdobycie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Październik 2011 r. – Wybór wykonawcy/ rozpoczęcie prac budowlanych 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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3.1.2.2 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  11 lutego 2011 r. - w postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą  ofertę – została ona 

złożona przez konsorcjum Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A., wartość 224 983 160 zł brutto; 

 21 marca 2011  r. – podpisano umowę o wartości 224,98 mln zł na wykonanie robót budowlanych z 

konsorcjum, którego liderem jest firma Bilfinger Berger Budownictwo S.A., a jego członkami ZUE 

S.A. oraz PeBeKa S.A. (poprzednio planowano ją na grudzień 2010 r.); 

 4 kwietnia 2011 r. – przekazano teren budowy wykonawcy; 

 11 kwietnia 2011 r. – rozpoczęto roboty budowlane; 

 13 czerwca 2011 r. -  zamknięto dla ruchu skrzyżowanie ulic Chartowo i Piaśnicka. 

 

Trwa budowa tunelu, wykonano już pierwsze odcinki ścian szczelinowych. Uzyskano uzgodnienia z 

gestorami sieci, oczekiwane jest wykonanie przyłącza energetycznego (obecnie budowa zasilana jest z 

agregatów prądotwórczych). Uzgodniono również organizację robót. 

 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO 

Poznań 2012 

% realizacji 86 - % zaawansowania projektu 

7,65 - %  realizacji kontraktu  

Budżet 271,081 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej; projekt uzyskał dofinansowanie z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Umową w dniu 28 września 2010 r.) 

Najważniejsze zagadnienia  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: 

 1 czerwca 2011 r. - wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót 

budowlanych – konsorcjum firm: Torpol Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum); Feroco S.A.; Elmont; 

Tor-Mel. 

 Inwestor pozyskał Pozwolenie na Budowę na zakres podstawowy inwestycji; 

 %  realizacji kontraktu - 0 

 

ETAP II: 

 2 maja 2011 r. - Wojewoda Wielkopolski wydał Pozwolenie na Budowę; 

 Trwa procedura odwoławcza dla prawomocnej Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji w Ministerstwie 

Infrastruktury; 

 24 maja 2011 r.  - ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót; 

 10 czerwca 2011 r. - otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy robót;  

 Przed mistrzostwami UEFA EURO 2012™ zostanie zrealizowana część inwestycji (patrz aktualny 

harmonogram robót poniżej). 

 %  realizacji kontraktu - 0 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO 

Poznań 2012 
% realizacji 72 

Budżet Ok. 234 mln  

W tym etap I – ok. 88 mln 
(wartość robót wynika z oferty) 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. (etap I) 

Zakres robót budowlanych do 
Euro2012: 
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Etap II – ok. 146  mln 

(uwzględniając wartość robót 

wynikającą z kosztorysu 

inwestorskiego) 

 

 trasa tramwajowa w ul. 

Grunwaldzkiej na odc. 

pętla Budziszyńska – pętla 

Junikowo: 30.4.2012, 

 uruchomienie komunikacji 

tramwajowej na ww. 

odcinku: 1.6.2012,  

 

W okresie od 08.2011 do 
12.2012 (po Euro2012): 

 

 węzeł Grunwaldzka / III 

rama 

(Jawornicka/Smoluchowsk

iego) 30.11.2012 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: 

 II połowa lipca 2011 r. - planowany termin rozpoczęcia robót 

 Wrzesień  2011 r. - planowane pozyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru Ronda Jana Nowaka-

Jeziorańskiego planowanego do realizacji w modelu „Zaprojektuj i Wybuduj”  

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót 

 

ETAP II: 

 Wrzesień 2011 r. - planowane rozpoczęcie robót 

 Maj 2012 r. - planowane zakończenie robót (data zagrożona). 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska – Marcelińska (42) 

Cel Usprawnienie i uporządkowanie ruchu samochodowego wokół Stadionu Miejskiego 

Status Stan realizacji projektu w obrębie: 

 ul. Węgorka-  maj 2011 r. - zakończono roboty budowlane; 

 ul. Ptasiej, Rumuńskiej, Wałbrzyskiej i Marcelińskiej: 

o 18 kwietnia 2011 r. – otrzymano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. 

Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej i Strzegomskiej; 

o 4 maja 2011 r. – podpisano umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym  

wykonawcą robót budowlanych – firmą „Pol-Dróg Piła” Sp. z o.o. (wartość – 19 459 537,86 

zł brutto); 

o 9 maja 2011 r. – przekazano plac budowy 

 Trwają roboty budowlane.  

 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM % realizacji 83 - % zaawansowania projektu 

30 - % realizacji kontraktu 

Budżet 44,499 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych; 

 Grudzień 2011 r. - uzyskanie przejezdności; 

 30 kwietnia 2012 r. - zakończenie robót. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  



111 

 

Zakres  Terminowość  

 

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

Cel  Usprawnienie przemieszczania się kibiców UEFA EURO 2012™ w obrębie miasta, w powiązaniu z 

transportem o charakterze aglomeracyjnym, w tym poprzez stację Dworzec Główny PKP. 

Status  W dniu 12 kwietnia 2011 r. złożono oferty w postępowaniu, każda z nich przewyższała zarówno kwoty 

kosztorysu jak i zapisane w budżecie miasta (budżet – 102,5 mln, oferta Torpol – 126 mln). 

 Zgodnie z decyzją Rady Miasta unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na rażąco 

wysokie ceny zawarte w złożonych ofertach. 

 23 maja 2011 r. - ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, biorąc jednak pod uwagę czas na 

rozstrzygnięcie postępowania oraz zakres prac należy uznać, ze inwestycja nie powstanie przed 

Mistrzostwami (patrz poniższy harmonogram). 

 

Właściciel Spółka Infrastruktura 

EURO Poznań 2012 

% realizacji - 

Budżet 130 mln zł (uwzględniając 

wartość robót wynikającą 

z kosztorysu 

inwestorskiego) 

Planowana data  realizacji Zakres robót budowlanych do 

Euro2012: 

 Zakończenie robót kolejowych i 

zamknięć torowych na stacji 

Poznań Główny: 31.12.2011 

(zakres usuwania kolizji z 
infrastrukturą PKP w 

branżach: 

- układ torowy wraz z 
odwodnieniem. 

- elektroenergetyka. 

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

gazowe. 

- sieć trakcyjna. 
- sterowanie ruchem 

kolejowym) 

Termin zakończenia pozostałych 
robót budowlanych do 31.12.2012 

r. 

 

Finansowanie Budżet Miasta 

Środki Unijne WRPO (zgodnie z Umową z dnia 22.12.2010 r.) 

 

Najważniejsze zagadnienia - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

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

 

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

Cel Zwiększenie płynności ruchu na terenie miasta, szczególnie na głównych ulicach dzięki utworzeniu efektu 
tzw. "zielonej fali". Jednocześnie wprowadzenie systemu do sieci miejskiej umożliwi ciągły monitoring 

newralgicznych punktów sieci drogowej i umożliwi natychmiastową reakcję odpowiednich służb w czasie 

wzmożonego ruchu. 

Status Wykonanie infrastruktury sieci teletransmisyjnej: 

 30 marca 2011  r. - odebrano dokumentację projektową, trwają prace nad Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. 

 

Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem: 

 Projekt składa się z następujących zadań: 

 Optymalizacja sterowania na głównych ciągach obsługujących komunikację w ramach mistrzostw: 
o Stadion – Centrum, 

o Stadion – Lotnisko, 
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 wraz z dostawą mobilnych tablic zmiennej treści 

 Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy 

 

Skrzyżowanie ulic Grochowska/Rycerska: 

 21 marca 2011 r. - została zawarta umowa na wykonanie robót, 

 Zakończono prace budowlane 
 

Skrzyżowanie ulic Grunwaldzka/Rycerska: 

 Trwają prace projektowe. 
 13 Czerwca 2011 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu; 

Właściciel Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 

% realizacji 69 - % zaawansowania projektu 

25 - % realizacji kontraktu 

Budżet  15,511 mln zł 

(koszt całkowity projektu: 

103 096 565,58 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: 

 15 lipca  2011 r. – planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót; 

 30 listopada 2011 r. – planowane zakończenie robót. 

 

Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem: 

 Dostawa mobilnych tablic zmiennej treści planowany przebieg zadania: 

 15 lipca 2011 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót; 

 Październik 2011 r. – podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót; 

 31 maja 2012 r . – zakończenie robót 

 

Skrzyżowanie ulic Grochowska/Rycerska: 

 31 lipca 2011 r. - uruchomienie sygnalizacji 

 

Skrzyżowanie ulic Grunwaldzka/Rycerska: 

 30 lipca 2011 r. – przewidywany termin zakończenia prac nad wykonaniem dokumentacji 

projektowej; 

 30 sierpnia 2011 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót; 

 Wrzesień 2011 r. – podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót; 

 30 listopada 2011 r. – zakończenie realizacji robót. 

 

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 miało zwiększyć  przepustowość  tej  ulicy  (wlot  do  Poznania)  jako  

trasy drogi krajowej nr 11 z kierunku Piły i Szczecina 
 

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

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  
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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  Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji - 

Finansowanie - 

Najważniejsze zagadnienia  Budowa nowego dworca autobusowego dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej ma 

być realizowana w ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

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  Marzec 2011 r. – wydana została decyzja środowiskowa 

 Maj 2011 r. – uzyskano nową decyzję lokalizacyjną 

 Maj 2011 r. – dokonano wyboru wykonawcy prac budowlanych (fundamenty w peronach oraz 

prefabrykacja dworca kolejowego) 

 Czerwiec 2011 r. – rozpoczęto prace fundamentowe pod dworzec kolejowy 

 Czerwiec 2011 r. – inwestor poinformował o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów do 

złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę 

 

Właściciel PKP S.A. i Trigranit % realizacji 73 

Budżet 90mln zł I etap (w tym 
dworzec kolejowy 20 mln 

zł) cała inwestycja około 

620 mln zł (dworzec 
kolejowy, autobusowy, 

galeria handlowa 

infrastruktura) 

Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

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

Najważniejsze zagadnienia  III kw. 2011 r. - wybór wykonawcy prac budowlanych 

 III kw. 2011 r. - pozyskanie pozwolenia na budowę 

 III kw. 2011 r. - rozpoczęcie właściwych prac budowlanych 

 II kw. 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  Trwa realizacja kontraktu przez firmę Solaris. W dniu 23 kwietnia 2011 r. zamawiający otrzymał 

pierwszy egzemplarz tramwaju Tramino z zamówionej puli (pierwotna data to 30 czerwca 2011 r. – 
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zanotowano ponad dwumiesięczne przyśpieszenie). Obecnie trwają jego próby w ramach 

przeprowadzanej homologacji oraz odbiory MPK a pojazd jest już dopuszczony do ruchu bez 

pasażerów. 

Właściciel MPK Poznań Sp. z o.o. % realizacji 71% - % zaawansowania projektu 

0% - % realizacji kontraktu 

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. 

Dotacja w wysokości 156,78 mln z POIŚ, działanie 7.3  

Najważniejsze zagadnienia  Lipiec 2011 r. - włączenie dostarczonego pojazdu do standardowej obsługi transportowej MPK 

 31 marca 2012 r. - zakończenie realizacji projektu. 

 

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  17 stycznia 2011 r. - wystąpiono o pozwolenie na budowę dla terenów kolejowych do UW; 

 25 luty 2011 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych; 

 14 czerwca 2011 r. - wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum firm: Aprivia, 

Hydrobudowa Polska, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro, Obrascon Huarte Lain..Przed UEFA 

EURO 2012™ planowane jest wykonanie  Etapu I (od Mostu Dworcowego do Ronda Kaponiera). Etap 

II (od Ronda Kaponiera do Mostu Teatralnego) zostanie wykonany  do  sierpnia 2013 r.  

 Realizacja inwestycji przed mistrzostwami (nawet w zakresie Etapu I) zagrożona. 

 

Właściciel Urząd Miasta 

Poznania/ZDM 
% realizacji 80- % zaawansowania projektu 

0 - % realizacji kontraktu 

Budżet 190 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. (I etap) 

Finansowanie Projekt ujęty w WPF Miasta Poznania na lata 2011 – 2015 r. 

Podpisano pre-umowę na dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28 stycznia 2009 r. 
 

Najważniejsze zagadnienia  29 lipca 2011 r. - podpisanie umowy z wykonawcą 

 1 sierpnia  2011 r. - rozpoczęcie realizacji umowy dla Etapu I 

 31 maja 2012 r. - zakończenie realizacji dla Etapu I. 

 

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 

UEFA EURO 2012™ istnieje realne ryzyko wystąpienia awarii systemowej podczas przygotowywania 

i organizacji imprez sportowych. Prawdopodobieństwo wzrasta ze względu na termin rozgrywania 
meczów w czerwcu i lipcu, w okresie, w którym od lat obserwuje się najwyższe w skali roku pobory 

mocy. 

Po zrealizowaniu ww. inwestycji Poznań będzie zasilany jak nowoczesne europejskie miasto: 

 z czterech kierunków liniami 400 kV 
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 z czterech kierunków liniami 220 kV 

 

Status Część I   Linia czterotorowa 2x400 kV + 2x200 kV Plewiska   Kromolice: 

 Inwestycja zrealizowana 

Część II   Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice Pątnów:  

 Czerwiec 2011 r. - Trwają ostatnie odbiory częściowe inwestycji 

Część III   Budowa stacji 110/400 kV Kromolice  

 8 czerwca 2011 r. - Wykonawca złożył wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami do urzędu 

wojewódzkiego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Trwają prace dotyczące wykonania i 

zatwierdzania dokumentacji wykonawczej. 

 

Właściciel PSE Operator S.A. % realizacji 90 

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:  

 30 lipca 2011 r. - Zakończenie budowy linii i pierwsze podanie napięcia do testów i prób 

 30 października 2011 r. - Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

 

Część III   Budowa stacji 400/110 kV Kromolice: 

 15 lipca 2011 r. - Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

 
Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.2.3 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: 

 Styczeń 2011 r. - dokończenie, rozpoczętego w listopadzie szklenia elewacji a tym samym zamknięcie 

pirsu.  

 31 maja 2011 r. - zakończenie budowy 

 15 czerwca 2011 r. – terminal T2 odebrany w 50% 

 

Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych: 

 15 czerwca 2011 r. - zaawansowanie modernizacji 76% 

 

Właściciel Port Lotniczy im. 

Fryderyka Chopina 
% realizacji 94 

Budżet 160,8 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie w pełni zapewnione. 

Najważniejsze zagadnienia Dokończenie budowy terminala T2: 

 sierpień 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie) 

 

Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych: 

 Październik 2011 r. - rozpoczęcie użytkowania (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie)  

 Prawdopodobne wcześniejsze oddanie inwestycji do użytku - wrzesień 2011r. 

 

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

Cel 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  Z powodu utrzymywania się w zimie 2009/2010r. niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz 

czterech zalań placu budowy w 2010 r. i zlecono Wykonawcy opracowanie Programu Naprawczego. 

 Budowa konstrukcji mostowej może być opóźniona o ok. 8-10 miesięcy. Nowy harmonogram 

przedłożony przez Wykonawcę zakładał zakończenie robót w październiku 2012 r. W związku z jego 

odrzuceniem przez Inżyniera Kontraktu opracowano Wariant II Programu Naprawczego pozwalający 

na zakończenie robót w pierwotnym terminie zakończenia robót budowlanych, czyli grudniu 2011 r. 

 Opracowany Wariant II Programu Naprawczego wraz z częścią ekonomiczną zawierający plan działań 

dla zminimalizowania skutków powodzi w 2010 r. jest w trakcie dalszej analizy i omawiania. 

 Maj 2011 r. – podniesiono ostatni element przęsła mostu drogowego 

 Kontynuowane są roboty budowlane, trwa m.in. betonowanie płyty pomostu oraz malowanie 

konstrukcji. 

 

Właściciel ZMID % realizacji 80 - % zaawansowania projektu 

63,06 - % realizacji kontraktu 

Budżet 1 274,172 mln zł Planowana data realizacji 21 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy; projektowanie, 
budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy. Ponadto projekt 

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

Najważniejsze zagadnienia  Wprowadzanie do realizacji Programu Naprawczego – po podjęciu decyzji w zakresie finansowania 

przez władze m.st. Warszawy 

 Kontynuacja robót budowlanych 

  21 grudnia 2011r. - planowane zakończenie robót zgodnie z umową z wykonawcą (termin zakończenia 

obarczony wysokim ryzykiem - brak decyzji w sprawie realizacji programu naprawczego). 

 

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 prace budowlane.  

 Zaawansowanie prac w ramach projektu przedstawiono poniżej: 

o Roboty tramwajowe – finansowane przez Tramwaje Warszawskie –20%, 

o Pozostałe roboty (bez robót tramwajowych) - ok.36%. 

 Wykonywano następujące roboty: 

o Ekrany akustyczne - wykonanie ok. 60-ciu pali oraz montaż słupów; 

o Kanalizacja DN 400 125m, DN 300 190 m, DN 600 140m; 

o Wiadukt: płyty przejściowe – 2 szt., ścianka zaplecza – 2 szt., asfalt twardolany na 2 obiektach, 

umocnienie 3 stożków ażurami; 

o Branża tramwajowa torowa: wykonanie toru nr 7 (podbudowa, konstrukcja torowiska wraz z 

montażem szyn), roboty torowe w obszarze zajezdni (tor nr 7), asfalt twardolany w torowisku – 

ok. 300 m2, betonowanie drugiej warstwy betonu w torowisku (tor 1,2 i 7); 

o Branża tramwajowa sieciowa – dokończenie montażu słupów trakcyjnych, rozpoczęcie robót 

związanych z wykonywaniem trakcji; 

o Branża energetyczna – przebudowa kabli SN (własność Huty), przepusty kablowe pod 

wiaduktem – oświetlenie uliczne, przesunięcie kabli SN biegnących wzdłuż torowiska; 

o Roboty drogowe – wykonywanie wykopów – ok. 5 tys. m3, wykonanie koryta – ok. 7m2, wywóz 

gruntu nieprzydatnego – ok. 5 tys. m3, wykonanie nasypów – ok. 6 tys.m3. 

 % zaawansowania kontraktu – część drogowa - 36, część tramwajowa – 20 
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Właściciel ZMID % realizacji 77 

Budżet 69 909 415 zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy (projektowanie, 

budowa, utrzymanie i remontowanie będzie finansowane z budżetu m.st. Warszawy) 

Najważniejsze zagadnienia  Kontynuacja robót budowlanych 

 21 grudnia 2011 r. – zakończenie robót. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (62) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 
 

Status Trwają prace budowlane 

 Rozpoczęto odtwarzanie elewacji 

 Wykonano nowe klatki schodowe i szyby windowe 

 Zaawansowana jest budowa ścianek działowych w części biurowej 

 Zaawansowana jest budowa boksów kasowych 

 Wykonano izolację i nowe poszycie dachu 

 Wykonano płyty denne w piwnicach, w tym w części przeznaczonej na parking 

 Przygotowano pomieszczenia instalacji elektrycznej 

 Podmiejska część dworca Warszawa Wschodnia została oddana do użytku 

 Czerwiec 2011 r. - oddanie do użytku dworca podmiejskiego 

 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 62 - % zaawansowania projektu 

45 - % realizacji kontraktu 

Budżet 49,148 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie Własne środki budżetowe 

Najważniejsze zagadnienia  Kwiecień 2012 r. - zakończenie prac budowlanych 

 Maj 2012 r. - oddanie do użytku dworca dalekobieżnego 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna (61) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

Status Trwają prace budowlane 

 W części zewnętrznej Dworca w 90 % oczyszczono elewację zewnętrzną, oczyszczono i pomalowano 

podsufitki, ocieplono i wymieniono stropy listwowe, oczyszczono i wymalowano sufit nad tarasem i 

antresolą wschodnią 

 W Hali Głównej oczyszczono, odmalowano i zamontowano nowe blendy na suficie, oczyszczono 

elewację północną i zachodnią, w 90% wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, w 95 % 

zamontowano instalacje teletechniczne, wymieniono stropy listwowe pod antresolami, wykonano 

roboty instalacyjne i wyburzeniowe w łazienkach na antresoli zachodniej i pod antresolą wschodnią 

 W galeriach handlowych, północnej i wschodniej, wymieniono stropy podwieszone, zamontowano 

nowe pawilony i kasetony reklamowe, nową instalację elektryczną i teletechniczną, nowe oświetlenie. 

Naprawiono też i wymieniono kamień na posadzkach i ścianach 

 Odremontowano także drugi i trzeci peron – odrestaurowano kamień na ścianach i posadzkach, 

wymieniono podwieszane stropy, oczyszczono torowisko. Odnowione zostały kasy biletowe 

 Oddano do użytku galerie wschodnie, część północnej oraz zamknięto galerię południową 
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Właściciel PKP S.A. % realizacji 85- % zaawansowania projektu 

65 - % realizacji kontraktu 

Budżet 47,5 mln zł Planowana data realizacji 28 listopada 2011 r. 

Finansowanie Środki finansowe własne 

Najważniejsze zagadnienia  Lipiec 2011 r. - oddanie Hali Głównej 

 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 UEFA 

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.: 

 

Modernizacja budynku internatowego nr 3 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących CDO i CWI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™: 

 Budynek zmodernizowany 

 

Modernizacja budynku internatowego nr 40 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących CDO i CWI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™: 

 Czerwiec 2011 r. – wykonany został projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę 

 

Dostawa wraz z montażem aparatów telefonicznych i kabli krosowych światłowodowych na CDO 

i CWI Euro 2012 r. w CSP w Legionowie: 

 Zamówienie publiczne zrealizowane 

 

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 2012TM: 

 Czerwiec 2011 r. – trwają roboty wykończeniowe 

 

Modernizacja budynku internatowego nr 48 i 5 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących CDO i CWI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™: 

 Czerwiec 2011 r. - trwają roboty ogólnobudowlane 

 

Właściciel Komenda Główna 
Policji 

% realizacji 68,83 

Budżet 19,16 mln zł Planowana data realizacji 15 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki MSWiA 

Najważniejsze zagadnienia Modernizacja budynku internatowego nr 40 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących CDO i CWI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™: 

 1 lipca 2011 r. - rozpoczęcie robót budowlanych 

  

Dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych w CDO i CWI Euro 2012 r. w CSP w Legionowie: 

 20 lipca 2011 r. - otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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 i 5 na terenie CSP w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących CDO i CWI 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 : 

 28 lutego 2011 r. - podpisano aneks z wykonawcą wydłużający czas realizacji do 31 maja 2011 r. 

 16 maja 2011 r. - wykonawca zgłosił zakończenie robót 

 25 maja 2011 r.  - złożono wniosek o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

 % realizacji kontraktu – 94,09 

 

Etap II podzielono na 2 zadania, by uniknąć kolizji z budową Trasy Mostu Północnego. 

Podetap  I: 

 14 marca 2011 r. - firma Vectra (lider konsorcjum realizującego kontrakt) złożyła wniosek do sądu 

wniosek o upadłość 

 06 czerwca 2011 r. - sąd ogłosił upadłość firmy Vectra 

 Marzec 2011 r.  - firma Pol-Aqua (główny podwykonawca kontraktu) zaprzestała prowadzenia robót 

budowlanych i opuściła plac budowy 

 19 maja 2011 r.  - inwestor - MPWiK wystąpił z wnioskiem o wypowiedzenie umowy na realizację 

oraz wystąpił o wypłatę kar umownych (zgodnie z zapisami kontraktu - 40% wartości kontraktu) 

 Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi około 85%. Konieczne jest uruchomienie nowej procedury 

przetargowej na dokończenie robót. 

 % realizacji kontraktu – 80,39 

Podetap II: 

 W zakresie obszaru zakładu Farysa - budynek krat - wykonano ścianki zewnętrzne części podziemnej, 

wykonywane są ścianki wewnętrzne części podziemnej, wykonywana jest pompownia Farysa, 

wykonano kolektor stawowy dla tej pompowni 

 W zakresie komory wejściowej syfonu - wykonano 2 pierścienie wzmacniające, w trakcie 

wykonywania jest 3 pierścień. Przygotowano wejście dla maszyny drążącej 

 Styczeń 2011 r. - odbiór i uruchomienie maszyny drążącej 

 Luty 2011 r. - transport maszyny na plac budowy 

 08 kwietnia 2011 r.  - rozpoczęcie wiercenia tunelu (wykonano już 500 m z 1350 m tunelu). 

 Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi około 35%. 

 % realizacji kontraktu – 26,69 

 

Właściciel MPWiK % realizacji 81 

Budżet 423,384 mln 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: 

 Lipiec 2011 r. - uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie . 

 

Etap II: 

Podetap I: 

 Lipiec 2011 r. - zaproszenie do składania ofert (firm, które brały udział w postępowaniu przetargowym 

na realizacje przedmiotowego zadania) 

 30 listopada 2011 r.  - zakończenie robót (data zagrożona, biorąc pod uwagę konieczność dokonania 

końcowej inwentaryzacji placu budowy oraz wyboru nowego wykonawcy robót). 

Podetap II: 
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 Sierpień 2011 r.  - zakończenie drążenia tunelu, rozpoczęcie prac związanych z wyposażeniem tunelu 

 31 grudnia 2011 r.  - zakończenie robót. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.2.4 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  Trwają prace realizacyjne wykonywane przez konsorcjum firm WASKO S.A. oraz GERTRUDE 

S.A.E.M. na podstawie umowy zawartej 30 grudnia 2010 r. 

 28 marca 2011 r. - zawarto umowę obejmującą pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Egis 

Poland Sp. z o.o. 

 25 maja 2011 r. - Zamawiający warunkowo zatwierdził Koncepcję Systemu ITS z nałożeniem na 

Wykonawcę obowiązku uwzględnienia w dokumentacji projektowej uwag przedstawionych na etapie 

opiniowania Koncepcji 

 Wykonawca kontynuuje prace przedprojektowe, w tym m.in. inwentaryzacje skrzyżowań objętych 

zakresem Systemu ITS. 

 

Właściciel Urząd Miejski 
Wrocławia 

% realizacji 66 - % zaawansowania projektu 

20% wykonania robót (stan na 
30.06.2011) 

Budżet 71,250 mln zł;  

Etap I - 14,712 mln zł 

(koszt całkowity 
projektu: 

72 954 200,57 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. 

 6 czerwca 2011 - podpisano umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój 

Inteligentnych Systemów Transportowych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Najważniejsze zagadnienia  30 listopada 2011 r. –  planowane zakończenie wdrażanie sterowania ruchem na wybranych 

skrzyżowaniach w otoczeniu Stadionu EURO 2012 (zadanie związane z mistrzostwami UEFA EURO 

2012™) 

 Marzec 2012 r. - planowane oddanie do użytku sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w 

otoczeniu Stadionu EURO 2012 (zadanie związane z mistrzostwami UEFA EURO 2012™). 

 Czerwiec 2013 r. – planowane wdrożenie przedsięwzięć mających doprowadzić do funkcjonowania 

Systemu ITS w pełnym zakresie. 

 

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 

 Trwają prace na torach sąsiadujących z peronem 4 i 5 
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 Częściowo wylana jest płyta podtorowa przy peronie 4 

 Zabudowano część konstrukcji nośnych w obrębie hali peronowej 

 Oddano do użytku tymczasowy peron 6 

 Oddano do użytku wyremontowany peron 5 

 Trwają prace przy budowie parkingu podziemnego 

 Trwa budowa parkingu podziemnego (płyty fundamentowej, a w zaawansowanych sektorach słupy, 

ścianki boczne i działowe, a także stropy) 

 Dobiega końca wymiana stropów na wszystkich kondygnacjach budynku głównego, a także prace przy 

budowie piwnicy 

 Trwają roboty związane z wymianą zadaszenia budynku głównego. 

W holu kasowym czyszczone i malowane są stalowe elementy konstrukcji 

 Odświeżana jest elewacja budynku (zakończono ryzalit zachodni i wschodnią ścianę ryzalitu 

wschodniego) 

 W obrębie hal peronowych trwa renowacja stalowych elementów konstrukcji hali peronowej 

(czyszczenie, malowanie, uzupełnianie) 

 Montowane są drewniane elementy konstrukcji zadaszenia 

 Z ruchu pociągów są wyłączone dwa perony 4 i 1 

 Na peronie 4 trwają prace wykończeniowe 

 Na peronie 1 rozpoczęła się rozbiórka. 

 Wykonano już bryłę budynku dworca nocnego 

 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 81 

Budżet 296 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Finansowanie 
Środki własne oraz dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego PO IiŚ. 

Najważniejsze zagadnienia  W  lipcu 2011 r. rozpoczną się prace na elewacji i wydzielanie poszczególnych pomieszczeń 

wewnętrznych dworca nocnego. 

 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  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 Projekt zrealizowany z wyprzedzeniem (29.10.2010 r. - oddanie do użytku). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość ZREALIZOWANE 
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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 (tym samym zrezygnowano z głównego źródła finansowania projektu) 

 

Właściciel Wojewoda 
Dolnośląski 

% realizacji - 

Budżet 140  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, skablowanie linii 110kV 

Status  3 lutego 2011 r. – zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót o wartości 4 408 272,44 PLN 

brutto 

 10 lutego 2011 r. – rozpoczęto roboty budowlane 

 Trwają roboty budowlane realizowane przez „Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe” 

 Wykonano: 

o Roboty sieciowe 

o Oczko wodne 

 Prowadzone są  prace w zakresie robót ziemnych, drogowych  

 Trwa budowa lądowiska dla śmigłowca. 

 

Właściciel Gmina 

Wrocław/Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. 

% realizacji 89% - % zaawansowania projektu 

50% - % realizacji kontraktu 

 

Budżet 38,770 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Sierpień 2011 r. – zakończenie robót budowlanych 

 Wrzesień 2011 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

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: 

 Budowę linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław 

 Budowę stacji 400/110 kV Wrocław 

 
Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na koniec 2013 roku i niemożliwość zakończenia poniższych 

inwestycji przed UEFA EURO 2012™, następujące inwestycje zostały wyłączone z raportowania: 

 Przebudowa linii 220 kV Świebodzice – Klecina na linię 400 + 110 kV od stacji Wrocław do stacji 
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Świebodzice 

 Rozbudowa stacji Świebodzice o rozdzielnię, 400 k 

 
Dla pozostałych zadań załączenie pod napięcie wybudowanych obiektów nastąpi nie później niż w 

pierwszym tygodniu czerwca 2012 r., a więc przed rozpoczęciem finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w 

piłce nożnej UEFA EURO 2012™, co daje gwarancję bezpiecznych dostaw energii elektrycznej ze strony 
systemu przesyłowego podczas finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 

2012™. 

 

Status Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław: 

 12 stycznia 2011 r. – Otrzymano brakujące pozwolenie na budowę nr I-D-8/11 w gminie Kobierzyce 

 12 stycznia 2011 r. – Otrzymano brakujące pozwolenie na budowę nr I-D-9/11 w gminie Kobierzyce 

 12 stycznia 2011 r. – Otrzymano brakujące pozwolenie na budowę nr 7/11 w gminie Siechnice 

 2 marca 2011 r. – Dokonywano odbiorów częściowych prac z etapu IIa 

 10 lutego 2011 r. – Przeprowadzono FAT Centralnego rejestratora Zakłóceń 

 10 marca 2011 r. – Przeprowadzono FAT SSiN 

 5 kwietnia 2011 r. – Odbyły się testy uzupełniające Centralnego Rejestratora Zakłóceń na stacji 

400/110 kV Pasikurowice.  

 5 maja 2011 r. – Odbyło się spotkanie odbiorowe malowania 14 słupów kratowych. 

 6 maja 2011 r. – Wykonawca złożył do PINB we Wrocławiu ostatnie brakujące oświadczenie wraz z 

dokumentacją odbioru budowlanego w trybie zgłoszenia. 

 12 maja 2011 r. – Uzyskano pozwolenie na użytkowanie linii.  

 

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław: 

 15 kwietnia 2011 r. – Zakończenie budowy pól 110 kV dla autotransformatorów nr 1 i 2. 

 9 maja 2011 r. – Odbył się odbiór częściowy nr 12, któremu podlegały: 

o zadania związane z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

ustanowieniem służebności przesyłu oraz wypłatą z tego tytułu odszkodowań i wynagrodzeń, 

o projekty wykonawcze: część konstrukcyjno-budowlana i elektryczna, 

o projekty budowlane dla linii, 

o dokumentacja geologiczna. 

 31 maja 2011 r. – Wykonanie badań odbiorczych zgodnie z DTR, instrukcjami fabrycznymi oraz 

przepisami prawa. 

 

Właściciel PSE Operator S.A. % realizacji Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV 

Pasikurowice – Wrocław: 
100% - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 
92,12% - % zaawansowania 

projektu 

Budowa stacji 400/110 kV 

Wrocław: 

72% - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 
67,07% - % zaawansowania 

projektu 

Budżet 379 mln zł Planowana data realizacji  1 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

Najważniejsze zagadnienia  Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław: 

 18 lipca 2011 r. - 14 października 2011 r. – Podanie napięcia, próby i testy 

 10 października 2011 r. - 20 października 2011 r. – Odbiór linii  

 

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław: 

 Zakończenie budowy pól 110 kV dla Autotransformatora nr 1 i 2. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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3.1.2.5 Drogi ekspresowe 

 

Droga ekspresowa S2, Konotopa – Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – Marynarska – 20,1 km 

Cel W etapie I zostanie stworzony odcinek od węzła „Konotopa" do węzła „Opacz" włącznie, dzięki czemu w 

powiązaniu z budowaną równocześnie poprzeczną trasą S8/S7 Salomea - Wolica możliwe będzie 
doprowadzenie ruchu z autostrady A2 Łódź-Warszawa. W etapie II powstanie odcinek od węzła „Opacz" do 

węzła „Lotnisko", dzięki któremu w powiązaniu z wybudowaną wcześniej drogą nr S79 możliwe będzie 

doprowadzenie ruchu z autostrady A2 do Ursynowa i do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Warszawa-
Okęcie". Odcinek Lotnisko – Marynarska(S79) – ułatwi dojazd do MPL Okęcie. 

Status Konotopa - Opacz: 

 Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Opacz - Lotnisko (wykonywane są roboty ziemne, 

fundamentowanie obiektów inżynierskich, przystąpiono do wykonania przęseł niektórych wiaduktów 

wzdłuż dróg przecinających drogę ekspresową) 

 % zaawansowania budowy – 15 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Marynarska - Lotnisko – Puławska: 

 Trwają roboty budowlane (m.in. wykonywanie podbudowy i nasypów, wzmacnianie podłoża, 

wznoszenie obiektów  inżynierskich, w tym wiaduktów, tunelu kolejowego, wanny dennej w rejonie 

w. Lotnisko z S-79) 

 % zaawansowania budowy – 42,6 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Opacz – Lotnisko: 

 Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Konotopa - Opacz (wykonywane są roboty ziemne, 

fundamentowanie obiektów inżynierskich, przystąpiono do wykonania przęseł niektórych wiaduktów 

wzdłuż dróg przecinających drogę ekspresową) 

 % zaawansowania budowy – 15 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 7111 

Budżet 4 298,315 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2012 r./maj 2012 r. 

uzyskanie przejezdności 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Konotopa  - Opacz: 

 Maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności (termin zagrożony krytycznie). 

 

Marynarska-Lotnisko, Lotnisko-Puławska: 

 Kwiecień 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (termin zagrożony krytycznie). 

 

Opacz – Lotnisko: 

 Maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności (termin zagrożony krytycznie). 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz-Paszków – zapewnienie przejezdności dla Etapu I, węzeł Salomea – 2km 

Cel Trasa Salomea-Wolica stanowić będzie łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi S7, S8 i Południową  
Obwodnicą Warszawy S2, a miejskim układem komunikacyjnym Warszawy. Będzie to nowy wylot na 

Katowice i Kraków, którego głównym zadaniem będzie odciążenie Al. Krakowskiej, Raszyna i Janek. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica 

wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. 

 

Status  Trwają roboty budowlane 

 28 kwietnia 2011 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla 

odcinka zlokalizowanego w granicach M. St. Warszawa, tj. od węzła „Łopuszańska" (bez węzła) do 

węzła „Opacz" (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego. 
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Właściciel GDDKiA % realizacji 16,4 - % zaawansowania budowy 

(stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

77 - % zaawansowania projektu12 

Budżet 475,380 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2012 r./maj 2012 r. 
uzyskanie przejezdności  

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia  Maj 2012 r. - zapewnienie przejezdności. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Droga ekspresowa S7, Gdańsk – Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) – 17,9 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.  

 Maj 2011 r. - zakończono podwieszanie pomostu obiektu WD-1 do łuku, trwały prace w ramach 

estakady WE-1, budowano stanowisko nasuwania dla obiektu M-1 

 W przypadku nie zatwierdzenia przez Zamawiającego Polecenia Zmiany Nr 23 (drugie stanowisko do 

nasuwania na obiekcie M-1) zagrożony termin realizacji inwestycji w tym uzyskanie przejezdności w 

maju 2012 r. 

 
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 52,2 - % zaawansowania budowy 
(stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

74 - % zaawansowania projektu13 

Budżet 1 582,095 mln zł Planowana data realizacji 15 lipca 2012 r./maj 2012 r. 

uzyskanie przejezdności 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia  Maj 2012 r. - planowane oddanie do ruchu (zapewnienie przejezdności) 

 Lipiec 2012 r. - zakończenie robót. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

Zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo) – 27,3 km 

Cel Budowa obwodnicy miała wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 

oraz planowaną po stronie południowej obwodnicą miasta w ciągu drogi S5, trasa miała stać się ważnym 

szlakiem komunikacyjnym na Turniej.  Budowa obwodnicy, w szczególności etap I, Swadzim – Głuchowo 
miał znacznie usprawnić dojazd z autostrady A2 na stadion. 

Status Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap I, Swadzim – Głuchowo: 

 Trwają roboty budowlane 

 W opracowaniu znajduje się aneks do umowy na roboty zmieniający datę oddania do użytkowania z 

sierpnia 2011 r. na czerwiec 2012 r. 

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIa, Złotkowo-Rokietnica: 
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 Z uwagi na brak realizacji odcinka IIb nie będzie możliwości użytkowania tego odcinka 

 

Zachodnia obwodnica Poznania - Etap IIb, Rokietnica – Swadzim: 

 Brak finansowania na realizację zadania ze względu na ustalony w dniu 19 października 2010 r. limit 

wydatków na budowę dróg - odcinek nie zostanie zrealizowany przed UEFA EURO 2012™. 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji - 

Budżet 1 295 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia - 

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 Inwestycja nie zostanie zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel GDDKiA % realizacji - 

Budżet 1 305,593 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia - 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

Droga ekspresowa S5, Gniezno – Poznań – 35 km 

Cel  Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Poznań i Gdańsk. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania. 

Status Odcinek Gniezno - Czachurki: 

 Trwają roboty budowlane (w tym wykonywanie podbudów i nasypów, obiektów inżynierskich, 

przepustów, zbiorników retencyjnych, kanalizacji) 

 % zaawansowania budowy – 48,7 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Odcinek Czachurki – Poznań: 

 Trwają roboty budowlane (w tym wykonywanie odhumusowania, rozbiórek, wymiany gruntu i 

stabilizacji, wykopów, nasypów, podbudów, wykonywanie obiektów inżynierskich) 

 % zaawansowania budowy – 50,5 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) 

 

Właściciel GDDKiA % realizacji 7814 

Budżet 1 425 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. (maj 2012 r.  

uzyskanie przejezdności) 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

Najważniejsze zagadnienia Odcinek Gniezno Czachurki: 

 Czerwiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu. 

 

Odcinek Czachurki – Poznań: 

 Czerwiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu. 
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Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.2.6 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: 

 Trwają prace na stacji Szczedrzykowice (zamknięta jest część parzysta, zakończono rozbiórki) 
 

Odcinek Szczedrzykowice-Malczyce: 

 Maj 2009 r. - prace i odbiory zakończone  

 

Stacja Malczyce i odcinek Malczyce-Środa Śląska:  

 Umowa z wykonawcą na odc. Środa Śląska – Malczyce została zawarta 9 marca 2009 r. 

  Zakończono modernizację stacji Malczyce (trwa porządkowanie terenu) 

 

Stacja Miękinia: 

 Maj 2010 r. – prace i odbiory zakończone. 

 

Stacja Leśnica: 

 Maj 2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych na modernizację stacji Wrocław 

Leśnica 

 

Stacja Oława: 

 Styczeń 2009 r. - prace i odbiory zakończone  

 

Stacja Brzeg: 

 zakończono odbiory i oddano do eksploatacji 

 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 91 

Budżet 718,069 mln zł Planowana data realizacji Maj 2012 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/EBI/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice: 

 Grudzień 2011 r. - zakończenie przebudowy i modernizacji 

 

Stacja Leśnica: 

 Maj 2012 r. - zakończenie modernizacji części torowej stacji Leśnica 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  
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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 Stacja Poznań Główny: 

Część wschodnia: 

Trwają prace budowlane: 

 Zakończono modernizacją peronu 3 i sąsiadujących 

 Trwa rozbiórka peronu 2 i wiaty nad nim 
 Rozebrano tory sąsiadujące z peronem 2 

 Odsłonięta jest konstrukcja przejścia podziemnego na wysokości peronu 2 

 Od strony północnej rozpoczyna się odtwarzanie peronu 2 i układanie nowego torowiska 
 

Część zachodnia: 

 Inwestycja nie będzie realizowana 

 

Poznański Węzeł Kolejowy: 
 Prace i odbiory zakończone  
 

Odcinek Siedlce – Terespol: 

 Prace i odbiory zakończone (Etap I) 

 

Odcinek Łuków-Międzyrzecz Podlaski - 24,2 km: 
 Prace i odbiory zakończone (LOT B) 
 

Odcinek Międzyrzecz Podlaski-Biała Podlaska - 20,8 km: 

 Prace i odbiory zakończone (LOT C) 
 

Odcinek Biała Podlaska - granica państwa- 25,9 km: 
 Prace i odbiory zakończone (LOT D) 
 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 89 

Budżet  1395 mln zł Planowana data realizacji 26 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/Środki krajowe 

Najważniejsze zagadnienia Stacja Poznań Główny: 
Część wschodnia 

 III kw. 2011 r. - zakończenie prac budowlanych 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

3.1.3 Status realizacji przedsięwzięć pozostałych 

3.1.3.1 Chorzów 

 

Przebudowa Stadionu Śląskiego (5) 

Cel Przebudowa Stadionu Śląskiego 

Status  10 lutego 2011 r. – Zamontowanie ostatniego elementu ringu górnego. Górny pierścień stadionu 

stanie się punktem oparcia dla 126 lin, będących podstawą konstrukcji nośnej zadaszenia z 

poliwęglanowych płyt. Liny będą najpierw podciągane do równego obciążenia całej konstrukcji, a 

następnie wszystkie razem naciągane na właściwą wysokość. Całość utworzy półprzezroczysty 

dach o powierzchni ok. 44 tys. mkw. 

 23 marca 2011 r. – Przedłożenie przez generalnego wykonawcę nowego harmonogram realizacji 
robót. Prace na stadionie skończą się w grudniu 2011 r., a od stycznia zaczną się procedury 

odbiorcze. 
 20 kwietnia 2011 r. – Zarząd Województwa Śląskiego przyjął nową koncepcję kolorystyki 

Stadionu Śląskiego. Zgodnie z projektem, niebieskie krzesełka rozdzielą żółte, fluorescencyjne 

schody ewakuacyjne, przygotowana będzie również bieżnia w kolorze niebieskim. Dzięki takiemu 
zabiegowi arena będzie miała barwy regionu. 
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Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

% realizacji 69 - % realizacji prac 

generalnego wykonawcy 
 

82  - % zaawansowania projektu 

Budżet 465 mln zł Planowana data realizacji 24 grudnia 2011 r.– planowana 

data zakończenia prac 

budowlanych 
 

30 stycznia 2012 r.– planowana 

data rozpoczęcia procedur 
odbiorowych obiektu 

Finansowanie Środki finansowe na przebudowę Stadionu Śląskiego będą pochodziły z budżetu Samorządu i budżetu 
państwa. 

*Wzrost kosztu modernizacji Stadionu Śląskiego z 415 mln zł do 465 mln zł, wg uchwały Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego 

dotyczącej zmian w budżecie Województwa (z lutego 2011 r.). 

Budowa parkingów zewnętrznych przy Stadionie Śląskim w Chorzowie (7) 

Cel Przedsięwzięcie zrealizowane według nowego zakresu. Zmiana została uwzględniona w nowelizacji 

rozporządzenia Rady Ministrów. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingowej na potrzeby 

Stadionu Śląskiego podczas rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz 
podczas innych imprez masowych (koncerty, mecze, pikniki, itp.) 

Status  Projekt zrealizowany, zakończony w II kwartale 2009 r. 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

% realizacji 100 

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 

 Zakończył się etap rozbiórki poprzedniego budynku, konstrukcji i fundamentów oraz 
przylegającej do niego infrastruktury. 

 Budowana jest ścianka szczelinowa, zabezpieczająca wykop przez osuwaniem się ziemi (prace te 

zakończono już na Placu Szewczyka, kontynuowane są w rejonie ulic 3-go Maja i Słowackiego). 
 Rozpoczęły się też prace związane z poszerzaniem ulicy Sądowej 

 Oddano do użytku tymczasowy peron 5. 
 Trwa remont peronu 1 (zdemontowane są sąsiadujące tory, ułożona jest część nawierzchni, trwa 

budowa schodów i wiat). 

 Częściowo wyremontowane są przejścia podziemne pod peronem 4 (wymieniono panele 
sufitowe, wyczyszczono posadzki i ściany). 

 Zakończono roboty wyburzeniowe budynku dworca, trwa budowa fundamentów. 

 Prace w części peronowej toczą się w stosunkowo ograniczonym zakresie, a część oddanych do 

użytku obiektów nosi ślady zacieków. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 82 

Budżet 964 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.). 
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Rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Górnośląskiej (26) 

Cel Celem miało być: usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej, zapewnienie sprawnego 

transportu kibiców do Stadionu Śląskiego, zwiększenie udziału transportu publicznego przyjaznego 

środowisku. 

Status Zgodnie z pismem otrzymanym przez Spółkę PL.2012 w dniu 28 lutego 2011 r.: 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury 
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

przewidzianego do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko informujemy, że zadania ujęte w Masterplanie nie 
zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012™. Planowany termin podpisania umowy o 

dofinansowanie, warunkujący rozpoczęcie prac budowlanych, to IV kwartał 2011 r. Opóźnienia w 

przygotowaniu do realizacji przedmiotowego Projektu wynikają ze zmiany założeń dotyczących 
zabezpieczenia środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Beneficjenta. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Tramwaje Śląskie S.A. % realizacji - 

Budżet 178,95 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie  Zadanie ujęte w programie pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpisane na Listę Projektów 

Indywidualnych MRR w ramach POIiŚ działanie 7.3 Transport miejski w obszarach 
metropolitalnych. 

 

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 Nie został ustalony Planowana data realizacji - 

Finansowanie WSSE w Katowicach nie otrzymała żadnej informacji o sposobie finansowania ww. przedsięwzięcia. 

Projekt nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. 

 

3.1.3.2 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: 

Zadanie 1: 

 28 marca 2011 r. – Wydano decyzję ZRID. 
 28 lutego 2011 r. – Uruchomiona została procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. 

 11 maja 2011 r. – Otwarcie ofert na roboty budowlane. 

 31 maja 2011 r. – Przesłanie do UZP celem kontroli dokumentację z wyborem najkorzystniejszej 
oferty na roboty budowlane. Wybrano firmę: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie 10 czerwca 

2011 r. wpłynęło pismo Prezesa UZP o braku uwag do przeprowadzonego przetargu. 
 22 czerwca 2011 r. – Podpisano umowę z wykonawcą robót, firmą Budimex S.A. (termin 

realizacji robót budowlanych – 18 m-cy od daty podpisania) 

 30 czerwca 2011 r. – Planowane przekazanie placu budowy wykonawcy robót. 
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Zadanie 2: 

 7 marca 2011 r. – Wydano Decyzję ZRID 

 11 kwietnia 2011 r. – Nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie robót budowlanych 

dla Zadania II (złożono 11 ofert). 

 1 czerwca 2011 r. – Nastąpiło podpisanie umowy z firmą SKANSKA na wykonanie robót 
budowlanych. Termin wykonania zamówienia 17,5 miesiąca od daty udzielenia zamówienia. 

Efekt komunikacyjny – 30 maja 2012 r. budowa nowej jezdni od Węzła Wosia Budzysza do węzła 

Ku Ujściu (przebudowa infrastruktury branżowej, budowa obiektu WD-7 wraz z przyczółkiem dla 
WD-8, oraz odcinki dróg). 

 6 czerwca 2011 r. – Nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót. 

 

Zadanie 3: 

 4 stycznia 2011 r. – Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja 

stała się ostateczna w dniu 10 lutego 2011 r.) 
 11 lutego 2011 r. – Podpisano umowę z firmą PROLAS dot. Usunięcia drzew i krzewów 

kolidujących z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Połączenie dróg krajowych - Trasa 

Sucharskiego Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte. 
 11 lutego 2011 r. – GIK przekazały firmie PROLAS teren budowy w celu wykonania prac 

polegających na wycięciu drzew i krzewów wraz z wywozem drewna, gałęzi i uprzątnięciem 

terenu po wycince. 
 28 stycznia 2011 r. – Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych - 

wykonawca Skanska S.A. 

 10 marca 2011 r. – Odbiór prac polegających na wycięciu drzew i krzewów wraz z wywozem 
drewna, gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince. 

 11 marca 2011 r.  – Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlach z firmą Skanska S.A. 

 16 marca 2011 r. – GIK przekazały wykonawcy robót teren budowy 
 10 czerwca 2011 r. – Wykonawca zgłosił zakończenie robót; 

 17 czerwca 2011 r. – Przywrócono ruch w obrębie zadania. 

 Trwają procedury odbiorowe; planowany odbiór w 1.tygodniu lipca 2011r.  
 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 94 

Budżet 728,6  mln zł Planowana data realizacji  Zad. III – zrealizowano, 
odbiory końcowe na 

początku lipca 2011 r. 

 31 maja 2012 r. 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. 
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Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą Marynarki 

Polskiej (16) 

Cel Ulica Żaglowa będzie stanowić jeden z 3 zasadniczych ciągów komunikacyjnych do Stadionu. 

Spełnienie prawidłowej obsługi transportowej w czasie imprez masowych będzie możliwe pod 

warunkiem przebudowy ul. Żaglowej do dwóch dwupasmowych jezdni, rozbudowy ciągów pieszych i 
rowerowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Marynarki Polskiej i ul. Załogową 

Status  12 maja 2011 r. – Rozpoczęły się procedury odbiorowe prac budowlanych przebudowywanej ul. 
Żaglowej, które trwały od 15 października 2010 r. Wykonawca przebudowy ul. Żaglowej - WPRD 

Gravel oficjalnie zakończył prace w wyznaczonym w harmonogramie prac terminie.  

 Długość odcinka ulicy Żaglowej po przebudowie wynosi około 383m, natomiast w obrębie 
skrzyżowania z ulicą Marynarki Polskiej i ulicą Załogową, ulica Marynarki Polskiej ulega 

przebudowie na odcinku około 330 m. W ramach przebudowy Ul. Żaglowa zyskała dwa pasy 

jezdni o szerokości pasa ruchu 3,25 m w każdym kierunku. Obszar, na którym realizowane były 
roboty budowlane obejmuje teren o pow. ok. 16 825 m2. 

 Przebudowa drogi uzupełnia istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące 

wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego tj. dodatkowe chodniki o szerokości od 3 do 
8 metrów, skanalizowane skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ścieżkę rowerową, nową 

nawierzchnię przejazdu kolejowego. Zakres inwestycji objął budowę fragmentów nowych sieci i 

przyłączy oraz ingerencję w sieci infrastruktury technicznej w miejscach kolizji, celem ich 
usunięcia. 

 7 czerwca 2011 r. – Nastąpiło przyjecie obiektu do użytkowania. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 

2012 Sp. z o.o. 
% realizacji 100 

Budżet 13,5 mln zł Planowana data realizacji 7 czerwca 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  

 Trwają prace w obrębie przyszłego pasażu handlowego 

 Zaawansowana jest aranżacja części biurowej 
 Trwa renowacja mozaik i fragmentów przedwojennych murów dworca 

 Trwają prace na terenie kolumnady łączącej dworzec główny z podmiejskim 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 77 

Budżet 33 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  

 Nie pozyskano kompletu decyzji administracyjnych 

 Nie wybrano wykonawcy 
 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Samorząd Województwa 

Pomorskiego 
% realizacji -* 

Budżet 854 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 
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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 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Jana z Kolna: 

 3 lutego 2011 r. – Podpisanie umowy "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury 
tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna w Gdańsku" 

 Prowadzone są roboty budowlane. 

 

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna: 

 Podpisano umowę z wykonawcą robót firmą Strabag. 

 Lipiec 2011 r. – Planowane rozpoczęcie prac 
 Styczeń 2011 – Planowane zakończenie prac 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku % realizacji 65 

Budżet 15,949 mln zł Planowana data realizacji 31 października 2011 r. 

Finansowanie Gmina Miasta Gdańska 

 

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (18) 

Cel Wybudowanie gmachu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 

Status  Trwa wykonywanie robót budowlanych. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 77 

Budżet 300,298 mln zł Planowana data realizacji Październik 2013 r. 

Finansowanie  Gmina Miasta Gdańska – WPI; 

 14 lipca 2010 r. – Zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach 

POIiŚ dz. 11.2. 
 

 

3.1.3.3 Kraków 

 

Rozbudowa Stadionu „WISŁA” (6) 

Cel Rozbudowa Stadionu "WISŁA" 

Status  15 marca 2011 r. – Prace budowlane na stadionie zostały zakończone  

 28 maja 2011 r. – Zakończono proces odbiorowy i przekazano do użytkowania Trybunę Północną.  

 Trybuna Południowa, Wschodnia, Pawilon Medialny oraz boiska są już użytkowane.  
 Na trybunie zachodniej nadal trwają roboty związane z uruchomieniem instalacji oddymiania, po 

zakończeniu, których nastąpi odbiór końcowy oraz przekazanie do użytkowania. 

 Zakończenie procesu odbiorowego instalacji oddymiania planowane jest na lipiec 2011 r. 
 Jesienią 2011 roku wszystkie cztery trybuny zostaną udostępnione kibicom, natomiast na przełomie 

2011/2012 r. będą prowadzone roboty związane z uruchomieniem instalacji oddymiania na 

Trybunie Wschodniej, po zakończeniu których nastąpi odbiór końcowy oraz  przekazanie Stadionu 
do użytkowania. 
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Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % realizacji 98%* 

*Mimo zakończonych prac 

budowlanych, % realizacji 

projektu wynosi 98% ze 
względu na trwający proces 

odbiorowy instalacji 

oddymiania Trybuny 
Zachodniej i dopuszczenie jej 

do użytkowania. 

Budżet 412,993 mln zł Planowana data realizacji 28 lutego 2012 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. 

 

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 r. 

Status Lotnisko nie jest lotniskiem wspomagającym dla turnieju UEFA EURO 2012™. 

Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej: 

 Projekt zrealizowany w 2010 r. 

 

Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu: 

 Projekt zakończony 

 

Budowa przystanku kolejowego: 

 Trwa opracowanie projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel MPL im. Jana Pawła II Kraków 

Balice Sp. z o.o. 
% realizacji 78 

Budżet 133,527  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  Trwają roboty budowlane, wykonywano m.in. estakadę, ściany szczelinowe, strop tunelu, mury 

oporowe, roboty nawierzchniowe w obrębie płyty ronda. 

 Zaawansowanie na dzień 11 maja 2011 r.: 

o tunel 41,3%; 

o mury oporowe 73,5%; 
o estakada 45,5%; 

o roboty drogowe 57%; 

o infrastruktura podziemna 79%. 
 Tym samym termin realizacji prac w 31 lipca 2011 r. może nie zostać osiągnięty. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w 
% realizacji 93 
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Krakowie 

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  Trwają prace budowlane. Termin zakończenia robót to listopad 2012 r. 

 Roboty budowlane nie zostaną zakończone do momentu rozpoczęcia UEFA EURO 2012™. W 

tym terminie możliwe jest jednak uzyskanie częściowej operacyjności linii. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji 10 

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 

komunikację zbiorowa w rejon Stadionu Miejskiego Wisła Kraków. 

Status  W dniu 26 kwietnia 2011 r. inwestor udzielił zamówienie na roboty uzupełniające. 

 Czerwiec 2011 r. - wykonawca  zgłosił zakończenie inwestycji, od 30 czerwca 2011 r. trwać 
będą odbiory robót budowlanych. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w 

Krakowie 

% realizacji 97 

Budżet 114,8 mln zł Planowana data realizacji 31 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 

grudnia 2007 r. 

  

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. 
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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 2012™. 

Status  Brak potwierdzenia planowanej daty zakończenia inwestycji. Biorąc pod uwagę brak 

dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do realizacji decyzji administracyjnych możliwość 
zakończenia robót w terminie do UEFA EURO 2012™ jest zagrożona krytycznie. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

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  
 Trwają prace budowlane w przejściu dla pieszych pod peronami 

 Wykańczana jest hala główna - dobiegają końca prace rozbiórkowe i żelbetowe 

 Sukcesywnie zamykane są perony (do 06.2011 r. peron 1) 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 61 

Budżet 106,6 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  10 czerwca 2011 r. – Oddano do ruchu estakadę w ciągu ul. Nowohuckiej 

 Zakończono częściowe odbiory inwestycji 

 Inwestycja jest w pełni dostępna dla mieszkańców 
 27-30 czerwca 2011 r. – Planowany całościowy odbiór. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne 
% realizacji 92 
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Budżet 154,717 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 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 

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. 

 

3.1.3.4 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  2 maja 2011 r. – Wojewoda Wielkopolski wydał Pozwolenie na Budowę 

 Trwa procedura odwoławcza dla prawomocnej Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji w Ministerstwie 

Infrastruktury 
 24 maja 2011 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

 10 czerwca 2011 r. – Otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy robót 

 Przed mistrzostwami UEFA EURO 2012™ zostanie zrealizowana niezbędna część inwestycji 
(patrz poniższy harmonogram robót) 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Zarząd Dróg Miejskich w 
Poznaniu 

% realizacji 86 

Budżet Ok. 41 mln zł (uwzględniając 
wartość robót wynikającą z 

kosztorysu inwestorskiego) 

Planowana data realizacji Zakres robót budowlanych do 
Euro2012: 

 ulica Grunwaldzka (droga), 
na odc. Jeleniogórska – 

Malwowa – jezdnia 

północna: 30 kwietnia 2012 
r.,  
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 oddanie do ruchu jezdni 

północnej na ww. odcinku: 

1 czerwca 2012 r. — ulica 

Grunwaldzka (droga), przy 

zachowaniu przejezdności  

istniejącej jezdni 
południowej. 

 
W okresie od sierpnia 2011 r. do 

grudnia 2012 r. (po Euro2012): 

 na odc. Jeleniogórska – 
Malwowa – jezdnia 

południowa: 30 

października 2012 r.,  

 oddanie do ruchu obu 

jezdni wg docelowej 
organizacji ruchu na ww. 

odcinku: 1 grudnia 2012 r.  

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  Inwestycja zakończona.  

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji 100 

Budżet 8,865 mln zł Planowana data realizacji 8 lutego 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Poznania 

 

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  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 

 Maj 2011 r. – Zakończono realizację prac na odcinkach w rejonie ulic Bukowskiej, Bułgarskiej i 
al. Polskiej 

 Listopad 2011 r. - Zakupione w grudniu 2010 r. kamery zastąpią kamery w rejonie Starego Rynku 

(modernizacja systemu) po przeprowadzeniu formalności dotyczących przekazania systemu na 
Starym Rynku przez Policję Miastu 

 Marzec 2012 r. - Uruchomienie monitoringu ulic około stadionowych. Trwają prace 

przygotowujące infrastrukturę podziemną do montażu kamer na ulicach przylegających do 
stadionu. Prace prowadzone są w ramach inwestycji przebudowy dróg wokół stadionu.  

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Urząd Miasta Poznania % realizacji 78 

Budżet 11,662  mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Poznania 
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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 
garażowych oraz stolarki okiennej (I kw. 2011 r.), a także modernizacja kotłowni obiektu.  

 Wybrany został generalny wykonawca. 

 Etap I – Rewitalizacja 
 Etap II – Stworzenie zapasowego stanowiska kierowania 

 I połowa 2011 r. – Skomplikowany proces formalno – prawny związany z objęciem nadzorem 

obiektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków spowodował spowolnienie prac. Trwają prace 
związane z ukończeniem planów. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej 
% realizacji Etap I - 85%  

Etap II – 0% 

Budżet 8,14 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Budżet Skarbu Państwa – 4 mln zł 

WFOŚiGW w Poznaniu – 0,14 mln zł 
Budżet Miasta Poznania – 4 mln zł 

 

 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zespołu hotelowego, w tym: zadanie I – etap I 

– budowa zespołu basenów sportowych i rekreacyjnych, etap II – budowa całorocznego lodowiska, kortów 

tenisowych oraz sal do squasha; zadanie II – budowa zespołu hotelowego (44) 

Cel Inwestycja polega na budowie dużego ośrodka sportowo-rekreacyjnego wraz z budową zespołu 
basenów sportowych i rekreacyjnych w centrum miasta przy Jeziorze Maltańskim. Obiekt doskonale 

skomunikowany ze strefami dla fanów i stadionem, nieopodal poznańskiej Starówki, mający być 

centrum hotelowym i rekreacyjno - wypoczynkowym dla kibiców. Na odrębnej działce realizowany 
będzie nowoczesny zespół hotelowy – inwestor prywatny. 

Status  Realizacja prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. Aneksem zmieniono termin realizacji 

robót drogowych i parkingu z miesiąca październik 2010 r. na miesiąc  marzec – czerwiec 2011 r. 
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Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Termy Maltańskie Sp. z o.o. % realizacji 88 

Budżet 345,75 mln zł Planowana data realizacji 30 września 2011 r. 

Finansowanie  Budżet Miasta; 

 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej; 
 Środki Spółki Termy Maltańskie Kredyt komercyjny z EBI. 

 

 

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce 

(49) 

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 2012™ 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 – w dniu 19 listopada 2010 r. podpisana 

została umowa z wykonawcą 

 na roboty budowlane na roboty fundamentowe pod budynek ICHOT – w dniu 18 stycznia 2011 r. 
podpisana została umowa z wykonawcą, zakończenie prac planowane jest do końca czerwca  

2011 r. 

 wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji – w styczniu 2011 r. zakończony został pierwszy 

etap przetargu ograniczonego na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji, w drugim etapie 

przetargu ograniczonego wpłynęły dwie oferty, w czerwcu 2011 r. planowane jest wyłonienie 
wykonawcy, podpisanie umowy nastąpi na początku lipca 2011 r. 

  Lipiec 2011 r. – planowane rozpoczęcie robót. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Gmina Miasta Poznań/ Spółka 

Infrastrutkura Euro Poznań 
2012 Sp. z o.o. / Centrum 

Turystyki Kulturowej "Trakt" 

% realizacji 8,13% 

Budżet 98,9 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta / Środki UE – PO IG Działanie 6.4. W dniu 24 lutego 2011 r. - podpisana została umowa 

o dofinansowanie projektu. 

3.1.3.5 Warszawa 

 

Budowa dworca kolejowego Warszawa Zachodnia (63) 

Cel Budowa nowego dworca kolejowego i siedmiu budynków biurowych od strony Al. Jerozolimskich na 
obszarze prawie 17 tys. m2. Wejście na dworzec możliwe będzie zarówno z podziemnego tunelu, jak i 

części naziemnej, gdzie w okolicy zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej. Budynek zajmie 

1250 m2 powierzchni. Będzie w całości przystosowany dla osób mających trudności z poruszaniem się, 
jak i niewidomych, zaopatrzony w klimatyzację i monitoring. 
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Status  16 czerwca 2011 r. - PKP S.A. i HB Reavis podpisały umowę, w ramach której wybudują wspólnie 

dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 59 

Budżet 440 mln zł (wraz z kompleksem 

budynków, łączących funkcje 

biurowe, handlowe i usługowe) 

Planowana data realizacji IV kwartał 2014 r. 

Finansowanie Środki finansowe HB Reavis. 

 

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. 3,2 km w ciągu ulic Targowej i Al. 

Zielenieckiej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup 30 szt. taboru tramwajowego 

dla linii obsługujących Stadion Narodowy. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie płynności ruchu w rejonie bezpośredniego otoczenia Stadionu 

Narodowego. 

Status Zadanie: Od węzła Targowa/Kijowska do węzła Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą „Zieleniecka” 

 22 marca 2011 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą (wykonanie remontu i rozbudowy trasy 

tramwajowej od węzła Targowa/Kijowska do węzła Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą 
"Zieleniecka") 

 Trwają roboty budowlane. 

 

Zadanie: ul. Białostocka – ul. Kijowska oraz w al. Zielenieckiej, od pętli Zieleniecka do al. 

Waszyngtona 
 13 kwietnia 2011 r. – Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej 

w ciągu ulicy Targowej, na odcinku ul. Białostocka – ul. Kijowska oraz w al. Zielenieckiej, od 

pętli Zieleniecka do al. Waszyngtona 

 28 marca 2011 r. – Zawarto umowę z firmą GMV Innovating Solutions SP.z.o.o Grupo Mecanica 
del Veulo  Sistemas S.A. na dostawę Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z obsługa 

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obsługą bieżącą. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Tramwaje Warszawskie % realizacji 70 

Budżet 297,526 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  Pierwszy aneks terminowy z wykonawcą podpisano 15 grudnia 2010 r. , który przewidywał 

termin zakończenia – 31 maja 2011 r. 

 Trwają odbiory skrzyżowania 
 31 maja 2011 r. – Podpisano kolejny aneks zmieniający daty realizacji 

 30 czerwca 2011 r. – Planowane zakończenie robót zasadniczych 

 15 grudnia 2011 r. – Planowane zakończenie pozostałych robót (droga dojazdowa do SM 
Ostrobramska od ul. Rodziewiczówny z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem po jednej 

stronie) 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel ZMID % realizacji 92 

Budżet 166,531 mln  zł Planowana data realizacji 15 grudnia 2011 r. 

(zakończenie pozostałych 
robót) 
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Finansowanie 166,5 mln zł - środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. 

 

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 

Młyna Michla oraz jego otoczenia ochroną konserwatorską i trwającym procesem odwoławczym od 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymano dalsze prace związane z realizacją 
inwestycji. Jednocześnie termin realizacji planowany na 18-24 miesięcy oznacza, że nawet przy 

korzystnych dla inwestycji rozstrzygnięciom, projekt nie zostanie zakończony do czasu mistrzostw. 

Informacja potwierdzona pismem nr EU-RGO-0717-15-1-10 z dnia 23 listopada 2010 r. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel ZMID % realizacji - 

Budżet 150,732 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Budżet Miasta 

 

 

3.1.3.6 Wrocław 

 

Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu (75) 

Cel Budowa Galerii Handlowo-Usługowej po północnej stronie stadionu. 

Status Z powodu braku finansowania projekt Zagospodarowanie terenu w północnej części Stadionu piłkarskiego 

Euro 2012 we Wrocławiu nie zostanie wykonany w terminie przed UEFA EURO 2012™. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

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. 

 

 

3.1.3.7 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 
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zarówno Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, jak i całego systemu powiadamiania 

ratunkowego w Polsce obsługującego numer alarmowy 112. 
 

Trwa postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”, planowane zawarcie umowy – 3 
kw. 2011 r., wdrożenie systemu – 2/3 kw. 2012 r. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

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. 

 

3.1.3.8 Lotniska wspomagające 

 

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo na części lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie 

umożliwiającym obsługę samolotów lotnictwa cywilnego (21) 

Cel Dostosowanie lotniska wojskowego do przyjmowania ruchu General Aviation podczas UEFA EURO 

2012™. 

Status  Wystąpienie do ULC o zgodę na założenie lotniska (kod IVB)  

 Maj 2011 r. – Złożony wniosek do Wojewody o lokalizację inwestycji EURO 2012 

 Czerwiec 2011 r. – Odebrana dokumentacja projektowa Terminala 
 Sierpień 2011 r. – Wybór wykonawcy Infrastruktury 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 

Sp. z o.o. 
% realizacji 38 

Budżet 48,77 mln zł Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie Udziałowcy i środki własne 

 

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 ruchu General Aviation. 

Status Budowa części lotniczej: 

 Trwają prace budowlane na pasie startowym, drogach kołowania i płycie. 

 I kwartał 2012 r. – Planowane oddanie części lotniczej lotniska  
 

Budowa terminalu pasażerskiego: 

 III – IV kwartał 2011 r. – Trwają prace budowlane 
 Oddanie do użytku maj 2012 r. 

 Terminal pasażerski nie będzie wykorzystany podczas UEFA EURO 2012™. Lotnisko 

przeznaczone do obsługi General Aviation. Obsługa pasażerów przy użyciu rozwiązań 

tymczasowych. 

Terminowość W terminie 

Właściciel Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa - Modlin Sp. z o.o. 
% realizacji 78 

Budżet 376 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie  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),    
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 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: 

 II kwartał 2011 r.  – ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 
 Finansowanie dla inwestycji zostało zapewnione. 

Budowa nowego terminala:  

 III – IV kwartał 2011 r. Trwają prace budowlane 

 Listopad 2011 r. - planowane zakończenie inwestycji 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Port Lotniczy Łódź % realizacji 80 

Budżet 338 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Finansowanie Część środków stanowią środki własne reszta pozyskana ma zostać z funduszy UE. 

 

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.  

Status Brak porozumienia na linii Rząd Ukrainy, Rząd Polski, UEFA co do roli lotniska podczas UEFA Euro 
2012™. 

 

Budowa nowego terminala pasażerskiego: 

 Prace trwają, zakończenie koniec 2011 r. 

Budowa płyty postojowej i stanowiska do odladzania samolotów:  

 Trwają prace, termin zakończenia prac połowa lipca 2011 r. 

Terminowość W terminie 

Właściciel Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 

Sp. z o.o. 
% realizacji 88 

Budżet 79,24 mln zł 
(całkowity koszt projektu: 181,63 

mln zł) 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Środki POIiŚ (do 50% całości), środki własne, kredyty (komercyjne oraz EBI). 

 

3.1.3.9 Linie kolejowe 

 

Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz 

budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie (37) 

Cel Stworzenie połączenia kolejowego nowego portu lotniczego z linią E65 i za jej pośrednictwem z centrum 

Warszawy. 

Status  Trwają prace przygotowawcze  
 Nie pozyskano kompletu decyzji administracyjnych 
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 Nie wybrano wykonawcy 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

% realizacji 39 

Budżet 253,48 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 EURO 2012 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 

 Zmieniono organizację ruchu i rozkład jazdy 
 Na odcinku Radziwiłłów-Miedniewice trwa modernizacja toru 1 

 Trwa przebudowa peronów (m.in. Skierniewice-Rawka) 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 77 

Budżet 2 844 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie SPOT/POIiŚ/Środki krajowe. 

 

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 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 58 

Budżet 288 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

 

Infrastruktura stacji Wrocław Główny 

Cel Zwiększenie przepustowości stacji 

Status  Trwają prace budowlane 

 Zakończono prace na torach sąsiadujących z peronem 4 i 5 
 Zabudowano część konstrukcji nośnych w obrębie hali peronowej 

 Oddano do użytku tymczasowy peron 6 

 Trwają prace przy torach sąsiadujących z peronem 1 i 2 
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Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 76 

Budżet 43,32 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

 

3.1.3.10 Cały kraj 

 

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. 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 

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 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 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. 
Beneficjent tj. Centrum Projektów Informatycznych (MSWiA) podpisał umowę o dofinansowanie dla 

niniejszego projektu. Szacunkowa kwota dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko to 89,91 mln 

zł. Natomiast orientacyjny koszt całkowity projektu to 115,78 mln zł. Przewidywany okres jego 
realizacji to lata 2009-2013 (z wcześniejszym oddaniem centrów w tych województwach gdzie 

planowana jest organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™). 

W ramach projektu zrealizowano produkty: 
 

Do końca I połowy 2011 roku: 

 Zakupiony i dostarczony został sprzęt i oprogramowanie zapewniające zwiększenie wydajności 
sieci WAN dla potrzeb funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.  

 Zakupiony zostało 330 szt. stanowisk dostępowych, 330 szt. konsol dyspozytorskich zintegrowanej 

łączności, 990 szt. kart inteligentnych oraz 330 szt. czytników kart na potrzeby zintegrowanego 
Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację 

zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe. 

 Przeprowadzona została instalacja i testy w 11 Wojewódzkich Centrach Powiadamiania 
Ratunkowego pierwszej wersji zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer 
alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników i 

administratorów. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel MSWiA % 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). 



147 

 

bazodanowych, w tym danych SIS. W oparciu o wdrożone rozwiązanie możliwe będzie zapewnienie 

nowoczesnych stanowisk dowodzenia/kierowania posiadających gwarantowaną komunikację z siłami 
zlokalizowanymi bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 

Status  13 kwietnia 2011 r. – Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji zawiadomiło o unieważnieniu postępowania na „Zaprojektowanie, budowę i 

wdrożenie Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I” 

 Realizacja inwestycji nastąpi po mistrzostwach UEFA EURO 2012™ 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel MSWiA % realizacji - 

Budżet 500 mln zł Planowana data realizacji - 

Finansowanie Ze względu na wyczerpanie alokacji w 7. osi POIG, projekt nie ma podpisanej umowy o 
dofinansowanie 

 

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralna Bazą Danych (PLI-CBD)* 

 

Cel Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta 

wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z 

przenoszeniem numerów przy zmianie operatora. 
W systemie powiadamiania ratunkowego, PLI CBD stanowi jego część odpowiedzialną za gromadzenie danych o 

użytkownikach oraz informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenie 

alarmowe oraz za przekazywanie ich systemom i służbom. 

Status Zgodnie z harmonogramem, zakończono wszystkie prace budowlano-techniczne, zrealizowano dostawy oraz 
zakończono budowę systemu. Platforma została uruchomiona w wersji produkcyjnej, podłączono do niej 

użytkowników, którymi są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. System jest gotowy do użytkowania. Beneficjent 

złożył wniosek o płatność końcową.. 
  

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel UKE % realizacji 100% 

Budżet 19,4 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2011 r. 

Finansowanie 
Projekt otrzymał dofinansowania na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

 

Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112" (OST 112)* 

 

Cel Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu do 
przyjęcia i obsługi zgłoszeń na numer 112, wraz z wyposażeniem w urządzenia końcowe dla właściwych 

służb, integrację z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną (PLI CBD) i zapewnienie mechanizmów 

związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci. 

Status Zrealizowano większość dostaw sprzętu sieciowego i oprogramowania na potrzeby sieci POL20, POL35 i 

POL300 – odebrano ponad 95% sprzętu .   

 

Wdrożenie sieci OST 112:  

 Uruchomiono Centralny System Zarządzania i Monitoringu OST 112. Zgodnie z Decyzją Ministra 

SWiA obsługa i utrzymanie OST 112 zostało powierzone służbom łączności i informatyki Komendy 

Głównej Policji, 

 Uruchomiono wszystkie węzły i łącza oraz usługę transmisji danych na poziomie POL20 (poziom 

wojewódzki OST 112). Dokonano migracji części usług z policyjnej sieci POLWAN. Trwa migracja 

pozostałych usług – planowane zakończenie prac do 30.09.2011 r.  

 Umożliwiona została transmisja na potrzeby podmiotów SPR w miastach wojewódzkich (podłączanych 

do węzłów OST 112 w miastach wojewódzkich) 

 Uruchomiono 10 węzłów POL35 (z 41) oraz 31 z 53 łączy POL35. Trwają prace związane z 
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uruchamianiem kolejnych węzłów. Zakończenie uruchamiania i migracji na poziomie POL35 

planowane jest na 30.09.2011 r. 

 

Podłączenie podmiotów SPR na bazie sprzętu sieciowego OST 112: 

 Dokonano integracji urządzeń sieciowych OST 112 i infrastruktury SI WCPR, uruchomiono 

komunikację SI WCPR po OST 112 

 Uruchomiono transmisję danych w 14 WCPR – brak gotowości infrastrukturalnej 3 lokalizacji 

(Warszawa, Opole, Katowice) 

 Uruchomiono transmisję danych w 12 KW PSP – brak łączy pomiędzy lokalizacjami 5 KW PSP a 

węzłem POL20.  

Dostawa telefonów IP (w ramach zawartej umowy ramowej):  

 W sierpniu 2011 r. dostawa 1097 telefonów IP (jednostki PSP i Policji) – podpisano umowę 

wykonawczą w ramach umowy ramowej (w grudniu 2010 r. dostarczono 118 telefonów IP) 

Szkolenia:  

 Przeprowadzono pierwszy etap szkoleń dla administratorów OST 112 – kolejne szkolenia w listopadzie 

2011. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel MSWiA % realizacji - 

Budżet 165,0 mln zł Planowana data realizacji 31 grudnia 2011 r. 

Finansowanie 
Projekt otrzymał dofinansowanie na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

*Dwa projekty wskazane powyżej (1. Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych; 2. Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby 

obsługi numeru alarmowego „112”) są ściśle powiązane z przedsięwzięciami „Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa 

publicznego i ratownictwa” oraz „Budowa wojewódzkich centrów powiadamiana ratunkowego”. Oba dodatkowe projekty nie są umieszczone na liście 

przedsięwzięć Euro 2012 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 i jako nowo zgłoszone  

(w momencie opracowania niniejszego Sprawozdania) do monitorowania w ramach przygotowań do Turnieju, te inwestycje nie mają ocenionego ryzyka  

i w związku z tym nie są ujęte w oficjalnie podawanych w Sprawozdaniu statystykach.  

 

 

3.1.3.11 Centra pobytowe 

 

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 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.   
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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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego 
wchodzi hotel Dwór Oliwski oraz Stadion MOSiR.  

Centrum pobytowe posiada niezbędną infrastrukturę sportową oraz hotel spełniające wymogi UEFA. 

Nie wymaga żadnych inwestycji. 
 

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. 

 

Zakres inwestycji został ograniczony. 
 

Budowa bazy treningowej   Etap I: 

 Inwestycja zakończona 

 I etap inwestycji obejmuje budowę boiska podstawowego i zapasowego. 

 

Budowa bazy treningowej   Etap II: 

 W związku z faktem, iż Gmina Gdów nie znalazła się w katalogu centrów pobytowych 

ogłoszonym przez UEFA, inwestor zdecydował o przesunięciu środków finansowych na realizację 

innych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. 

 

Budowa bazy treningowej   Etap III: 

 W związku z faktem, iż Gmina Gdów nie znalazła się w katalogu centrów pobytowych 

ogłoszonym przez UEFA, inwestor zdecydował o przesunięciu środków finansowych na realizację 

innych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Gminy Gdów % realizacji 100 

Budżet 2,01 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2011 r. 
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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: 

 Otwarcie hotelu nastąpiło 18 czerwca 2011 r. Do końca czerwca 2011 r. inwestor zakłada 

zakończenie prac wykończeniowych obiektu. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Gniewino / Hotel 

Gniewino Sp. z o.o. 
% realizacji 100 

Budżet 35,379 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 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 w dniu 1 

października 2010 r. znajduje się propozycja Józefowa, nie obejmuje ona jednak boisk miejskich. W 

katalogu uwzględniono znajdujący się w Józefowie hotel Holiday Inn oraz Stadion Miejski w 
Sulejówku. 

 

Boiska miejskie w Józefowie: 

 Aby spełnić wymogi UEFA dla centrów pobytowych gmina musiała zmienić koncepcję 

zagospodarowania terenu i pozyskać dodatkowe grunty pod inwestycję. Rozszerzony został 

zakres inwestycji o boisko wielofunkcyjne, parkingi i oświetlanie w ulicy dojazdowej. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Miasto Józefów % realizacji 79 

Budżet 4,7 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

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 
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w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Holiday Inn w Józefowie 

oraz Stadion Miejski w Sulejówku. 

 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja zakończona 

 

Rozbudowa hotelu 'Villa Otwock': 

 Styczeń 2011 r. – Gmina odstąpiła od monitorowania zgłoszonych wcześniej inwestycji 

hotelowych, ponieważ Stadion Miejski w Sulejówku wraz z hotelem Holiday Inn w Józefowie 
znajduje się w katalogu UEFA 

 

Budowa hotelu "Dom Spokojnej Jesieni": 

 Styczeń 2011 r. – Gmina odstąpiła od monitorowania zgłoszonych wcześniej inwestycji 

hotelowych, ponieważ Stadion Miejski w Sulejówku wraz z hotelem Holiday Inn w Józefowie 

znajduje się w katalogu UEFA 
 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Miasta Sulejówek / 

Hotele i Restauracje 'Villa Park' 
Sp z o.o. / WARMUS 

INVESTMENT Sp. z o.o. 

% realizacji 100 

Budżet 25 mln zł Planowana data realizacji 10 września 2010 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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Marine oraz 
modernizowany Stadion Miejski w Kołobrzegu. 

 Budowa bazy treningowej - inwestycja zakończona. Prace budowlane zakończono 28 kwietnia 

2011 r., pozwolenie na użytkowanie zostało wydane 24 maja 2011 r. 
 Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się w terminie 3-4 czerwca 2011 r. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Miasto Kołobrzeg % realizacji 100 

Budżet 27 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 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 czeka na wydanie pozwolenia na 

budowę. 

 

Budowa boiska treningowego: 

 Inwestycja zakończona 
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Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miejska Lubawa % realizacji 67 

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 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Król Kazimierz z 

Kazimierza Dolnego oraz Stadion Miejski w Puławach. Hotel Termy Pałacowe SPA Nałęczów został 

zakwalifikowany jako hotel dla kibiców tzw. "Team Followers". 

 

Modernizacja stadionu: 

 Prace budowlane zakończono. Inwestor wstrzymuje się z podpisaniem protokołu odbioru ze 

względu na odbiór murawy. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania - sierpień - 

wrzesień 2011 roku. 
 

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 57,317 mln zł Planowana data realizacji 30 września 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 w dniu 1 października 2010 r. 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. Inwestor posiada program funkcjonalno- 

użytkowy. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2011 r. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki 

% realizacji 73 

Budżet 7,276 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 
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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 w dniu 1 października 2010 r. 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 

konferencyjne. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Hotel Remes Sp z o.o. % realizacji 100 

Budżet 33 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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Willa Port 
Resort oraz modernizowany Stadion Miejski. Hotel Platinum został zakwalifikowany jako hotel dla 

kibiców tzw. "Team Followers". 
 

Budowa stadionu: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku.  

 

Budowa hotelu Platinum: 

 Inwestycja zrealizowana 

 4 gwiazdkowy hotel otwarty 24 kwietnia. 2009 r. Posiada 50 pokoi i 6 apartamentów, SPA oraz 3 

sale konferencyjne. W Ostródzie oprócz hotelu Platinum funkcjonuje 4* hotel Willa Port oraz 4* 

Willa Port Resort oraz budowany jest 5* hotel Holiday Park.  

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Miejska Ostróda / 
CONDOHOTELS SPORT Sp. z 

o.o. 

% realizacji 90 

Budżet 95,7mln 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 
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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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel A 

Olandia (Skansen Olenderski), hotel B Pałac Wiejce oraz modernizowany Stadion Miejski w 
Międzychodzie. 

 

Budowa Skansenu Olendrskiego - etap I: 

 Inwestycja zakończona 

 

Budowa Skansenu Olendrskiego - etap II: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel RTM Sp z o.o. % realizacji 81 

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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Piramida w 
Tychach oraz Stadion Miejski w Sosnowcu (opcja A) i boisko treningowe w Paprocanach (opcja B). 

 Budowa boiska o nawierzchni sztucznej 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. 

    

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 w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego Słupsk wchodzi hotel Dolina 

Charlotty Resort & Spa oraz modernizowany Stadion Miejski w Słupsku. 

 

Stadion Miejski w Ustce: 

Modernizacja stadionu miejskiego  

 Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu UEFA EURO 2012™. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Miasta Ustka % realizacji - 

Budżet 0,7 mln zł Planowana data realizacji - 
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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 w dniu 1 października 2010 r. 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 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

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 w dniu 1 
października 2010 r. znajduje się propozycja Władysławowa, nie obejmuje ona jednak Centralnego 

Ośrodka Sportu. W katalogu uwzględniono znajdujący się we Władysławowie hotel Velaves oraz 

Stadion Miejski w Pucku. 
 

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™. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel COS 'Cetniewo' % realizacji 87 

Budżet 20,6 mln zł Planowana data realizacji 01 sierpnia 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 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska. 

Status Jelenia Góra znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ 

ogłoszonym w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Pałac 
Wojanów oraz Stadion Miejski w Jeleniej Górze.  

  

Inwestor 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. 
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W lutym 2011 r. Miasto Jelenia Góra ogłosiło przetarg na projekt przebudowy stadionu przy ulicy 

Złotniczej. 

 

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel Pałac Wojanów sp. z o.o./ 

Miasto Jelenia Góra 
% realizacji - 

Budżet - Planowana data realizacji - 

 

3.1.4 Status realizacji hoteli oraz centrów pobytowych nieujętych w katalogu UEFA 

 

3.1.4.1 Hotele 

3.1.4.1.1 Gdańsk 

5* Hotel Hilton 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Hilton Hotels Corporation 

Budżet 102 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2010 r. 

 

5* Hotel Sheraton Sopot 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Sopot Zdrój 

Budżet 113,4 mln zł Planowana data realizacji 1 lipca 2008 r. 

 

4* Hotel Radisson Blu 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Hotel Rezydent Gdańsk Sp. z o. o. 

Budżet 54,4 mln zł Planowana data realizacji 18 maja 2009 r. 

 

 

 

4* Hotel Willa Port RESORT Ostróda 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel OPB Holding 

Budżet 41 mln zł Planowana data realizacji 8 października 2010 r. 

5* Hotel Holiday Park Ostróda 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel OPB Holding Ireneusz Słowik 

Budżet 172,53 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

5* Hotel Elegant 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Export Import Krzysztof Berbeć 

Budżet 6,16 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora 

4* Hotel Wiwaldi Junior Elbląg (wcześniej 5* Hotel Vivaldi Elbląg) 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Halina i Mieczysław Walentynowicz 

Budżet 34 mln zł Planowana data realizacji 15 listopada 2011 r. 
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4* Hotel Gdańsk Yachting 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Navo Investment Sp. z o. o. 

Budżet 14,04 mln zł Planowana data realizacji 16 kwietnia 2011 r. 

 

4*Hotel Holland House 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Holland House Sp. z o. o. 

Budżet 28 mln zł Planowana data realizacji 15 stycznia 2010 r. 

 

4*Hotel Stara Winiarnia 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Stara Winiarnia Sp. z o. o. 

Budżet 14,7 mln zł Planowana data realizacji 28 luty 2012 r. 

 

4* Hotel Qubus 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel KKS Investment Sp. z o. o., Hotel Gdańsk Sp. Komandytowa 

Budżet 27,618 mln zł Planowana data realizacji 18 czerwca 2009 r. 

 

4*Hotel Bayjonn Sopot 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Anmar Sp. z o.o. 

Budżet 7,26 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

4* Hotel Wolne Miasto 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Wolne Miasto Sp. z o.o. 

Budżet 5,7 mln zł Planowana data realizacji 15 kwietnia 2009 r. 

 

3* Hotel Impresja 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Ekotronik Sp. z o.o. 

Budżet 8,7 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

3.1.4.1.2 Poznań 

 

5* Hotel Blow Up Hall 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Fortis S.A. 

4* Hotel Gdańsk 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Navo Investment Sp. z o. o. 

Budżet 20,4 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2008 r. 
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Budżet 30 mln zł Planowana data realizacji 24 listopada 2008 r. 

 

4* Hotel NH 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Maderas Iglesias 

Budżet 42 mln zł Planowana data realizacji 29 września 2008 r. 

 

4* Hotel Qubus 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Qubus Management 

Budżet 67 mln zł Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

 

4* Hotel Brovaria 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel P.P.U.H WOSEBA Sp. z o. o. 

Budżet 68 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

4* Hotel Orange 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Hotel Orange 

Budżet 32 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

4* Hotel Boutique 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Augustyniak Barbara 

Budżet 29 mln zł Planowana data realizacji 31 października 2011 r. 

3.1.4.1.3 Warszawa 

4* Hotel Chopin Sochaczew 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel „ADMAG” PHU mgr inż. Maryla Pliszka 

Budżet 7,8 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

 

4* Hotel Centrum Platon (Double Tree by Hilton) 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Centrum Edukacyjne Platon Spółka z o.o. 

Budżet 190 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

4* Hotel Łączyny 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel EFH-10 Sp. z o. o. 

Budżet 80 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

 

4* Hotel Andel's Łódź 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Vienna International Hotelmanagement AG 

Budżet 250 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2009 r. 



159 

 

3.1.4.1.4 Wrocław 

 

5* Hotel Hilton 

Terminowość Opóźnienie krytyczme 

Właściciel Wings Properties Sp. z o. o. 

Budżet 354 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

 

5* Hotel Monopol 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Likus Hotele & Restauracje 

Budżet - Planowana data realizacji 18 kwietnia 2009 r. 

 

5* Hotel Platinum Palace 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Roma Investments Sp. j. 

Budżet - Planowana data realizacji 1 lipca 2010 r. 

 

5* Hotel Granary 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Wings Sp. z o. o. 

Budżet 39 mln zł Planowana data realizacji 1 listopada 2009 r. 

 

5* Hotel Grape 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Grape Hotel & Restaurant S.A./ McCarthy Harte Polska sp. z o. o. 

Budżet 16 mln zł Planowana data realizacji 30 sierpnia 2011 r. 

 

5* Hotel Miedziany Dworek Polkowice 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel RHR Sp. z o. o. 

Budżet - Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

 

4* Hotel Park Inn 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NELLE Mirosław Nelle 

Budżet 89,4 mln zł Planowana data realizacji 15 marca 2012 r. 

 

4* Hotel Lappo Kobierzyce 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Lappo Hotel Sp. z o. o. 

Budżet 12,567 mln zł Planowana data realizacji 29 kwietnia 2009 r. 

 

4* Termalny Zespół Hotelowo-Basenowy Jelenia Góra 

Terminowość Projekt nierozpoczęty 

Właściciel REHA-Klinik Sonnenhof Bad Iburg GmbH & Co KG 

Budżet 300 mln zł Planowana data realizacji *niezdefiniowana przez 

inwestora 
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4* Hilton Garden Inn 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel McCarthy Harte Polska sp. z o.o. 

Budżet - Planowana data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

 

 

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 związku z pojawieniem się problemów formalnych w trakcie przygotowywania procedury 

przetargowej, końcowy termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu. Inwestycje nie zostanie 
zrealizowana do UEFA EURO 2012™ – planowany termin zakończenia budowy przewidywany jest w 

2013 roku. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Bielsko-Biała % realizacji - 

Budżet 65,502 mln zł Planowana data realizacji - 

 

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 Modernizacja bazy treningowej: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Budowa hotelu: 

 Gmina Brzeg odstąpiła od monitorowania postępu prac budowy hotelu z powodu braku 

możliwości zdobycia aktualnych informacji od inwestora prywatnego. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel HERMES Sp z o.o. / Gmina 
Miasto Brzeg 

% realizacji 100 

Budżet 31,5 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 Zakres inwestycji został ograniczony. 

 

Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni: 

 Inwestycja zakończona 
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Rozbudowa stadionu Etap I: 

 Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wymieniono siedziska, ogrodzenie i nawierzchnię 

ciągów komunikacyjnych. 

 

Rozbudowa stadionu Etap II: 

 Inwestor zrezygnował z realizacji inwestycji z powodu nieuzyskania dofinansowania 

zewnętrznego. 

 

Budowa hotelu: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z powodu odmowy przyznania środków z 

RPO na rozbudowę i modernizację bazy noclegowej i gastronomicznej   Hotel "Olimpijski" 

odstąpił od realizacji inwestycji. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Miejska Ciechanów % realizacji 100 

Budżet 4,150 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2009 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 zakończona. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 4 kwietnia 2011 r.  

 

Rozbudowa Hotelu Jarota:  

 Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu UEFA EURO 2012™. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Jarocin Sport Sp. z o.o. % realizacji 100 

Budżet 5,9 mln zł Planowana data realizacji 4  kwietnia  2011 r. 
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Centrum Pobytowe Kluczbork (92) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 
gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 

minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa boiska o sztucznej nawierzchni: 

 Inwestycja zrealizowana. 

 

Modernizacja hotelu Pałac Pawłowice: 

 Hotel uroczyście otwarty w dniu 17 czerwca 2010 r. Posiada 38 pokoi. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Kluczbork / 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Ewa Godyla 

% realizacji 100 

Budżet 9,3821 mln zł Planowana data realizacji 17 czerwca 2010 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 kwietnia 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: 

 Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek 

pobytowy w Gminie Krośnice nie znalazł się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów 

pobytowych. 

 

Budowa hotelu 'Sportiv': 

 Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek 

pobytowy w Gminie Krośnice nie znalazał się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów 

pobytowych. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Krośnice/ Sils % realizacji - 

Budżet 18 mln zł Planowana data realizacji - 
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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 

Status Modernizacja bazy treningowej: 

 Prace budowlane zakończone. Inwestycja w trakcie testów odbiorowych. 

  Planowana data podpisania protokołu odbioru 30.06.2011 r., pozwolenie na użytkowanie 

15.07.2011 r. 

 

Modernizacja stadionu: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Budowa hotelu 'Pałac Nowodworski': 

 Gmina Legnica odstąpiła od monitorowania inwestycji. Inwestor prywatny odmawia 

przekazywania informacji na temat postępu prac realizowanej inwestycji. 

 

Rozbudowa stadionu: 

 Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu UEFA EURO 2012™ - planowany termin 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie październik 2015 r. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Hotel Nowodworski Sp. z o.o. 

Gmina Legnica 

% realizacji 98 

Budżet 42, 160 mln zł Planowana data realizacji 15 lipca 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;  liczba 

jupiterów 196;  kubatura: 209 311,72 m3 
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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 Krośnic w ramach przygotowania "centrum pobytowego Krośnice". 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

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. 

 

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 - 
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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: 

 Zakończona faza projektowania i przygotowanie inwestycji. 

 Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na 21.09.2011 r. 

 Inwestor podjął działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie 

inwestycji. 

 

Budowa trybuny: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Budowa hotelu: 

 Gmina Oława odstąpiła od monitorowania inwestycji z uwagi na to, że jest to inwestycja 

prywatna. 

 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel PHU JADROM Jadwiga 

Kaczor/ Gmina Miasto Oława 
% realizacji 67 

Budżet 4,7 mln zł Planowana data realizacji 15 maja 2012 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 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno 

% realizacji - 

Budżet 120 mln zł Planowana data realizacji - 
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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.  

 

Budowa hotelu: 

 Gmina Poddębice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji z uwagi na to, że inwestor 

prywatny nie przekazuje danych. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Poddębice/ 'DYLEN' Sp 

z o.o. 
% realizacji 64 

Budżet 15 mln zł Planowana data realizacji 30 grudnia 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 nie powstanie do UEFA EURO 2012™. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Polkowice % realizacji - 

Budżet 6,2 mln zł Planowana data realizacji - 

 

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: 

 W  związku z brakiem środków finansowych Urząd Gminy Miasta Proszowice odstąpił od 

budowy i modernizacji boisk piłkarskich i zaplecza treningowego na UEFA EURO 2012™. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Urząd Gminy Miasta 
Proszowice 

% realizacji -  

Budżet 17, 5 mln zł Planowana data realizacji - 

 

Centrum Pobytowe Pruszków (114) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 
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minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią: 

 Inwestycja zrealizowana 

 

Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią: 

 Inwestycja zakończona 

 

Budowa zaplecza treningowego: 

 Inwestycja zakończona 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Gmina Pruszków % realizacji 100 

Budżet 16,75 mln zł Planowana data realizacji 29 czerwca 2010 r. 

 

Centrum Pobytowe Rybnik (115) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja zakończona 

 Obiekt uzyskał certyfikat FIFA 2 Star. 

 

Rozbudowa hotelu 'Olimpia': 

 Inwestor nie przewiduje rozpoczęcia inwestycji przed UEFA EURO 2012™. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Urząd Miasta Rybnika % realizacji 100 

Budżet 4, 125 mln zł Planowana data realizacji 27 grudnia 2010 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 W ramach prowadzonej aktualizacji harmonogramów inwestor wniósł o połączenie dotychczas 

realizowanych dwóch inwestycji: "Budowa bazy treningowej" i "Modernizacja hotelu Borowiec" w 
jeden projekt. 

 

Budowa Centrum kongresowo-rekreacyjnego w Straszęcinie: 

 Inwestycja w fazie organizacji finansowania. 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Polalmako Sp. z o.o. % realizacji 66 

Budżet 105 mln zł Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 
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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 i boisk treningowych: 

 Inwestycja zakończona.  

 11 maja 2011 r. - zakończono prace budowlane,  

 16 maja 2011 r. - podpisano protokół odbioru  

 2 czerwca 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

 

Terminowość ZREALIZOWANE 

Właściciel Agencja Rozwoju Miasta 

Siedlce Sp. z o.o. 
% realizacji 100 

Budżet 23,471 mln zł Planowana data realizacji 2 czerwca 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 'Trójkąt' i Budowa hotelu ‘Zamek Górka’: 

 Gmina Sobótka w związku z odstąpieniem od modernizacji obiektów sportowych zaprzestała 

monitorowania budowy prywatnych obiektów hotelowych. 

 

Modernizacja bazy treningowej - etap I: 

 Inwestycja zakończona. 

 

Modernizacja bazy treningowej - etap II: 

 Z powodu braku wystarczającego zapewnienia finansowania, Gmina Sobótka odstąpiła od 

realizacji inwestycji. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel TMB Nieruchomości Sp z o.o./ 

Erabud Sp z o.o./Gmina 

Sobótka 

% realizacji - 

Budżet 65 mln zł Planowana data realizacji - 

 

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 - 
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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. Projekt będzie realizowany, jeśli inwestor 

znajdzie dodatkowe źródła finansowania. 

 

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: 

 Inwestor uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO województwa opolskiego na 

lata 2007-   2013. Inwestor wybrał wykonawcę robót budowlanych.  

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel BJ' Sp. z o.o./ERIN - 

Inwestments Sp z o.o. / Gmina 
Grodków 

% realizacji 45 

Budżet 46,756 mln zł Planowana data realizacji 30 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 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

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 wstrzymana przez inwestora. 

 

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni: 

 Inwestycja zakończona 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 
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Właściciel Vis&Vis Antoni Wis / Urząd 

Miejski w Świdnicy 
% realizacji 28 

Budżet 42,16 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji 

Centrum Pobytowe Trzebnica (125) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa hotelu: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku 

 

Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 Zakres inwestycji został ograniczony. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa 

stadionu miejskiego (I etap), nie zostanie wybudowany budynek szatniowo - sanitarny (II etap). 

 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Gmina Trzebnica / Usługi 
Gastronomiczne i Noclegowe 

Leszek Mroczkowski 

% realizacji 81 

Budżet 14  mln zł Planowana data realizacji 16 marca 2012 r. 

 

Centrum Pobytowe Uniejów (126) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 

minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja w fazie wyboru wykonawcy prac budowlanych. W chwili obecnej po raz drugi 

ogłoszono przetarg. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 

 

Budowa hotelu: 

 Inwestycja w fazie wykonania, teren budowy został przekazany wykonawcy. Inwestor nie 

informuje o zaawansowaniu prac budowlanych. 

 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. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Uniejów/ CS Investment 
sp. z o.o. 

% realizacji 58 

Budżet 43,3 mln zł Planowana data realizacji 24 kwietnia 2012 r. 
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Centrum Pobytowe Ustroń Śląski / Pawłowice (128) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa bazy treningowej: 

 Inwestycja wstrzymana z powodu braku zapewnienia finansowania. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Gminy w Pawłowicach % realizacji 54 

Budżet 1,6 mln zł Planowana data realizacji Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji 

Centrum Pobytowe Wałbrzych (129) 

Cel Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni: 

 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 

Terminowość 

Opóźnienie krytyczne 

Właściciel AQUA-ZDRÓJ Sp z o.o. % realizacji 84 

Budżet 21,116 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 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), Modernizacja stadionu wielofunkcyjnego (COS): 

 W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor odstąpił od realizacji inwestycji. 

 

Modernizacja stadionu miejskiego: 

 Inwestycja nie powstanie przed UEFA EURO 2012™ z powodu braku pozyskania 

dofinansowania zewnętrznego. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel COS OPO Wałcz / Gmina 

Miejska Wałcz 
% realizacji - 

 

Budżet 57,556 mln zł Planowana data realizacji - 
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Centrum Pobytowe Wilcza (131a)* 

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 * 

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel * % realizacji * 

Budżet * Planowana data realizacji * 

 

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 Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Hotel Amadeus % realizacji 65 

Budżet 3 mln zł Planowana data realizacji 29 lutego 2012 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: 

 W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z funduszy UE, Gmina Wyszków odstąpiła od 

realizacji inwestycji i wycofała się z propozycji umiejscowienia centrum pobytowego w 

Wyszkowie.  

Budowa hotelu: 

 Gmina Wyszków odstąpiła od realizacji inwestycji w infrastrukturę treningową i wycofała się z 

propozycji umiejscowienia centrum pobytowego w Wyszkowie. 

 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Wyszków / POLSIM-

SYSTEM Sp. z o.o. 
% realizacji - 

Budżet 11,15 mln zł Planowana data realizacji - 

 

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 
minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia': 

 Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania. 
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Modernizacja stadionu: 

 Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Galop-Equus Bożena Ładno / 

Miasto Ząbki  
% realizacji 54 

Budżet 26,650 mln zł Planowana data realizacji 01 czerwca 2012 r. 

 
 

3.2 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. (przewozy regularne, czarterowe, oraz general aviation) – drugie 

po stadionach zagadnienie warunkujące realizację Turnieju.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja powołania i działania forów lotniskowych; 

 Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (czasy na start lub lądowanie); 

 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. 

 

   Koordynacja powołania i działania forów lotniskowych 

Cel Przygotowanie głównych portów lotniczych pod względem organizacyjnym – stworzenie platformy 

wymiany informacji dla przedstawicieli głównych portów lotniczych . (National Airport Forum-dalej 

NAF). 

Status  3 lutego 2011 r. – NAF II podczas warsztatów UEFA. Omówienie projektów lotniskowych, 

uzgodnienia dot. lotnisk wspomagających, uzgodnienie terminu spotkania z UEFA oraz LOC, 
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współpraca z Ukrainą 

 17 marca 2011 r. – NAF III Poznań. Omówiono kwestie dot. lotnisk głównych i wspomagających, 

poruszono temat spodziewanego ruchu lotniczego w kontekście możliwości operacyjnych portów. 

Przedstawiono informacje związane z "zawieszeniem Schengen" oraz stan prac nad 

wprowadzeniem koordynacji 

 28 kwietnia 2011 r. – NAF IV z Euro 2012, PL WAW, WRO, POZ. Omówienie wymagań 

turniejowych, z uwzględnieniem obsługi grup docelowych. Przygotowanie do warsztatów UEFA w 

Dublinie 

 1 września 2011 r. - Opracowana koncepcja obsługi handlingowej w portach lotniczych miast 

gospodarzy Euro 2012. 

 15-17 czerwca 2011r. – NAF V/Airport Tracker  UEFA, PAŻP , ULC oraz portami lotniczymi. 

 30 czerwca 2011 r. – Stanowisko strony ukraińskiej dot. standardów obsługi pasażerskiej 

wypracowanych i przyjętych przez NAF. Wspólny projekt dot. MCT na lotniskach w Kijowie i 

Warszawie wstępnie omówiony 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Wrzesień 2011 r. -  wspólne warsztaty polskich i ukraińskich portów lotniczych (w ramach NAF) 

 1 września 2011 r. - Lotniska wspomagające w obsłudze turnieju przygotowane 

 30 września 2011 r. - Wypracowane wspólne standardy obsługi ruchu 

 1 listopada 2011 r. - Ustalone wspólne zasady Service Level dla polskich i ukraińskich portów 

lotniczych. Spotkanie robocze ze stroną ukraińską we wrześniu 2011 r. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 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, 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 

instytucji. 

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  18 marca 2011r. – Spotkanie konsultacyjne z ULC poświęcone wdrożeniu koordynacji na 

lotniskach. MI rozważy możliwość udostępnienia danych dot. przepustowości lotnisk pochodzących 

z materiału dot. lotniska centralnego 
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 31 marca 2011 r. – Spotkanie konsultacyjne w ULC. Uzgodnienie procedury powołania 

koordynatora. Uzgodnienia dotyczące wprowadzenia koordynacji na lotniskach podczas Turnieju. 

Uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, MI, ULC oraz PL.2012. Porty zweryfikują analizy 

przepustowości z roku 2009. ULC wstępnie omówił harmonogram wdrażania koordynacji w Polsce  

 25 maja 2011 r. – Potwierdzenie informacji o braku budżetu do uruchomienia projektu i zarządzania 

projektem (niezależnie od braku odpowiednich uprawnień legislacyjnych). PL.2012 nie będzie 

aplikował w konkursie na koordynatora slotów (oficjalne stanowisko przedstawione przez 

PL.2012).   

 Początek czerwca 2011 r. – Podjęta decyzja o ewentualnej koordynacji rozkładów lotów.  Od 7 do 

14 dni - konkurs na stanowisko koordynatora ogłoszony przez Prezesa ULC. Wybór koordynatora 

w porcie lotniczym w Warszawie i ewentualne innych miastach związanych z EURO 2012 

powinien nastąpić do końca czerwca 2011r. Spółka PL.2012 jest wyłącznie obserwatorem procesu 

powoływania koordynatora. 

 8 czerwca 2011 r. – Spotkanie z ULC w sprawie Airport Slots. Omówiono procedurę wdrażania 

slotów portowych w polskich portach lotniczych uwzględniającą trwający proces konsultacji przed 

ogłoszeniem konkursu na koordynatora. 

 30 czerwca 2011r. – Warsztaty na temat przepustowości w PAŻP 

  

Planowana data realizacji 31 stycznia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  13 lipca 2011 r. – Spotkanie konsultacyjne w ULC dotyczące powołania koordynatora (status 

projektu) 

 III/IV kwartał 2011 r. – Wyznaczony  koordynator ds. slotów 

 IV kwartał 2011 – Konferencja slotowa 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Omówienie podczas spotkań NAF kwestii poświęconych zagadnieniu koordynacji, 

 Spotkania robocze z władzą lotniczą (MI i ULC) w celu powołania koordynatora. 

 Bieżący Monitoring działań ULC związanych z powołaniem koordynatora. 

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  30 kwietnia 2011 r. – Przygotowana koncepcja wsparcia głównych portów lotniczych 

lotniskami/lądowiskami do obsługi ruchu General Aviation. 

 17 czerwca 2011 r. – Przygotowana koncepcja obsługi ruchu na lotniskach wspomagających. 

Lotniska uzgodnione z UEFA (NAF V, Airport Tracker)  

 

Specyficzne dla projektu zadania na I połowę 2011 r.: 

 Lotniska główne i wspomagające wyznaczone. 

 Brak możliwości wykorzystania lotnisk wojskowych przez cywilne a/c potwierdzony. 

 Wizytacje lotnisk wspomagających "GA" odbyte 

 Informacje dot. spodziewanego ruchu z UEFA pozyskane 

 Aktualizacja Prawa Lotniczego w procesie uzgodnienie (Sejm-ok, Senat-ok) - ULC 

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 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II poł. 2011 r.: 

 Pomoc w określeniu niezbędnej liczby sprzętu i obsługi naziemnej – Airport Tracker 

 Wparcie merytoryczne wypracowania wspólnych rozwiązań przy udziale członków NAF 
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 Współpraca z MSWiA w kontekście procedur (zawieszenia układu z Schengen) 

 Współpraca z MSWiA w kontekście zapewnienia odpowiedniej liczby funkcjonariuszy Straży 

Granicznej do obsady punktów kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej 

 Określenie potencjału obsługi poszczególnych agentów obsługi naziemnej (dotyczy wszystkich 11 

kategorii obsługi - art. 176 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, 

poz. 696, z późn. zm.)) w portach lotniczych miast gospodarzy Euro 2012. Zadanie Airport Forums.  

 Na podstawie określonych potencjałów i wymagań stawianych przez Turniej określenie możliwości 

bądź braku obsługi naziemnej 

 Pozyskanie aktualnych prognoz ruchowych z portów lotniczych  (na podstawie raportów 

kwartalnych dla UEFA) 

 Monitoring wprowadzania zaktualizowanego Prawa Lotniczego wraz z uzupełniającymi 

Rozporządzeniami 

 Analiza informacji dot. sprzedanych biletów (ok 40%) i wpływ na spodziewany ruch na lotniskach 

(IX 2011 r.) 

 Losowanie grup eliminacyjnych, analiza spodziewanego ruchu lotniczego (XII 2011 r.) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 
 

 

3.3 PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu  

z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy). 
 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, gwarancje dotyczące realizacji 

punktu 5.3. i 5.8 wymagań zgłoszeniowych UEFA EURO 2012™, umowy lotniskowe, 

umowy miast gospodarzy Euro 2012. 

Celem programu jest koordynacja działań stwarzających warunki dla przemieszczenia, 

transportu gości i kibiców (transport prywatny oraz publiczny) podczas UEFA EURO 

2012™, pomiędzy Polską i Ukrainą oraz poszczególnymi miastami gospodarzami Euro 2012 

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; 

 Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A., PKP 
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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  22-25 lutego 2011r. – Warsztaty Venue Management Working Group 

 Marzec/Kwiecień 2011 r. – Indywidualne wizyty transportowe w miastach gospodarzach w ramach 

których szczegółowo omówiono rozwiązania komunikacyjne wraz z wizytacją kluczowych miejsc. 

 

 Wrocław – opracowano dokument „Prace przygotowawcze: Organizacja Ruchu na czas Euro 2012” 

(31 grudnia 2010 r.) - trwają prace nad wdrożeniem przyjętych rozwiązań 

 Gdańsk – opracowana aktualizacja koncepcji (lipiec 2010 r.); na bieżąco prowadzone są prace nad 

opracowaniem szczegółowej organizacji ruchu 

 Warszawa – aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz ze szczegółowymi wytycznymi do 

projektu organizacji ruchu na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 w Warszawie - Etap I (wersja 3, Maj 2011) 

 Poznań – na bieżąco prowadzone są prace nad opracowaniem szczegółowej organizacji ruchu. 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 lipca 2011 r. - opracowana koncepcja jednolitego oznakowania w miastach gospodarzach Euro 

2012 

 Sierpień/Wrzesień 2011 r. - Transport Tracker – aktualizacja 

 30 listopada 2011 r. - gotowe plany zarządzania ruchem dla opracowanych wariantów 

 30 grudnia 2011 r. - identyfikacja niezbędnych decyzji dotyczących oznakowania dróg na Turniej 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II półrocze 2011 r.: 

 Organizacja spotkań i warsztatów grupy roboczej ds. oznakowania  

 Spotkania/warsztaty z przedstawicielami UEFA/EURO 2012 Polska, mające na celu wypracowanie 

wspólnych rozwiązań dla wszystkich miast gospodarzy Euro 2012  

 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  

 

 

   Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 

Cel Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012™. 

Status  31 grudnia  2010 r. – Opracowanie "Wstępnej koncepcji obsługi transportowej UEFA EURO 

2012™” (wersja 1) 

 31 marca 2011 r. – Opracowanie aneksu do koncepcji dotyczącego połączeń pomiędzy Polską a 

Ukrainą 

 30 czerwca 2011 r. – Uspójnienie krajowej koncepcji transportowej i miast gospodarzy Euro 2012 

 Trwają prace nad aktualizacją koncepcji. 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 
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Najważniejsze zagadnienia  30 sierpnia 2011 r. – Opracowany wariant koncepcji dla maksymalnego ruchu kibiców - 2,5 mln 

zagranicznych gości 

 30 września 2011r. – Opracowana i uzgodniona koncepcja obsługi transportowej 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II półrocze 2011 r.: 

 Uzgodnienie dedykowanych ciągów komunikacyjnych w obsłudze transportowej między miastami 

gospodarzami Euro 2012 

 Aktualizacja założeń dotyczących podziału środków transportu 

 Aktualizacja w zakresie identyfikacji głównych potoków ruchu 

 Aktualizacja opracowanych scenariuszy przejazdów wraz z podziałem na środki transportu 

 Bieżące spotkania i warsztaty z przedstawicielami GDDKiA, przewoźnikami kolejowymi, miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

 
 

3.4 PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla 

przeprowadzenia Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka 

medyczna i ratownictwo) 
 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 10, 14. 

Celem programu jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa gości i kibiców, 

opartego o najlepsze praktyki stosowane w organizacji „mega przedsięwzięć”, w tym 

doświadczenia UEFA (bezpieczeństwo publiczne i prywatne - stadionowe, zabezpieczenie 

medyczne).  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa  

w obszarach ustalonych z UEFA; 

 Koordynacja opracowania planu i stworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych 

Ambasad Kibiców na okres trwania Turnieju; 

 Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców 

lokalnych drużyn piłkarskich - projekt „Kibice Razem”; 

 Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej; 

 Koordynacja zabezpieczenia medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych UEFA 

EURO 2012™; 

 Koordynacja ratownictwa medycznego; 

 Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych; 

 Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej; 

 Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego; 

 Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego; 

 Koordynacja przygotowania strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej  

i ratownictwa; 

 Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego 

oglądania meczów. 
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Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, 

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Straż Graniczna, 

Służba Celna, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Biuro Ochrony Rządu, Komenda 

Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży 

Granicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratura Generalna, Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki, Lubelski Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, 

Urząd Miejski Wrocławia, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędy 

marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, PZPN, UEFA, EURO 2012 Polska, 

PL.2012. 

 

 

   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  31 maja 2011 r. – Przyjęcie przez Radę Ministrów Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu 

bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. 

 8 czerwca 2011 r. – Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu 

bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. 

 28-29 czerwca 2011 r. – Pierwsza Konferencja Uzgodnieniowa państw uczestniczących w Turnieju 

Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, państw tranzytowych oraz 

sąsiadujących 

 30 czerwca 2011 r. – Raport nt. ryzyk mogących stanowić problem pod kątem bezpieczeństwa przy 

odbiorach technicznych obiektów oraz uzyskaniu pozwolenia na imprezę masową 

 30 czerwca 2011 r. – Projekt zmian aktów prawnych w aspekcie możliwości użycia sił i środków 

MON w celu przeciwdziałania możliwym zagrożeniom 

 30 czerwca 2011 r. – Stanowisko Polskiej strony Rządowej na temat Prywatnej Koncepcji 

Bezpieczeństwa i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych 

 28 lipca 2011 r. – Raport – stan wyjściowy „Analizy ryzyka – kompetencji i reagowania 

(scenariuszy działań) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™” 

 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 listopada 2011r. – Przyjęcie koncepcji użycia sił zbrojnych RP w ramach wsparcia podmiotów 

krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO  

 30 grudnia 2011 r. – Przyjęcie aneksu do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 

 30 grudnia 2011 r. – Gotowe plany awaryjnego reagowania w sytuacji kryzysowego 

zapotrzebowania na energię elektryczną podczas EURO 2012 

 30 grudnia 2011 r. – Gotowe plany zabezpieczenia EURO 2012 

 30 grudnia 2011 r. – Zatwierdzenie planów dot. przywrócenia kontroli granicznej na granicach 

wewnętrznych UE podczas EURO 2012 

 30 grudnia 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 II poł. 2011 r.: 

 Realizacja zadań Pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw 
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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; 

 Przedstawianie przewodniczącemu propozycji działań naprawczych w przypadku powzięcia 

informacji o ryzyku lub problemach, o których mowa w pkt. 3. 

 

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  Rozpoczęto przygotowania do organizacji testowych AMBASAD KIBICÓW w Gdańsku (9 

czerwca) i Warszawie (6 września) 

 Opracowano podręcznik AMBASAD KIBICÓW zawierający standardy jakości, 

 Przygotowano propozycję budżetu zaakceptowana przez FSE i G5, 

 Przekazano propozycję budżetu do akceptacji UEFA 

 Przeprowadzono rekrutację i rozpoczęto szkolenia grupy pięciu ekspertów z każdego Miasta 

Gospodarza, w projekcie uczestniczą zorganizowane grupy kibiców Lechii Gdańsk, Śląska 

Wrocław, Polonii Warszawa oraz - ze względu na odmowę fanów Lecha Poznań - poznańskie 

Stowarzyszenie Projekt Polska 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  1-3 lipca 2011 r. – Kongres FSE w Kopenhadze 

 4-5 września 2011 r. – Dwudniowe szkolenie dla ekspertów z Miast Gospodarzy w Gdańsku, 

 6 września 2011 r. – Testowa AMBASADA KIBICÓW podczas meczu Polska-Niemcy w 

Warszawie 

 30 września 2011 r. – Zakończenie rekrutacji personelu stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW (5 

ekspertów + 15 wolontariuszy) 

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  1 marca2011 r. – Plany pracy nowych lokalnych ośrodków projektu na 2011 r. opracowane i 

zakończone 

 1 kwietnia 2011 r. – Wdrożony lokalny ośrodek KIBICE RAZEM w Gdyni 

 25 kwietnia 2011 r. – Rekrutacja pracowników nowych ośrodków kibiców projektu zakończona 

Planowana data realizacji 31 lipca 2011 r. 

Najważniejsze zagadnienia  15 października 2011 r. – Oferta przyłączenia się do projektu dla kolejnych miast złożona 
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 15 grudnia 2011 r. – Raport koordynacyjny i ewaluacyjny za 2011 r. złożony 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 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  

 

 

Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru op. med. 

Cel Projekt ma na celu skuteczną koordynację działań instytucji – członków Komitetu Medycznego (KM) 

UEFA EURO 2012™ w Polsce, 4 grup roboczych oraz Miejskich Komitetów Medycznych  

w projektach realizowanych w obszarze opieki medycznej i ratownictwa. 

Status  Udział w 5 posiedzeniach Krajowego Komitetu Medycznego i 3 Miejskich Komitetów Medycznych 

w miastach gospodarzach EURO 2012 

Planowana data realizacji 1 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Sierpień 2011 – Wizytacja przedstawicieli Komitetu Medycznego UEFA w celu oceny stopnia 

przygotowań w zakresie medycznym 

 31 października 2011 r. – zatwierdzenie rocznego planu działania na 2012 r. 

 31 grudnia 2011 r. – Koncepcja zabezpieczenia medycznego turnieju UEFA przygotowania w 

porozumieniu z Krajowym Koordynatorem ds. opieki medycznej i ratownictwa 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego i 5 Miejskiego Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012™ 

w Polsce 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja zabezpieczenia medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych UEFA EURO 2012™ 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i ratowniczego w Miejscach Oficjalnych oraz dostępności 

podstawowych świadczeń medycznych i ratownictwa medycznego w miejscach zgromadzeń kibiców.  

Status  14 lutego 2011 r. – Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego Stadionu w Poznaniu 

 31 maja 2011 r. – Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego Stadionu w Gdańsku 

 

 Udział w 2 spotkaniach (22 lutego i 21 maja) Zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego lotnisk oraz ćwiczeniach EPIFAKTOR w porcie lotniczym w Warszawie 

 Udział w 2 posiedzeniach (19 stycznia i 15 kwietnia) Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego lotnisk 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego Komitetu Medycznego i 3 Miejskich Komitetów Medycznych 

w miastach gospodarzach EURO 2012 

Planowana data realizacji 1 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 września 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego Stadionu we Wrocławiu.  

 III kwartał 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 
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medycznego i ratowniczego Stadionu Narodowego. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Udział w 3 posiedzeniach Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów – 

wsparcie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń. 

 Udział w 2 posiedzeniach Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk. 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego i 5 Miejskiego Komitetu Medycznego. 

 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) 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

   Koordynacja ratownictwa medycznego 

Cel Projekt ma na celu wsparcie koordynatorów miejskich i Wojewodów w zakresie dostosowania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i ratownictwo specjalistyczne do funkcjonowania podczas 

Turnieju. 

Status  19 kwietnia 2011 r. – Koncepcja rozszerzonych działań PRM (Państwowe Ratownictwo Medyczne) 

w trakcie Turnieju w miastach gospodarzach Euro 2012 przygotowana 

 19 kwietnia 2011 r. – Uzgodniona koncepcja z właściwymi Wojewodami przez miasta gospodarzy 

Euro 2012 

 19 kwietnia 2011 r. – Przekazano rozszerzoną koncepcję do Ministerstwa Zdrowia. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego Komitetu Medycznego i 3 Miejskich Komitetów Medycznych 

w miastach gospodarzach. 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Bieżąca współpraca z Ministerstwem Zdrowia w celu akceptacji przedłożonych rozwiązań i ich 

uwzględnieniu w planowaniu budżetowym 2012 r. 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego i 5 Miejskiego Komitetu Medycznego 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

   Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych 

Cel Celem projektu jest przeprowadzenie przygotowań organizacyjnych w wyznaczonych szpitalach w 

zakresie m.in. szpitalnych planów zarządzania kryzysowego, wolontariatu medycznego czy systemu 

informacji medycznej oraz raportowania. 

Status  30 maja 2011 r. – Zebrana informacja o stopniu przygotowania planów zarządzania kryzysowego w 

szpitalach referencyjnych (występowanie bądź braku zgodnego z wytycznymi WHO) w miastach 

gospodarzach oraz wyznaczonych terminach ćwiczeń tych planów. 

 30 czerwca 2011 r. – Zakończono weryfikację zaktualizowanej bazy danych szpitali referencyjnych 

pod kątem kompletności i spójności danych. 

Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 
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Najważniejsze zagadnienia  31 grudnia 2011 r. – Aktualizacja bazy danych szpitali referencyjnych 2011.  

 Wyznaczone szpitale referencyjne dla centrów pobytowych w Polsce. 

 Udział w posiedzeniach 5 Krajowych i 5 Miejskich Komitetów Medycznych w miastach 

gospodarzach Euro 2012. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej 

Cel Celem projektu jest zapewnienie dostępności podstawowej i ambulatoryjnej opieki medycznej dla 

kibiców w pobliżu miejsc ich przebywania w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz zapewnienie 

sprawnego systemu raportowania epidemiologicznego z wyznaczonych placówek. 

Status  31 marca 2011 r. – Wytyczne KM dla placówek medycznych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej w MG. Standaryzacja wymogów minimalnych dla placówek podstawowej i 

ambulatoryjnej opieki medycznej – zweryfikowana, uzgodniona z miastami gospodarzami Euro 

2012, zaakceptowana (dn. 26 listopada 2010 r.) przez Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 w 

Polsce. 

 Udział w 5 posiedzeniach Krajowego Komitetu Medycznego i 3 Miejskich Komitetów Medycznych 

w miastach gospodarzach EURO 2012 

Planowana data realizacji 30 marca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 października 2011 r. – Wyznaczone placówki w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej. W trakcie wyznaczanie klinik dentystycznych dla UEFA family. Wstępnie wyznaczone 

placówki podstawowej opieki zdrowotnej - trwa ich weryfikacja przez Miejskich Koordynatorów 

ds. opieki medycznej i ratownictwa. 

 Weryfikacja koncepcji działania POZ w miastach gospodarzach Euro 2012 i przedstawienie 

rekomendacji Komitetowi Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

   Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego 

Cel Koordynacja opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju. 

Status  31 stycznia 2011 r. – Przekazanie do Ministerstwa Zdrowia raportu - analizy IHR w portach 

lotniczych w miastach gospodarzach EURO 2012 

 15 czerwca 2011 r. – Przekazanie do Ministerstwa Zdrowia pisma z prośbą o akceptację wyników 

pierwszego etapu prac Grupy Roboczej powołanej w celu wyznaczenia portów lotniczych na punkty 

wejścia (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi IHR 2005) i wyznaczenie 

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice oraz Portu Lotniczego im. 

F. Chopina w Warszawie na punkty wejścia (zgodnie z IHR 2005 r.). 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Udział w 2 spotkaniach (22 lutego i 21 maja) Zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego lotnisk oraz ćwiczeniach EPIFAKTOR w porcie lotniczym w Warszawie. 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Przeprowadzenie II tury oceny IHR w portach lotniczych: Wrocław, Szczecin, Łódź, Rzeszów, 

Bydgoszcz 

 Współpraca z GIS w zakresie wdrożenia wytycznych w części dotyczącej przygotowania i 

reagowania na wypadek zdarzenia masowego o podłożu epidemiologicznym 

 Bieżąca koordynacja współpracy pomiędzy portami lotniczymi, Ministerstwem Zdrowia i WHO w 

celu wyznaczenia portów lotniczych – punktów wejścia (points of entry) – implementacji 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. 
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 Udział w 4 spotkaniach zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk 

 Wymiana informacji w zakresie wdrożenia wytycznych z partnerami z Ukrainy 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

   Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego 

Cel Celem projektu jest maksymalne przygotowanie wdrażanego systemu zabezpieczenia medycznego 

Turnieju do właściwego reagowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego, aby zapewnić 

bezpieczny przebieg Turnieju. Przygotowania na wypadek zdarzenia masowego obejmuje każdy 

element procesu przygotowań, a jednocześnie wymaga spójności na poziomie miasta i województwa. 

Status  Wzór zabezpieczenia medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stadionów 

został przygotowany i stanowi część Planów zabezpieczenia med. i rat. stadionów w odniesieniu do 

stadionów w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. 

 Udział w 5 posiedzenia Krajowych i 3 Miejskich Komitetów Medycznych 

Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia   

 30 września 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stadionów. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Udział w posiedzeniach 5 Krajowych i 5 Miejskich Komitetów Medycznych UEFA EURO 2012 w 

Polsce w miastach gospodarzach. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja przygotowania strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej i ratownictwa 

Cel Celem projektu jest opracowanie wspólnej strategii informacyjnej w zakresie dostępności opieki 

medycznej i ratownictwa medycznego w kraju i miastach gospodarzach Euro 2012; dystrybucja 

informacji do UEFA, Krajów Uczestników turnieju finałowego oraz w miastach gospodarzach Euro 

2012. 

Status  W związku ze statusem projektu Platformy Informacji Kibica (oczekiwanie na finansowanie) nie są 

podejmowane dalsze kroki w kwestii strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej i 

ratownictwa 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Działania będą dostosowane do zadań zespołu projektowego Platformy Informacji Kibica  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

   Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego oglądania meczów 

Cel Zapewnienie podobnego standardu organizacji stref kibica w czterech polskich miastach gospodarzach 

Euro 2012 oraz w miejscach public viewing w wybranych polskich miastach. 

Status  30 marca 2011 r. – Powołanie zespołu koordynującego przygotowanie stref kibica z 

przedstawicielami miast gospodarzy Euro 2012 
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 30 kwietnia 2011 r. – Opracowane wytyczne (w tym m.in. infrastruktura, bezpieczeństwo, opieka 

medyczna i ratownictwo, marketingowe) dla miejsc publicznego oglądania meczów, w tym stref 

kibica 

 16-17 maja 2011 r. – I warsztaty dla koordynatorów ds. stref kibica w Gdańsku 

 30 czerwca 2011 r. – II warsztaty dla koordynatorów ds. stref kibica w Poznaniu 

Planowana data realizacji 7 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 listopada 2011 r. – Definitywnie określone lokalizacje i finansowanie stref kibica 

 15 grudnia 2011 r. – Lista miast zainteresowanych organizacją miejsc publicznego oglądania 

meczów -poza miastami gospodarzami  

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Prezentacja założeń organizacji miejsc public viewing wśród interesariuszy w miastach w Polsce, 

 Ustalenie harmonogramu prac zespołu koordynującego przygotowanie stref kibica z 

przedstawicielami miast gospodarzy Euro 2012, monitorowanie postępu realizacji prac w miastach, 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi): bezpieczeństwo stref 

kibica, zabezpieczenie medyczne stref kibica, marketing guidelines, mobility concept. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

 

3.5 PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców 
 

Program realizuje gwarancję nr 1, 8. 

Celem programu jest zharmonizowanie współpracy instytucji publicznych, samorządowych, 

prywatnych w celu przygotowania serwisu i obsługi dla blisko 1 mln. kibiców,  

co w decydującym stopniu decydować będzie o pozytywnych doświadczeniach z pobytu,  

a tym samym wizerunku kraju za granicą.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja przygotowania i wdrożenia produktu Polish Pass - zunifikowanego 

rozwiązania w zakresie zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie  

i międzymiastowe) i ubezpieczenia; 

 Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012; 

 Koordynacja utworzenia krajowego systemu Platforma Informacji dla Kibiców; 

 Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakości obsługi klienckiej 

kibiców i gości; 

 Opracowanie planu warsztatów i koordynacja realizacji projektu „Kibice w swoim 

mieście”; 

 Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca zakwaterowania; 

 Monitorowanie budowy bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach 

Euro 2012; 

 Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej. 
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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 

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. 

 

   Koordynacja przygotowania i wdrożenia produktu Polish Pass - zunifikowanego rozwiązania w zakresie 

zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie i międzymiastowe) i ubezpieczenia 

Cel Wprowadzenie zestandaryzowanego produktu na czas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ w zakresie zakwaterowania, transportu miejskiego, kolejowego pomiędzy 

miastami gospodarzami Euro 2012, transportu lotniczego i ubezpieczenia na czas pobytu 

Status  Marzec 2011 r. – Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy Polish Pass 

 Marzec 2011 r. – Zamknięte negocjacje w zakresie transportu kolejowego 

 6 kwietnia 2011 r. – Podpisane porozumienie z portalami rezerwacyjnymi 

 Kwiecień 2011 r. – Zamknięte negocjacje cenowe w zakresie transportu miejskiego w miastach 

gospodarzach Euro 2012 

 Maj 2011 r. – Otrzymanie wyceny wzorcowego produktu ubezpieczeniowego dla kibiców 

odwiedzających Polskę. 

Planowana data realizacji 29 czerwca 2012 r. (1 grudnia 2011 r. – produkt gotowy, początek dystrybucji) 

Najważniejsze zagadnienia  Do września 2011 r. – Porozumienie w zakresie umowy między dystrybutorami Polish Pass a 

przewoźnikami i firmami ubezpieczeniowymi. 

 Do grudnia 2011 r. – Kontraktowanie bazy noclegowej (spotkania z hotelarzami i uczelniami 

wyższymi w miastach gospodarzach oraz innych lokalizacjach strategicznych z punktu widzenia 

mistrzostw 

 Lipiec 2011 r. - maj 2012 r.  – Prace nad zapewnieniem wystarczającego taboru kolejowego i floty 

lotniczej  na czas turnieju w Polsce. 

 Sierpień - Październik 2011 r. – Prace nad dostosowaniem portali do sprzedaży Polish Pass 

 Październik - Listopad 2011 r. – Testy wydajności systemu i spójności połączeń z pozostałymi 

usługodawcami 

 30 listopada 2011 r. – Finalne ustalenie cen za usługi transportowe oferowane przez przewoźników 

 31 grudnia 2011 r. – Produkt Polish Pass wdrożony komercyjnie 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II półrocze 2011 r.: 

 Koordynacja działań związanych ze stworzeniem wieloobszarowego produktu, który zostanie 

uruchomiony pod koniec 2011 r. - łączenie elementów hotelowych, transportowych oraz 

ubezpieczeniowych w jeden produkt Polish Pass 

 Koordynacja prac w zakresie współpracy pomiędzy partnerami a dystrybutorami (Netmedia, PTQV) 

 Prace w zakresie IT 

 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 

 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 
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dwa miesiące z każdym z uczestników projektu (zwiększona częstotliwość w 2012 r.). 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012 

Cel  Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012™. 

 Zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy 

Status  17 lutego 2011 r. – Wybór wykonawcy portalu 

 3 marca 2011 r. – Przyjęcie nazwy "Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012(TM)" 

 5 kwietnia 2011 r. – Uruchomiona informacyjna strona internetowa projektu do testów 

 30 maja 2011 r. – Upubliczniona informacyjna strona projektu 

 30 maja 2011 r. – Promocja rekrutacji projektu - działania promocyjne są realizowane przez miasta 

gospodarzy Euro 2012 

Planowana data realizacji 30 października 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Sierpień 2011 r. – Jest przygotowany konspekt treści podręcznika dla wolontariuszy 

 Sierpień 2011 r. – Uruchomienie aplikacji (rekrutacyjnej, szkoleniowej i zarządczej) internetowych 

po uwzględnieniu wszystkich uwag 

 Październik 2011 r. – Początek rekrutacji projektu 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 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 Platforma Informacji Kibica – PIK 

Cel Podniesienie jakości obsługi gości i kibiców UEFA EURO 2012™ poprzez ułatwienie im zaplanowania 

podróży i pobytu w Polsce  oraz pozyskania niezbędnych informacji 

Status  13 maja 2011 r. – Ogłoszono konkurs na opracowanie logotypu spójnego w projekcie PIK i Polish 

Pass  

 18 maja 2011 r. – Koncepcja Platformy Informacji Kibica została zaprezentowana na spotkaniu G5, 

gdzie przedstawiciele miast gospodarzy wyrazili wsparcie projektu oraz postanowili dedykować 

osoby z poszczególnych miast do projektu. Następnie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 

Miast Gospodarzy spotkanie na którym zaprezentowano założenia koncepcji oraz  

 Dodatkowo w ramach projektu: 

o toczą się rozmowy z Orange jako sponsorem globalnym turnieju w zakresie wspólnego 

partnerskiego zrealizowania części projektu www, podpisano umowę o zachowaniu poufności 

o prowadzone są rozmowy z POT w zakresie współpracy i zapewnienia kontentu turystycznego 

o planowane są rozmowy z UEFA w kierunku zapewnienia odpowiedniej promocji na stronie 
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organizatora turnieju 

o podjęto działania celem zapewnienia synergii projektu PIK z Polish Pass 

 

Planowana data realizacji 30 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 listopada 2011 r. – Wdrożony PIK 

 

 Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

o Stworzenie koncepcji merytorycznej PIK zapisanej w formie dokumentu umożliwiającego 

prace nad realizacją koncepcji 

o Znalezienie partnera/-ów finansującego/-cych projekt – podpisanie umowy określającej zasady 

współpracy 

o Znalezienie partnerów merytorycznych PIK (niezaangażowanych w finansowanie projektu) – 

podpisanie umowy określających zasady współpracy 

o 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 

o Koordynacja procesu aktualizacji zawartości PIK – powołanie grupy roboczej 

zabezpieczającej sprawne działanie PIK. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

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

Cel Wykorzystanie szansy, jaką jest organizacja w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na rzecz 

dokonania pozytywnych zmian społecznych, odczuwalnych dla mieszkańców całego kraju i 

zunifikowanie działań prowadzących do podniesienia jakości obsługi kibica wg określonych 

standardów we wszystkich miastach gospodarzach Euro 2012. Zapewnienie jakości i spójności 

prowadzonych działań szkoleniowych we wszystkich czterech miastach gospodarzach Euro 2012, 

aktywizacji społecznej i zwiększenie odpowiedzialności obywateli za jakość i sukces Mistrzostw. 

Status  8 lutego 2011 r. – Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie 

 1 marca 2011 r. – Rozpoczęto proces realizacji projektu zgodnie z Planami Działań 4 regionów  

 7 marca 2011 r. – Podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu z Województwem 

Dolnośląskim 

 10 marca 2011 r. – Uzyskano pozytywną ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie 

 6 kwietnia 2011 r. – Podpisano pierwszą Umowę o dofinansowanie z Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędem Pracy 

 Maj 2011 r. – Wybrano lokalizacje Biur Akademii Euro w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i 

Warszawie 

 Maj 2011 r. – Przeprowadzono rekrutację 4 koordynatorów regionalnych i otwarto 4 biura 

regionalne 

 15 czerwca 2001 r. – Rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu 

 Czerwiec 2011  r. – Wybór wykonawców kursów językowych w ramach Akademii Euro 

 Czerwiec 2011 r. – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych w woj. 

Wielkopolskim  

 Czerwiec 2011 r. – Wybór wykonawców szkoleń 

 

Planowana data realizacji 2 lipca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Lipiec 2011 r. – Podpisanie 2 pozostałych umów o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych 

 Lipiec 2011 r. – Wybór specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji  przez Partnera projektu 

 Lipiec 2011 r. – Rozpoczęcie kampanii rekrutacyjno-promocyjno-informacyjnej 

 Sierpień 2011 r. – Wybór wykonawcy podręcznika 
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 Sierpień 2011r. – Maj 2012 r. – Przeprowadzenie szkoleń dla 2,5 tysiąca osób w czterech regionach 

 31 sierpnia 2011 r. – Wybrani realizatorzy projektów w 4 regionach 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Podpisanie umów partnerskich (tam, gdzie projekt jest realizowany w partnerstwie) oraz umów o 

dofinansowanie 

 Powołanie regionalnych biur projektowych  

 Rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu 

 Przeszkolenie pierwszych uczestników projektu 

 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 (Project Portfolio Management) 

 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  15 stycznia 2011 r. – Identyfikacja stowarzyszeń kibiców zainteresowanych wdrożeniem projektu 

oraz partnerskich organizacji pozarządowych 

 1 lutego2011 r. – Wniosek o dofinansowanie III edycji warsztatów ze środków programu UE 

„Młodzież w działaniu” złożony 

 1 marca 2011 r. – Raport końcowy i ewaluacyjny z II edycji (Chorzów, Łódź) złożony (do 

weryfikacji) 

 
 Pierwsze dwie edycje warsztatów uzyskały dofinansowanie z programu UE "Młodzież w działaniu". 

Trzeci wniosek o dofinansowanie warsztatów (dla kibiców GKS Katowice) został odrzucony przez 

"Młodzież w działaniu", uzasadnienie: finansowanie realizowanych cyklicznie akcji nie mieści się 

w strategii "Młodzieży w działaniu".  W tej sytuacji, dokumenty projektowe „Kibice w swoim 

mieście” zostaną zmodyfikowane w taki sposób, aby umożliwić realizacje warsztatów bez 

możliwości współfinansowania ich ze środków UE. 

 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami kibiców zainteresowanymi realizacja projektu 

 Koordynacja współpracy partnerskiej z Urzędami Miejskimi 

 Koordynacja współpracy partnerskiej z partnerami zagranicznymi (partnerzy z listy niemieckich 

Fanprojekte) 

 Pozyskiwanie lokalnych partnerów wśród organizacji pozarządowych, 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  
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   Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca zakwaterowania 

Cel Podniesienie jakości obsługi kibiców poprzez odpowiednie przygotowanie: 

 bazy hotelowej i noclegowej w miastach i regionach 

 spójnej elektronicznej platformy rezerwacyjnej jako elementu Polish Pass 

Status  Luty  2011 r. – Decyzja dot. przesunięcia roku szkolnego - w dniu 2 lutego 2011 r. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej wydało komunikat, że nie będzie reorganizacji roku szkolnego 2011/2012 

 8 kwietnia 2011 r. – Przedstawiono operatorów platformy rezerwacyjnej Polish Pass - Netmedia 

S.A. i Polish Travel Quo Vadis. Od tego okresu trwają spotkania biznesowe w miastach 

gospodarzach, mające na celu pozyskanie jak największej bazy noclegowej w hotelach 

kategoryzowanych, obiektach niekategoryzowanych, kwaterach prywatnych, domach studenckich. 

Są to spotkania organizowane przez PL.2012 we współpracy z koordynatorami lokalnymi w MG i 

uczestniczą w nich menadżerowie projektów (ze strony operatorów) oraz właściciele bazy 

noclegowej, w tym władze uczelni. 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  1 lipca 2011 r. – Przekazanie kompletnej bazy hotelowej partnerom platformy rezerwacyjnej  

 

Specyficzne dla projektu zadania na II półrocze 2011 r.: 

 Bieżące aktualizowanie dostępnej bazy noclegowej w miastach gospodarzach Euro 2012 i regionie 

do 2 godzin jazdy od stadionu. 

 Monitoring działań zmierzających do zapewnienia alternatywnych miejsc zakwaterowania dla 

kibiców, między innymi w domach studenckich. 

 Współpraca z portalami rezerwacyjnymi będącymi partnerami w projekcie Polish Pass. 

 Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach z lokalnymi koordynatorami hotelowymi w miastach 

gospodarzach Euro 2012: 4 spotkania 

 Wsparcie w pozyskaniu do współpracy i obsługi hotelowej kibiców hoteli zlokalizowanych poza 

miastami gospodarzami Euro 2012 (woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, 

małopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie): 3 spotkania w Urzędach Marszałkowskich z 

hotelarzami. 

 Wsparcie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi):  

o Polish Pass – wykorzystanie aktualizowanej bazy danych hotelowych w pracach nad 

projektem Polish Pass. 

o Współdziałanie z koordynatorami ds. bezpieczeństwa i opieki medycznej – w temacie 
zabezpieczenia medycznego oraz kwestii bezpieczeństwa w obrębie zamieszkiwania kibiców w 

pobliżu centrów pobytowych (hotele „team followers”). 

o 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. 

 W ramach komplementarności projektu: Polski Program Odpowiedzialności Społecznej UEFA 

EURO 2012™ - profesjonalna obsługa, szkolenie i informowanie usługodawców realizowane będą 

3 niezależne cykle szkoleń/warsztatów/audytów dla hoteli i hotelarzy: 

o Akademia Gościnności (razem z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego jako 

interesariuszem i House of Skills) - szkolenia z obsługi gości przez recepcję. Dofinansowanie 

UE 80% 

o Polska Akademia Gościnności - Zarządzanie Gościnnością Usługową (razem z Izbą 

Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego jako interesariuszem i Fundacją PAG) - seminaria dla 

menadżerów hoteli i restauracji. Dofinansowanie MSiT 65%. 

o  Złoty Standard (razem z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego jako interesariuszem oraz 

Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. Jaworzno) - bezpłatny audyt 250 hoteli z zakresu 

standardów obsługi i wyposażenia. Dofinansowanie UE 100%. 

 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

   Monitorowanie budowy bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach Euro 2012 

Cel 1. Promowanie i budowa wizerunku nowoczesnych miast – relatywnie tanie i wydajne narzędzie 

promocyjne 

2. Zapewnienie dostępu do informacji dla turystów i mieszkańców (mając informacje czujemy się 

bezpieczniej i bardziej komfortowo) 

3. Stworzenie „namiastki” Socjalnego Internetu – „zniwelowanie wykluczenia cyfrowego” 
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4. Udostępnienie alternatywnego kanału komunikacyjnego na wypadek przeciążenia bądź 

niedostępności sieci komórkowych 

Status  15 marca 2011r.  - Uaktualnione w PPM informacje o projektach WLAN UM w MG i identyfikacja 

ryzyk 

 

W Gdańsku i Poznaniu projekty budowy sieci WLAN w miastach są opóźnione. Wykonawca miał być 

wyłoniony do końca maja 2011 r.. Wiadomo, że nie będzie wyłoniony przez końcem sierpnia 2011 r. W 

związku z powyższym te dwa  projekty są monitorowane w sposób ciągły. 

Budowa oznakowania usługi w Warszawie ma zakończyć się do końca pierwszego półrocza 2011 

Opóźniona jest decyzja KE dotycząca dofinansowania budowy sieci we Wrocławiu. Obecna sieć Wi-Fi 

we Wrocławiu składa się z ponad 41 punktów dostępowych i pokrywa najbardziej istotne miejsca z 

punktu widzenia turysty. 

 

Planowana data realizacji 15 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  15 lipca 2011 r. -  Uaktualnione w PPM informacje o projektach WLAN UM w MG i identyfikacja 

ryzyk 

 2 października 2011 r. – Weryfikacja możliwości prawnych informowania o usłudze Wi-Fi 

należących do podmiotów prywatnych 

 4 listopada 2011 r. – Zakończenie testów w miastach gospodarzach EURO 2012 

 1 grudnia 2011 r. – Ustalenie strategii i sposobu informowania o usłudze 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 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  

 

   Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej 

Cel Optymalna dostępność publicznych usług telekomunikacyjnych w kluczowych miejscach przebywania 

oraz przemieszczania się uczestników imprezy. 

Status  31 marca 2011 r. – Podjęte decyzje dot. realizacji inwestycji telekomunikacyjnych (poza 

stadionami) 

 

Stadiony: 

 Warszawa – Stadion Narodowy: Trwają uzgodnienia technologii realizacji sieci antenowej dla sieci 

komórkowych (rozbieżność pomiędzy NCS oraz operatorami co do technologii realizacji projektu). 

Wobec dotychczasowego braku konsensusu termin oddania sieci do użytkowania (31 października 

2011) jest zagrożony. 

 Wrocław – Stadion Miejski; Projekt sieci uzgodniony ze Stadionem. Trwają uzgodnienia umowy 

najmu. Przewidywana termin zakończenia budowy sieci (wrzesień 2011) 

 Gdańsk – PGE Arena: Gdańsk - gotowa instalacja sieci antenowej (współdzielonej przez wszystkich 

operatorów komórkowych) i zainstalowane urządzenia trzech operatorów. Trwa podłączenie 

instalacji do sieci elektrycznej. Usługi telefonii komórkowej będą dostępne od pierwszej imprezy na 

obiekcie.  

 Poznań – Stadion Lecha: Koncepcja projektu uzgodniona pomiędzy operatorami oraz POSiR. Trwa 

praca nad projektem wykonawczym. Przewidywane rozpoczęcie negocjacji umów najmu z 

operatorem Stadionu. Przewidywana realizacja projektu budowy - do końca 2011 roku. 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 listopada 2011 r. – Uruchomienie sieci komórkowej na Stadionie Narodowym w Warszawie 

 20 września 2011 r.  – Uruchomienie sieci na Stadionie we Wrocławiu 

 31 grudnia 2011 r. – Uruchomienie sieci komórkowej na stadionie Lecha w Poznaniu 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Ustalenie ze wszystkimi Stadionami UEFA EURO 2012™ założeń oraz harmonogramu procesu 

budowy wewnętrznej infrastruktury komórkowej;  
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 Monitorowanie procesu budowy infrastruktury komórkowej na Stadionach; 

 Merytoryczne doradztwo w zakresie analizy właściwego zaprojektowania sieci zapewniającej 

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; 

 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. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

3.6 PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą 
 

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 3, 4, 8, 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: 

 Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie 

przygotowania obydwu krajów do UEFA EURO 2012™. 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Rządy, instytucje rządowe Polski i Ukrainy, miasta gospodarze Euro 2012 w Polsce i na 

Ukrainie, UEFA, EURO 2012 Polska, EURO 2012 Ukraina. 

Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie przygotowania obydwu krajów 

do UEFA EURO 2012™ 

Cel 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  31 stycznia 2011 r. – Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej. 
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 30 kwietnia 2011 r. – Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej 

 17 czerwca 2011 r. – Podpisana w Kijowie wspólna polsko-ukraińska strategia bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012  

 

Spotkania w ramach grup roboczych: 

 26 stycznia 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie  telekomunikacji 

(międzynarodowe) 

 14 lutego 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w sferze gospodarki i inwestycji (krajowe) 

 15 lutego 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie wizerunku, reklamy, turystyki i 

wypoczynku/rekreacji (krajowe) 

 2 marca 2011 r. – Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w ramach działań 

polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. połączeń komunikacyjnych 

 15 marca 2011 r. – Spotkanie robocze w Dorohusku w ramach grupy ds. koordynacji 

bezpieczeństwa podczas EURO 2012 (międzynarodowe) 

 22 marca 2011 r. – Spotkanie w ramach grupy ds. współpracy w sferze gospodarki i inwestycji w 

Kijowie (międzynarodowe) 

 28-29 marca 2011 r. – Spotkanie polsko-ukraińskie w Nyon z udziałem UEFA w ramach działań 

grupy ds. współpracy w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami i 

wolontariatu 

 31 marca 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie wizerunku, reklamy, turystyki i 

wypoczynku/rekreacji (krajowe) 

 12 kwietnia 2011 r. – Spotkanie grupy roboczej ds. wolontariatu, odpowiedzialności społecznej oraz 

współpracy z kibicami (krajowe) 

 12-13 kwietnia 2011 r. – Coroczna konferencja ws. uzgodnienia rozkładów jazdy pomiędzy koleją 

polską oraz ukraińską połączeń regularnych oraz dodatkowych (na potrzeby obsługi ruchu 

pasażerskiego pomiędzy Polską i Ukrainą podczas UEFA EURO 2012™) w Doniecku 

 12-13 kwietnia 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie telekomunikacji 

(międzynarodowe) 

 17 czerwca 2011 r. - posiedzenie polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. 

koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012 

 21-22 czerwca 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. odpowiedzialności społecznej, współpracy z 

kibicami (międzynarodowa) 

 21-22 czerwca 2011 r. – Spotkanie w ramach grupy ds. współpracy w dziedzinie  telekomunikacji 

(Ukraiński Państwowy Ośrodek ds.  Częstotliwości, Radiowych, Urząd  Łączności Państwowej, 

UEFA,  Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej w Polsce, PL.2012) na 

dzień przed Światowym Spotkaniu Mediów akredytowanych na UEFA EURO 2012™. 

 28 czerwca 2011 r. – Międzynarodowa konferencja uzgodnieniowa „Bezpieczeństwo imprez 

sportowych”, w aspekcie priorytetu polskiej prezydencji oraz mistrzostw europy w piłce nożnej 

UEFA EURO 2012™ w Warszawie 

 28 czerwca 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami 

(krajowe) 

Planowana data realizacji 28 lutego 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  31 października 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej 

 31 grudnia 2011 r. - Aktualizacja statusu realizacji Mapy Drogowej 

 

Planowane spotkania w ramach grup roboczych: 

 Lipiec 2011 r. – Spotkanie w Warszawie połączone z podpisaniem Wspólnego oświadczenia 

stanowiącego strategię bezpieczeństwa Polski i Ukrainy na EURO 2012 (niepotwierdzone, termin 

może ulec zmianie) 

 Lipiec 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. portów lotniczych 

 Lipiec 2011 r. - Czwarty  Kongres FSE w Kopenhadze z udziałem koordynatora ds. współpracy z 

kibicami i przedstawicielami kibiców z miast gospodarzy. ośmiu Koordynatorów ds. Ambasad 

Kibiców (Miasta Gospodarze) 

 Wrzesień 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. transportu naziemnego 

 Wrzesień 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie wizerunku, reklamy, informacji, 

turystyki i wypoczynku/rekreacji 

 Wrzesień 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami 

(krajowe) 

 Wrzesień 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami 

(międzynarodowe – Kijów lub Nyon) 

 III kwartał 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w sferze gospodarki i inwestycji (krajowe) 

 III-IV kwartał 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w sferze gospodarki i inwestycji 

(międzynarodowe) 

 Październik/listopad 2011 r. – Posiedzenie polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. 

koordynacji bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w Warszawie (niepotwierdzone, termin 
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może ulec zmianie)  

 Listopad 2011 r. – Spotkanie grupy ds. współpracy w dziedzinie wizerunku, reklamy, informacji, 

turystyki i wypoczynku/rekreacji 

 Listopad 2011 r. – Spotkanie podgrupy ds. odpowiedzialności społecznej, współpracy z kibicami 

(krajowe) 

 Listopad 2011 r. – Posiedzenie międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa 

podczas EURO 2012 w Warszawie 

 Grudzień 2011 r. – Międzynarodowa konferencja uzgodnieniowa „bezpieczeństwo imprez 

sportowych” w Kijowie (niepotwierdzone, termin może ulec zmianie) 

 Grudzień 2011 r. – podgrupa ds. transportu naziemnego 

 Grudzień 2011 r. – II Spotkanie w ramach grupy ds. współpracy w dziedzinie  telekomunikacji 

przed Drugim Światowym Spotkaniem Mediów 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 
 

3.7 PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA 

(Union of European Football Associations) oraz spółkami zależnymi UEFA 
 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gwarancje dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2 

wymogów zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy lotniskowe, umowy z miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

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. 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach 

Grupy G5 (miasta gospodarze Euro 2012 i PL.2012); 

 Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w zakresie 

ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych; 

 Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze 

kadrowo-pobytowym, podatkowym oraz innych kwestii prawnych wpływających na 

organizację UEFA EURO 2012™ ze strony państwa gospodarza; 

 Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA na 

stadionach w miastach gospodarzach Euro 2012; 

 Koordynacja opracowania koncepcji i realizacji projektów Programu 

Odpowiedzialności Społecznej - oficjalnego i komplementarnego; 

 Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu 

Odpowiedzialności Społecznej. 
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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  24 marca  2011 r.  – I Spotkanie Współorganizatorów Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ w 

Polsce:LOC, MSiT, PL.2012, PZPN, miasta gospodarze. Jest to nowa formuła mająca na celu 

ściślejszą współpracę w ciągu najbliższego roku do Turnieju. Jest to również platforma do 

zapewnienia lepszej komunikacji i uzgadniania kluczowych kwestii. 

 

Specyficzne dla projektu zadania w I półroczu 2011 r.: 

 Ze względu na przełożenie imprez otwarcia na stadionie w Warszawie i Gdańsku przeniesione 

zostają  również testy rozwiązań obszarowych. Najbardziej prawdopodobny termin testów  

w Gdańsku to 6 września 2011 r., a w Warszawie koniec 2011 r.  

 W zakresie rozmów ze sponsorami zainteresowanie zaangażowaniem w realizację wspólnych 

projektów Wolontariat i Ambasady Kibica wykazał Adidas i Castrol. Do pozostałych sponsorów 

zostaną wysłane przypomnienia z prośbą o ostateczne określenie przystąpienia do II rundy rozmów. 

W zakresie projektów indywidualnych prowadzone są już intensywne rozmowy przez wybranych 

sponsorów w miastach: Coca Cola, Calsberg, Sharp. Niektórzy ze sponsorów (Calsberg i Coca 

Cola) już zaangażowali się w działania promocyjne – 11 czerwca 2011 r. odbył się  festyn w 

Warszawie/wybór koloru mostu. Wspomniani Sponsorzy obecnie zainteresowani są najbardziej 

zaangażowaniem w strefy kibica na terenie miast.  

 Uzgadniane jest porozumienie z UEFA w celu wykorzystania w zakresie wspólnych projektów G5 

logotypów PL.2012 i MSiT w zestawieniu z composite logo miast gospodarzy. 

 Organizacja 4 posiedzeń grupy G5 (16,17,18,19). Najważniejsze decyzje i działania podjęte w 

ramach spotkań:  

o przyjęcie kolejnych kroków w zakresie współpracy w ramach Programu Odpowiedzialności 

Społecznej  

o przeprowadzenie I tury rozmów z 9 sponsorami globalnymi w celu zapoznania z zakresem i 

strukturą przygotowań oraz kluczowymi projektami wspólnymi G5, indywidualnymi miast i 

krajowymi PL.2012 oraz uzgodnienia dalszych kroków dot. współpracy  

o powołanie zespołu wspólnego G5 do wymiany doświadczeń i uzgadniania kluczowych 

standardów w zakresie organizacji i prowadzenia strefy kibica  

o uzgodnienie kolejnych kluczowych kroków w zakresie Portalu Informacji dla Kibica – Polish 

Guide 

o uzgodnienie zasad współpracy z POT w zakresie wybranych działań promocyjnych takich jak 

wizyty dziennikarzy, wystawy na targach, kampania Polski przed EURO 2012, spotkanie z 

broadcasterami 

o uzgodnienie założeń współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie projektu 

"Zazielenianie EURO 2012"  

o przekazanie wytycznych do wizualizacji i zawartości strony internetowej Wolontariatu.  

 Organizacja  2 (5 i 6) posiedzeń Komitetu Decyzyjnego. Główne zagadnienia omówione/decyzje 

podjęte:  

o przyjęto sprawozdanie z działań grupy G5 w 2010 r.  
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o przyjęto kierunki działań grupy G5 na 2011 r. 

o podjęto decyzję o podjęciu działań zmierzających do powołania Stowarzyszenia Aren 

Sportowych w Polsce w celu zbudowania zdrowych warunków rynkowych z korzyścią dla 

kraju.  

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  6 września 2011 r. – Przeprowadzenie testów rozwiązań obszarowych podczas wydarzeń 

związanych z otwarciem stadionu w Gdańsku 

 Do 30 września 2011 r. – Przeprowadzenie testów rozwiązań obszarowych podczas wydarzeń 

związanych z otwarciem stadionu we Wrocławiu 

 15 grudnia 2011 r. – Organizacja VI posiedzenia Komitetu Decyzyjnego 

 Do 31 grudnia 2011 r. – Przeprowadzenie testów wybranych rozwiązań obszarowych podczas 

wydarzeń związanych z otwarciem stadionu w Warszawie 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II półrocze 2011 r.: 

 Planowanie i organizacja kolejnych  spotkań Grupy G5,  

 Organizacja kolejnego spotkania Komitetu Decyzyjnego; 

 Monitorowanie procesu wdrażania decyzji i rozwiązań podjętych w ramach grupy G5; 

 Monitorowanie i wspieranie realizacji wspólnych projektów G5; 

 Organizacja spotkań zarządu PL.2012 z zespołami koordynatorów lokalnych w miastach 

gospodarzach w celu omówienia statusu przygotowań, aktualizacji wiedzy na temat projektów 

ogólnokrajowych i przedstawienia kolejnych istotnych kroków 

 Organizacja spotkania koordynatorów i kluczowych interesariuszy UEFA EURO 2012™ w grudniu 

2011 r. wspólnie z LOC i UEFA 

 Organizacja przełożonych testów rozwiązań obszarowych podczas otwarć stadionów UEFA EURO 

2012™ w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. 

 Kontynuacja rozmów z Sponsorami Globalnymi  

  

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

 

Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w zakresie ochrony praw własności 

intelektualnej i zagadnień powiązanych 

Cel Efektywna realizacja gwarancji rządowych złożonych na rzecz UEFA w zakresie własności 

intelektualnej z założeniem uzyskania również długoterminowego efektu w kontekście organizacji 

przyszłych ważnych wydarzeń sportowych w Polsce. 

Status  30 czerwca 2011 r. – Rozpoczęcie, we współpracy z UEFA, szkoleń dla Służby Celnej w zakresie 

ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™ 

 Przeprowadzono 2 posiedzenia Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. W 

ramach KOP opracowano formularz Działania i Procedury służący odpowiedniemu przygotowaniu 

się na kilkanaście scenariuszy wydarzeń naruszających ochronę praw własności intelektualnej, 

naruszających gwarancje dot. marketingu pasożytniczego etc. 

 Przeprowadzano (PL.2012) kilkanaście interwencji w sprawie nieuprawnionego używania 

symboliki Turnieju. 

 Dokonano (Służba Celna we współpracy z PL.2012)  bardzo dużego  zatrzymania podrabianych 

towarów (buty) z oznakowaniem Euro 2012. Dokonano zniszczenia towaru zgodnie z 

obowiązującymi procedurami.  

 Przeprowadzono (PL.2012, UEFA, Miasta Gospodarze ) cykl spotkań w każdym z polskich Miast 

Gospodarzy poświęcony  tematyce ochrony praw własności intelektualnej i zagadnieniom 

powiązanym w tym naruszeniom dotyczącym biletów z udziałem miejskich instytucji i służb.   

 Dokonano (UEFA – PL.2012 – Służba Celna ) ustaleń dotyczących współpracy przy celnej 

ochronie praw własności intelektualnej Turnieju w tym serii szkoleń, która zostanie 

przeprowadzona w latach 2011 / 12 dla przedstawicieli Służby Celnej.  

 Udzielono (PL.2012) ponad 100 odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące zasad używania 
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symboliki Turnieju i możliwości licencyjnych 

 Przedstawiono (PL.2012) tematykę ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych 

dotyczącą UEFA EURO 2012™ na kilkunastu konferencjach i innych wydarzeniach 

opiniotwórczych   

 Sfinalizowano (Urząd Patentowy i PL.2012) ustalenia z UEFA dotyczące konkursu na plakat 

promujący ochronę praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™.  

 Przeprowadzono (PL.2012, UEFA, KGP, Komendzy Wojewódzkie Policji) serie działań dotyczącą 

wykroczeń i przestępstw związanych z biletami wstępu na mecze UEFA EURO 2012™. 

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 września 2011 r. – Zakończenie procesu legislacyjnego zmian wypełniających gwarancje dot. 

ochrony własności intelektualnej i zagadnień powiązanych (rozwiązania alternatywne do  projektu 

założeń do ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych wypracowane w ramach Komitetu ds. 

Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 – połączenie kwestii ochrony praw własności intelektualnej z 

zagadnieniami bezpieczeństwa) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Prowadzenie przez PL.2012 całej koordynacji współpracy 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 2012™ i 

współpraca z UEFA w zakresie rozwiązywania odpowiednich spraw.  

 Prowadzenie przez PL.2012 komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej problematyki ochrony praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych z UEFA EURO 2012™, która ma na celu 

podnoszenie świadomości w przedmiotowym zakresie i w konsekwencji zapobieganie 

odpowiednim naruszeniom przez podmioty polskie, jak również informowanie polskich 

przedsiębiorców odnośnie możliwości wykorzystania symboliki Turnieju, w tym uzyskiwania 

licencji na wytwarzanie oficjalnych produktów UEFA EURO 2012™. 

 Odbędą się co najmniej 4 posiedzenia Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. 

 PL.2012 przygotuje finalną wersję formularza "Działania i Procedury" stanowiącego swego rodzaju 

manual reagowania na poszczególne scenariusze wydarzeń dotyczących naruszeń praw własności 

intelektualnej i zagadnień powiązanych  

 Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej weźmie udział w co najmniej 8 spotkaniach w 

miastach gospodarzach Euro 2012 lub z przedstawicielami miast gospodarzy Euro 2012. 

 Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej weźmie udział w co najmniej 6 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 i zagadnień powiązanych.  

 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.  

 PL.2012 będzie wspierało merytorycznie program szkoleniowy ochrony praw własności 
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intelektualnej planowany przez MSWiA dla przedstawicieli administracji publicznej. Program ma 

być finansowany 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 wybrane zagadnienia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej UEFA 

EURO 2012™. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym, 

podatkowym oraz innych kwestii prawnych wpływających na organizację UEFA EURO 2012™ ze strony państwa 

gospodarza 

Cel Realizacja gwarancji wobec UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym, podatkowym oraz 

przeprowadzenie zmian prawnych w zakresie przewożenia leków przy okazji zawodów sportowych 

oraz wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy towarzyszących drużynom.  Zapewnienie przez polską 

administrację publiczną profesjonalnej obsługi administracyjnej, zgodnie z właściwością odpowiednich 

urzędów, osób delegowanych przez UEFA do przygotowania i przeprowadzenia Turnieju. 

Status  30 czerwca 2011 r. – Weryfikacja z UEFA ustaleń proceduralno prawnych w przedmiotowym 

obszarze 

 Przeprowadzono (PL.2012 i Ministerstwo Finansów) długotrwałe konsultacje i ustalenia z UEFA 

odnośnie realizacji gwarancji podatkowych i możliwości realizacji dodatkowych postulatów 

zgłaszanych przez UEFA 

 Wydano rozporządzenie ministra finansów z 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru 

podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 

52, poz. 267), realizujące gwarancje złożone na rzecz UEFA w obszarze podatkowym. 

 Przygotowano (PL.2012  we współpracy ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Ministerstwem 

Finansów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych) informacje do manuala UEFA dla sponsorów 

UEFA EURO 2012™ 

 Wzięto udział (Służba Celna, PL.2012) w warsztatach UEFA dla sponsorów UEFA EURO 2012™. 

Przedstawiciele Służby Celnej i PL.2012 przedstawili prezentację i odpowiadali na pytania 

uczestników. 

 Przekazywano ( PL.2012) do odpowiednich instytucji okresową aktualizację listy ekspatów UEFA 

przybywających do stałej pracy przy UEFA EURO 2012™. Osoby  z listy są uprawnione do 

korzystania z odpowiednich administracyjnych ułatwień kadrowo pobytowych. 

 Odbyto konsultacje z UEFA (PL.2012) oraz międzyresortowym zespołem ds. współpracy przy 

realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach 

regulowanych i działalnościach w sprawie osób reprezentujących zawody regulowane, które ze 

strony UEFA będą zaangażowane w organizację Turnieju (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego).  

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 grudnia 2011 r. – Wypracowana i zatwierdzona  procedura przewozu leków i materiałów 

medycznych 

 30 grudnia 2011 r. – Współpraca z UEFA w przeprowadzeniu warsztatów dla przedstawicieli 

drużyn, mediów i innych podmiotów akredytowanych na UEFA EURO 2012™ na temat wymogów 

proceduralnych i otoczenia prawnego w Polsce 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 
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 Kontynuowanie efektywnej współpracy z odpowiednimi instytucjami i UEFA. 

 Udział PL.2012 i przedstawicieli odpowiednich instytucji w warsztatach dla poszczególnych 

kategorii organizatorów i uczestników Turnieju – sponsorów, przedstawicieli mediów, 

przedstawicieli drużyn etc.  

 Przygotowanie wkładu do broszur UEFA dla sponsorów i przedstawicieli mediów w zakresie 

kwestii formalno prawnych (podatkowych, celnych, kadrowo pobytowych ) 

 Zapewnienie. w zakresie przedmiotowym gwarancji kadrowo pobytowych, podatkowych i innych,  

bieżącego merytorycznego i operacyjnego wsparcia UEFA i innych kategorii organizatorów i 

uczestników Turnieju, w szczególności tuż przed i w trakcie Turnieju 

 Aktualizacja dokumentu informacyjnego dla UEFA oraz listy ekspatów UEFA przekazywanej 

odpowiednim instytucjom  

 PL.2012 będzie organizatorem lub współorganizatorem wszystkich spotkań z udziałem UEFA i 

odpowiednich instytucji publicznych  

 PL.2012 będzie kontynuować regularne (co kilka tygodni) bieżące przekazywanie odpowiednim 

instytucjom publicznym, informacji o ekspertach UEFA przyjeżdżających do Polski w związku z 

UEFA EURO 2012™ 

 PL.2012 będzie brało udział w co najmniej 6 spotkaniach koordynacyjnych z EURO 2012 Polska 

Sp. z o.o.   

 PL.2012 będzie brało udział w co najmniej 12 spotkaniach z przedstawicielami odpowiednich 

polskich instytucji publicznych  

 PL.2012 będzie brało udział w przygotowywaniu ewentualnych opinii, opracowań, projektów aktów 

prawnych czy innych dokumentów niezbędnych dla przygotowania odpowiedniego otoczenia 

prawnego związanego z UEFA EURO 2012™ dotyczącego stosownych gwarancji  

 PL.2012 weźmie udział w II warsztatach dla broadcaster'ow oraz warsztatach dla drużyn 

planowanych na grudzień 2011/ styczeń 2012 w Warszawie / Kijowie oraz będzie koordynowało 

przygotowanie ewentualnych materiałów na tą okazję dotyczących otoczenia prawnego 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

  Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA na stadionach w miastach 

gospodarzach Euro 2012 

Cel Realizacja projektu wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Proces polega na uzyskaniu od UEFA 

wymogów i "know-how" dotyczących zarządzania imprezą na stadionach oraz aneksowaniu umów 

stadionowych. 

Status  30 czerwca 2011 r. - zakres infrastruktury turniejowej ustalony z UEFA (overlay) 

 

W I półroczu 2011 r. odbyły się 2 sesje spotkań w miastach gospodarzach EURO 2012: 

 22-25 lutego 2011 r. – Venue Management Working Group III 

 11-14 kwietnia 2011 – Venue Management Working Group IV 

 

Sesja spotkań roboczych poprzedzająca Spotkania VMWG w miastach gospodarzach EURO 2012: 

 Gdańsk 27 czerwca 2011 r. 

 Warszawa 28 czerwca 2011 r. 

 Wrocław 29 czerwca 2011 r. 

 Poznań 30 czerwca 2011 r. 

 

 W ramach prac zespołu Venue Management Working Group (VMWG) odbywają się warsztaty 

organizowane przez UEFA/ EURO 2012 Polska (LOC). W warsztatach biorą udział przedstawiciele 

UEFA, LOC, PL.2012, Spółek celowych odpowiedzialnych za budowę stadionów, generalnych 

wykonawców, operatorów (tam gdzie zostali oni wybrani), odpowiednich Urzędów Miast, i 
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najważniejszych służb (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służb ratunkowych).  

 Spotkania są platformą do współpracy i wymiany informacji nt. najważniejszych kwestii organizacji 

imprezy w podziale na obszary: Stadion, Bezpieczeństwo, Transport, Lotnisko, Opieka medyczna. 

Podczas warsztatów omawiane są kwestie przygotowania do Turnieju (w tym status prac na 

stadionie).   

Planowana data realizacji 30 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  Lipiec 2011 r. – Warsztaty VMWG 

 Grudzień 2011 r. – Warsztaty VMWG 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

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

komplementarnego 

Cel Wykorzystanie przygotowań i organizacji w Polsce UEFA EURO 2012™ na rzecz aktywnego 

zaangażowania mieszkańców całego kraju w działania promujące pozytywne postawy i relacje 

społeczne. 

Status  31 stycznia 2011 r. – Uruchomione działania społeczne w kraju i zagranicą 

 31 stycznia 2011 r. – Decyzja o przyznaniu finansowania projektu „Wszyscy gramy! – Orliki na 

Euro – Euro na Orliki” (nazwa projektu ustalona z UEFA „RESPECT your HEALTH”) 

 Luty 2011 r. – Decyzja o przyznaniu finansowania dla projektu „Wolontariat Sportowy 2012+” 

(projekty szkoleniowe skierowane do przedstawicieli organizacji sportowych realizowane są ze 

środków MSiT przez organizacje LZS oraz V4sport) 

 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.  

 Kwiecień 2011 r. – Ustalono oficjalne nazwy projektów Oficjalnego Programu Odpowiedzialności 

Społecznej: Respect Your Health (Street Football World), Respect Inclusion (CAFE), Respect 

Diversity (FARE), Respect Fan Culture - Ambasady Kibiców (FSE) 

 II kwartał 2011 r. – Podpisanie umów pomiędzy koordynatorami międzynarodowymi, a 

koordynatorami krajowymi projektów oficjalnych (oprócz Ambasad Kibiców). Organizacje 

koordynujące projekty na terenie kraju to: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja 

Wolontariat dla Sportu, Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I połowę 2011 r.: 

 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 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia Respect Your Health: 

 Wrzesień 2011r. – Publikacja podręcznika szkoleniowego na temat angażowania społeczności 

lokalnych w działania sportowe i zdrowotne prowadzone na obiektach typu "Orlik" 

 Październik 2011r. – Przeprowadzenie szkoleń dla animatorów i trenerów obiektów typu Orlik w 

miastach gospodarzach na temat angażowania społeczności lokalnych w działania sportowe i 
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zdrowotne prowadzone na obiektach typu "Orlik" 

Respect Inclusion (CAFE): 

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

niepełnosprawnych 

 Grudzień 2011r. – rekrutacja wolontariuszy do przeprowadzenia audytu dostępności w miastach 

gospodarzach 

Wolontariat Sportowy 2012+: 

 31 grudnia 2011 r.  - Zakończenie projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli 

organizacji sportowych realizowanych ze środków MSiT przez organizacje LZS oraz V4sport 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 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  

 

 

   Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej 

Cel Projekt jest częścią oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012™. Jego 

założenia wynikają z rekomendacji „Wolontariat w sporcie. Sport dla wolontariatu.” opracowanych w 

procesie konsultacji z partnerami z sektorów rządowego, samorządowego oraz pozarządowego, 

przeprowadzonego w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. w ramach projektu „Wolontariat Sportowy 

2012+”.  Celem projektu jest wykorzystanie UEFA EURO 2012™ do spopularyzowania wolontariatu 

sportowego w województwach pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. 

Status  14 lutego 2011 r. – Wyłoniono partnerów projektu w województwie Dolnośląskim, którymi są 

Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląska Federacja Sportu. 

 31 marca 2011 r. – Wyłoniono partnerów projektu w województwie Mazowieckim, którymi są 

UNDP oraz Fundacja Wolontariat dla Sportu 

 4 maja 2011 r. – Województwo Dolnośląskie - podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu 

"Włącz się" 

 11 maja 2011r. – Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną (10 czerwca 2011r.) 

 10 czerwca 2011 r. – Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

przeszedł pozytywną ocenę formalną 

 30 czerwca 2011 r. – Województwo Wielkopolskie - ogłoszenie konkursu na partnera 

 30 czerwca 2011 r. – Województwo Pomorskie - ogłoszenie konkursu na partnerów 

 30 czerwca 2011 r. – Zrekrutowano 120 uczestników projektu, przeprowadzono szkolenia  

 30 czerwca 2011r. – Konferencja inaugurująca projekt 

 Wdrożono miesiąc szkoleń kompetencyjnych i językowych dla 60 uczestników 

 60 uczestników rozpoczęło wolontariat sportowy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali 

poinformowani o wolontariacie miast gospodarzy 2012 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. 
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Najważniejsze zagadnienia  31 lipca 2011 r. – Województwo Pomorskie - rozstrzygnięcie konkursu na partnera 

 31 lipca 2011 r. – Województwo Mazowieckie - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 

"Włącz się" 

 31 lipca 2011 r. – Województwo Wielkopolskie - rozstrzygnięcie konkursu na partnera 

 31 października 2011 r. – Województwo Pomorskie - podpisanie umowy na realizację projektu 

"Włącz się" 

 31 października 2011 r. – Województwo Wielkopolskie - podpisanie umowy na realizację projektu 

"Włącz się" 

 

Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Wybór partnerów współpracujących przy realizacji projektów zgodnie z procedurą obowiązującą 

beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Podpisanie umów partnerskich, 

 Wspólne stworzenie planów realizacji założeń projektowych dla poszczególnych regionów, 

 Napisanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektów do Instytucji Zarządzających w 

poszczególnych regionach, 

 Decyzja Instytucji Zarządzających dotycząca dofinansowania projektów w czterech regionach, 

 Podpisanie umów na realizację projektu w czterech województwach pomiędzy PL.2012 a 

instytucjami zarządzającymi EFS, 

 Monitorowanie procesu wdrożenia projektu zgodnie z ustalonymi zasadami. W 2011 r. przewiduje 

się przynajmniej 16 wizyt monitorujących na terenie całego kraju oraz przygotowanie raportu 

kwartalnego, półrocznego oraz rocznego z wykonania projektu. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

3.8 PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu 

działań promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie 

kraju 
 

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 2, 3, 4, 5, 6  8, 10, 12, 13. 

Celem programu jest koordynacja planowanych działań wizerunkowych i promocyjnych 

kraju w kontekście UEFA EURO 2012™ przez powołane do tego instytucje i podmioty,  

w oparciu o zharmonizowany plan na lata 2010-2012. Wizerunkowo spójny i jednolity 

przekaz z zachowaniem kompetencji instytucji i uwzględnieniem oszczędności budżetowych.  

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dotyczących promocji 

Polski na UEFA EURO 2012™; 

 Koordynacja planowania i realizacji Programu Obserwacyjnego 2012. 

Ponadto w ramach prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 powstał Zespół  

ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce.  
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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 2012™ 

Cel Budowa wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego w którym żyją otwarci, przyjaźni i kreatywni 

ludzie. 

Status  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 

 

 

 W styczniu 2011 r., Polska Organizacja Turystyczna oraz PL.2012 przygotowały Program Promocji 

Polski w kontekście UEFA EURO 2012™. Program zawiera przede wszystkim działania POT 

obejmujące  strategiczne rynki - Niemcy, Francja, Wielka Brytania.  

 Jest finansowany  z środków unijnych - programu 6.3, i został uzupełniony o planowane działania 

innych podmiotów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Gospodarki oraz podległych  tym resortom instytucji. 

 Program został zatwierdzony przez stroną polską wchodzącą w skład Polsko - Ukraińskiej Grupy 

Roboczej do spraw współpracy w sferze wizerunku, reklamy, turystyki i rekreacji. 

 Działania realizowane  są  od czerwca 2011 r. (start działań 8 czerwca 2011 r. - rok do rozpoczęcia 

Turnieju, konferencja otwierająca kampanię 4 czerwca 2011 r. – Londyn -Wembley) do lipca  

2012 r. (okres bezpośrednio po zakończeniu Turnieju).  

 Program nie jest dokumentem zamkniętym - zapisane w Programie działania będą sukcesywnie 

uzupełniane dodatkowe  inicjatywy zależnie od możliwości budżetowych. 

Planowana data realizacji 30 listopada 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia Specyficzne dla projektu zadania na II połowę 2011 r.: 

 Podpisanie umów o współpracę z podmiotami zaangażowanymi w realizację zaplanowanych  

w Programie działań 

 Kontynuacja współpracy z interesariuszami  w zakresie zawartych w Programie zadań. 

 Kontynuacja działań na rzecz zabezpieczenia brakującego budżetu na realizację zadań zawartych w 

Programie 

 Dokończenie rozmów oraz ustalenie zaangażowania Sponsorów w planowane projekty społeczne 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

 

Koordynacja planowania i realizacji Programu Obserwacyjnego 2012 

Cel  Umożliwienie organizatorom przyszłych dużych imprez sportowych zdobycia doświadczenia  

i dobrych praktyk z organizacji UEFA EURO 2012™ w sposób skoordynowany i dobrze 

zaplanowany tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać intensywny proces przygotowań do 

Mistrzostw tuż przed i w trakcie Turnieju.    

 Pokazanie struktury i organizacji UEFA EURO 2012™ w Polsce jako efektywnego modelu do 

naśladowania. Budowanie dobrego wizerunku Polski jako sprawnego i skutecznego organizatora 

dużych imprez.  

 Organizacja odpłatnego Programu Obserwacyjnego (PO)przed rozpoczęciem Turnieju, w czasie 

trwania Mistrzostw w czerwcu 2012 r. na przełomie fazy grupowej i pucharowej oraz  po Turnieju 

w październiku/listopadzie 2012 r. w formie dwudniowej sesji dla ok. 100 osób podsumowującej 

przygotowania i organizacje Mistrzostw (błędy, dobre praktyki, wnioski). 

 Organizacja PO w czterech miastach gospodarzach Euro 2012. 

 Organizacja PO w oparciu o zajęcia warsztatowe, panele informacyjne i formułę "cień menadżera". 
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 Organizacja PO we współpracy ze spółką EURO 2012 Polska i UEFA 

Status  18 maja 2011 r. – Grupa G5 zaakceptowała ramowe agendy trzech etapów ogólnego programu 

obserwacyjnego: 5-dniowy w kwietniu 2012 r , 1 dniowy w czasie turnieju, 2-dniowy w listopadzie 

2012  r. Uzgodniono również, że zostaną zaoferowane dodatkowo dwa moduły specjalistyczne 

organizowane w czasie turnieju: 5 - dniowy program specjalistyczny w zakresie bezpieczeństwa 

oraz 5 - dniowy program specjalistyczny w zakresie opieki medycznej i ratownictwa.  

 30 czerwca 2011 r. – Rozesłanie wstępnej informacji do potencjalnych uczestników PO  

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2011 r.: 

 Rozpoczęto rozmowy z UEFA na temat możliwości współpracy i poszukiwania synergii w 

realizacji programów obserwacyjnych UEFA i strony publicznej (Grupa G5). Wstępnie UEFA 

potwierdziła zainteresowanie poszerzeniem własnego programu obserwacyjnego realizowanego w 

czasie turnieju o kilka elementów będących w zakresie odpowiedzialności miast gospodarzy. 

Ostateczne uzgodnienia powinny zostać zamknięte w lipcu 2011 ze względu na brak ostatecznych 

decyzji UEFA co do ram oficjalnego programu obserwacyjnego  

 Uzgodniono zasady komunikacji z potencjalnymi uczestnikami i uczestnikami PO oraz plan 

komunikacji.  

 Opracowano wstępne zasady rozliczeń do potwierdzenia po uzgodnieniu współpracy z PAP w 

zakresie obsługi logistycznej, rozliczeniowej i informacyjnej. 

 Uzgodniono strukturę Programu Obserwacyjnego: program ogólny (przegląd kluczowych obszarów 

przygotowań) podzielony na trzy etapy przed turniejem, w trakcie turnieju i po turnieju oraz 

programy specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa i opieki medycznej i ratownictwa, które 

zostaną zorganizowane w trakcie turnieju.  

 Uzgodniono podstawowe zasady obsługi potencjalnych uczestników i uczestników PO  

 Rozpoczęto rozmowy z PAP w zakresie możliwości współpracy przy realizacji projektu w zakresie 

obsługi informacyjnej, rozliczeniowej i logistycznej ze względu na duże doświadczenie agencji w 

tym zakresie.  

Planowana data realizacji 30 listopada 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia  30 września 2011 r. – Uzgodnienie zasad współpracy z UEFA i spółką EURO 2012 Polska 

 15 grudnia 2011 r. – Rozesłanie zaproszeń do potencjalnych uczestników (etap I i II) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2011 r.: 

 Obsługa informacyjna i komunikacyjna oraz podtrzymywanie zainteresowania projektem wśród  

potencjalnych uczestników PO. 

 Uzgodnienie ostatecznego budżetu. 

 Wysłanie ostatecznej wycenionej oferty dot. etap I i II programu ogólnego oraz dwóch 

specjalistycznych programów  do potencjalnych uczestników.  

 Wdrożenie docelowej wersji systemu rozliczeń i obsługi informacyjnej potencjalnych uczestników i 

uczestników.  

 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń. 

Budżet  Poziom ryzyka  

Zakres  Terminowość  

 

 

Realizacja Programu budowy wizerunku i promocji Polski w kontekście UEFA EURO 

2012™, podejmowane  przez Polską Organizacje Turystyczną w I połowie 2011 r. 

 

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała stoiska narodowe podczas największych  

na świecie targów turystycznych ITB w Berlinie w dniach 8-12 marca 2011 r., podczas gdy 

Polska była krajem partnerskim. 
 

Przekaz promocyjny, jaki POT zaprezentował w Berlinie był wzbogacony o elementy 

promujące Polskę jako gospodarza Turnieju UEFA EURO 2012™. 

Do głównych przedsięwzięć zrealizowanych w tym zakresie należały: 

1) Przygotowanie i wydanie katalogu oraz ulotki pt.: Polska – Miasta UEFA EURO 

2012™ (w 7 wersjach językowych), obrendowanych symboliką Turnieju oraz logotypami 
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kompozytowymi miast gospodarzy. Wydawnictwa te były dystrybuowane na stoisku 

narodowym oraz w materiałach dla gości podczas wielu imprez organizowanych w czasie 

targów; 
  

2) Jednym z głównych elementów wizualizacyjnych stoiska narodowego Polski była 

ekspozycja dotycząca turnieju piłkarskiego. W wydzielonym reprezentacyjnym punkcie 

stoiska można było poczuć namiastkę święta piłkarskiego. Odwiedzający stoisko Polski mogli 

zasiąść na specjalnie przygotowanej trybunie piłkarskiej, rozegrać wirtualny mecz piłkarski 

oraz zachwycać się pięknymi plakatami polskiej reprezentacji; 
  

3) Na ladzie głównej polskiej ekspozycji zainteresowani odwiedzający mogli wrzucać 

swoje wizytówki do specjalnej urny obrendowanej logotypem UEFA EURO 2012™. Osoby, 

które to uczyniły otrzymają od UEFA ofertę dotyczącą Hospitality na czas Mistrzostw; 
 

4) Podczas Gali otwarcia targów ITB został zaprezentowany specjalnie na tę okazję 

przygotowany przez Tomasza Bagińskiego film w formacie 3D, przedstawiający Polskę jako 

nowoczesnego, intrygującego gospodarza UEFA EURO 2012™. Film wzbudził wiele emocji 

wśród ponad 4500 uczestników gali. Przed rozpoczęciem uroczystości publiczność 

wchodzącą do sali, gdzie odbywało się otwarcie zabawiały „żywe” Maskotki Mistrzostw 

Slawek i Slavko, z którymi goście chętnie się fotografowali; 
 

5) Podczas otwarcia polskiego stoiska narodowego Prezes POT, Rafał Szmytke wręczył 

gościom honorowym piłki obrendowane logotypami UEFA EURO 2012™. Piłki z dużym 

entuzjazmem odebrali m.in. prezydent Lech Wałęsa, V-ce Minister Gospodarki i Technologii 

RFN, burmistrz Berlina, Klaus Wowereit; 
 

6) Należy również podkreślić, że Polska Organizacja Turystyczna drugiego dnia targów 

zorganizowała konferencję, na której zaprezentowały się miasta gospodarze Euro 2012. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość otrzymania szczegółowej, aktualnej informacji  

na temat przygotowań poszczególnych miast do przyszłorocznej imprezy. Biura Promocji 

miast gospodarzy przygotowały dla wszystkich uczestników materiały promocyjne, gadżety, 

dotyczące stadionów oraz oferty turystycznej; 
  

7) Dużym zainteresowaniem ze strony mediów cieszyła się również konferencja prasowa 

Ministra Sportu i Turystyki, Adama Giersza oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, 

Rafała Szmytke, której duża część poświęcona była przygotowaniom Polski do UEFA EURO 

2012™. W konferencji udział wziął też Prezes Spółki PL.2012, Marcin Herra, który 

zaprezentował stan przygotowań Polski pod kątem infrastrukturalnym, komunikacyjnym oraz 

promocyjnym do tej dużej imprezy sportowej. 
 

Promocja Polski i UEFA EURO 2012™ w miesiącu marcu 2011 r. miała miejsce także na 

targach turystycznych MITT w Moskwie i TUR w Goeteborgu. 
 

W dniu 8 czerwca 2011 r. ruszyła największa multimedialna kampania promująca polską 

turystykę za granicą w kontekście UEFA EURO 2012™. Podczas kampanii obejmującej 

rynki brytyjski, niemiecki i francuski, wszystkie działania promocyjne stawiają na 

innowacyjność i komunikowanie o Polsce jako kraju intrygującym, ciekawym, poruszającym 

wyobraźnię i nie pozostawiającym nikogo obojętnym.  
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Impreza w ramach programu kampanii wizerunkowo produktowej na trzech rynkach 

„Szlakiem eliminacji” odbyła się na stadionie Wembley w Londynie, podczas meczu 

eliminacyjnego do Mistrzostw Europy Anglia – Szwajcaria w dniu 4 czerwca 2011 r.  
 

Cele zorganizowania działania z wykorzystaniem imprezy sportowej na stadionie Wembley: 
 

• odbycie spotkania promocyjnego w miejscu i w związku z wydarzeniem (rozgrywki 

eliminacyjne do UEFA EURO 2012™ z udziałem reprezentacji kraju), które dawało szansę 

zgromadzenia czołowych dziennikarzy reprezentujących renomowane pisma i publikacje 

wydawane na tutejszym rynku; 
 

• nakreślenie celów i metod kampanii promocyjno – informacyjnej prowadzonej na rynkach 

europejskich w ramach Projektu ,,Promujmy Polskę Razem”; 
 

• pokazanie skali i obszaru zaangażowania MSiT i POT w opracowanie strategii promocji 

turystyki w kontekście UEFA EURO 2012™; 
 

• zainspirowanie dziennikarzy do naświetlenia aspektu turystycznego UEFA EURO 2012™  

w Polsce; 
 

• pokazanie stanu przygotowań bazy turystycznej do UEFA EURO 2012™; 
 

• scharakteryzowanie atrakcji turystycznych, które Polska chce wyeksponować w kontekście 

Mistrzostw, a poprzez to przybliżenie Brytyjczykom Polski jako kraju przyjaznego dla 

kibiców piłkarskich i turystów. 
 

W reprezentacyjnej loży na stadionie Wembley przygotowania Polski do Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz założenia kampanii promocyjnej na trzech 

rynkach wobec 14 czołowych dziennikarzy brytyjskich zaprezentowali Podsekretarz Stanu  

w MSiT, Tomasz Półgrabski, V-ce Prezes POT, Elżbieta Wąsowicz – Zaborek oraz 

Ambasador RP w Wielkiej Brytanii, Barbara Tuge – Erecińska. 

 

Konferencja prasowa w Warszawie 
 

W dniu 7 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja promująca kampanię Polskiej 

Organizacji Turystycznej na trzech rynkach. Podczas spotkania honorowymi gośćmi byli: 

Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki, Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Katarzyna 

Sobierajska. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Spółki EURO 2012 Polska,  

Spółki PL.2012, przedstawiciele branży oraz mediów ogólnokrajowych. Wymiernym efektem 

konferencji jest szereg informacji, które ukazały się i nadal ukazują w różnych mediach  

nt. kampanii. Należy podkreślić, że POT przygotowała na kampanię spot wizerunkowy  

i cztery filmy produktowe. 

 

Konferencja prasowa w Berlinie 
 

Również w dniu 7 czerwca 2011 r. w Berlinie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca 

kampanię na rynku niemieckim. Stan polskich przygotowań do UEFA EURO 2012™ 

zarówno w aspekcie infrastruktury, bezpieczeństwa, jak i pod względem sportowym oraz 

założenia kampanii promocyjnej zaprezentowali ze Spółki PL.2012, Tomasz Zahorski, a także 
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Dyrektor Departamentu Zagranicznego, Marketingu i PR Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

Piotr Gołos i Dyrektor POIT w Berlinie, Jan Wawrzyniak. Konferencja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem mediów, wzięło w niej udział ponad 30 dziennikarzy, ukazało się już 

kilkanaście informacji w mediach po konferencji. Polscy uczestnicy konferencji mogli się 

także ustosunkować do krytycznych artykułów nt. polskich przygotowań, które ukazały się 

tego dnia w dwóch dziennikach niemieckich: Berliner Zeitung i Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. 

 

Impreza PKP oraz Miasta Stołecznego Warszawy na Moście Średnicowym 
 

W dniu 11 czerwca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wspólnie z Miastem 

Stołecznym Warszawa (współpracowały PKP Cargo S.A. i PKP Intercity S.A.) 

zorganizowały imprezę „Rok do EURO 2012” – jedną z pierwszych imprez promujących 

UEFA EURO 2012™ w Warszawie. Współuczestniczyła w niej także POT. Podczas imprezy 

5 – krotnie został zaprezentowany zrealizowany na zlecenie POT przez Tomasza Bagińskiego 

film o UEFA EURO 2012™, goście imprezy otrzymali także foldery i ulotkę POT o miastach 

gospodarzach Euro 2012. Po imprezie ukazało się szereg informacji zarówno w telewizji,  

jak i w prasie.  
 

Efektem prowadzonych działań promocyjnych jest znaczny wzrost zainteresowania turystów 

zagranicznych Turniejem i Polską. 
 

Prowadzone działania przyczyniają się do zwiększania niewątpliwie dużej i ciągle 

narastającej wiedzy turystów zagranicznych o odbywających się Mistrzostwach  

i zainteresowania zakupami biletów, znacznie przekraczającego ich dostępność na 

poszczególne mecze. 
 

Turniej UEFA EURO 2012™ będący trzecią największą imprezą sportową na świecie 

spowoduje, że Polskę odwiedzi około miliona osób, gości, którzy zapewne w większości  

nie planowali wcześniej przyjazdu do naszego kraju. 
 

Efektem ekonomicznym Turnieju będzie przyrost PKB w latach 2008-2020 wynoszący  

27,9 mld. zł. 
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4 Działania podejmowane przez organy administracji publicznej 

 

4.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

I. Działania podjęte na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

1. Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  

EURO 2012  

 

Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 33 z dnia 12 maja  

2010 r. Powodem utworzenia Komitetu była potrzeba skoordynowania przygotowań  

w zakresie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ podejmowanych przez różne organy 

administracji rządowej, miasta gospodarze oraz inne instytucje, w szczególności PL.2012  

Sp. z o.o. oraz Polski Związek Piłki Nożnej i EURO 2012 Polska Sp. z o.o.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komitetu: 

o 16 grudnia 2010 r.; 

o 9 marca 2011 r.; 

o 13 maja 2011 r. 

W ramach posiedzeń przyjęto następujące dokumenty: 

 

16 grudnia 2010 r.  

1) Uchwała Nr 3 Komitetu w sprawie wdrożenia instrumentu „Analiza ryzyka – 

kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™”; 

9 marca 2011 r. 

2) Uchwała Nr 4 w sprawie powołania Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa 

organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™; 

3)  Uchwała Nr 5 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i realizacji polityki 

informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™  w Polsce; 

4) Uchwała Nr 6 w sprawie powołania Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, 

biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych - Zespołu CBRN; 

5) Uchwała Nr 7 w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego Międzynarodowej 

Konferencji Uzgodnieniowej „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie 

priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™”; 

6) Decyzja Przewodniczącego Komitetu w sprawie powołania Zespołu do spraw 

Analizy Ryzyka; 

13 maja 2011 r. 

7) Uchwała Nr 8 w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia systemu 

Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™. 
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Przedstawiono również informację na temat Prywatnej Koncepcji Bezpieczeństwa 

i Zabezpieczenia Stadionów i Miejsc Oficjalnych, stanowiącej zintegrowane podejście  

do ogólnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia Turnieju PZPN, FFU oraz EURO 2012 Polska  

i Ukraina we współpracy z UEFA. 

2. Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012  

 

Na mocy zarządzenia nr 9 MSWiA z dnia 16 stycznia 2008 r. w MSWiA funkcjonuje Zespół 

ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™, który jest organem pomocniczym Ministra 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 w dniu 20 stycznia 2011 r. odbyło się jedno posiedzenie Zespołu 

(…), podczas którego służby przedstawiły m.in. stan realizacji przedsięwzięć wskazanych  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć 

Euro 2012. 

3. Działania legislacyjne 

 

W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w okresie sprawozdawczym prowadzone były 

prace nad następującymi projektami aktów prawnych: 

o ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku  

z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012; 

o rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne 

(trwają uzgodnienia międzyresortowe). 

 

W zależności od przewidywanych zagrożeń oraz wyników analizy ryzyka możliwe będzie 

wydanie: 

o zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o użycie żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (art. 18 a ustawy o Policji); 

o rozporządzenia wprowadzającego w czasie trwania Turnieju UEFA EURO 

2012 zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektórych jej rodzajów  

(art. 33 ustawy o broni i amunicji).  

 

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 maja 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także  

o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 
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2012 (druk sejmowy nr 4281) ma na celu zapewnienie niezbędnego otoczenia prawnego  

dla sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Turnieju 

Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

 

Projekt stanowi kompilację dwóch opracowanych odrębnie w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, mających  

na celu stworzenie właściwego otoczenia prawnego w obszarze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, jak również w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości.  

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, 

z późn. zm.) po dwuletnim okresie obowiązywania wymagała uzupełnienia o przepisy 

umożliwiające skuteczną walkę ze zjawiskiem tzw. chuligaństwa stadionowego oraz 

stworzeniem narzędzi do egzekwowania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas 

imprez masowych. Ustawa zawiera przepisy obowiązujące wyłącznie w czasie trwania 

Turnieju lub dotyczące wyłącznie meczów rozgrywanych w ramach Turnieju, jak również 

imprez masowych towarzyszących tej imprezie. Do ustawy zostaną wprowadzone przepisy 

niezbędne do sprawnego przeprowadzenia UEFA EURO 2012™, w wyniku analizy  

i przeprowadzonych w ramach odpowiedzialnego za koordynację przygotowań w zakresie 

bezpieczeństwa Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 konsultacji. 

 

1. Projekt ustawy uwzględnia zmiany łącznie 11 ustaw, w tym 5 kodeksów. 

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 1); 

- Kodeks wykroczeń (art. 2); 

- Ustawa o Policji (art. 3); 

- Ustawa o ochronie granicy państwowej (art. 4); 

- Kodeks karny (art. 5); 

- Kodeks postępowania karnego (art. 6); 

- Kodeks karny wykonawczy (art. 7); 

- Ustawa o broni i amunicji (art. 8); 

- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 9); 

- Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego (art. 10). 

 

2. Przepisy zmieniające: 

 ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 1) zawierają między innymi: 

- rozszerzenie definicji imprezy masowej artystyczno - rozrywkowej  

o znamiona odnoszące się do publicznej prezentacji obrazu na ekranach 

wielkoformatowych - powyżej 3 metrów; 

- delegację do wydania rozporządzenia określającego minimalne wymogi  

pod względem zabezpieczenia medycznego imprezy masowej; 

- umożliwienie zmiany liczebności członków służb organizatora imprezy 

masowej w trakcie trwania imprezy - zgodnie z harmonogramem 

udostępnienia obiektu lub terenu publiczności; 
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- umożliwiające sprzedaż, podawanie i spożywanie niskoprocentowych 

napojów alkoholowych na imprezach masowych (po uzyskaniu 

zezwolenia); 

- obligujące do wyposażenia w elektroniczny system identyfikacji osób 

wszystkie obiekty, na których prowadzone są mecze piłki nożnej (będące 

imprezami masowymi); 

- rozszerzające stosowanie zakazu klubowego na meczach wyjazdowych 

oraz jego orzekanie za naruszenie regulaminu na meczu wyjazdowym, jak 

również skreślające zapisy skutkujące zawieszeniem stosowania zakazu 

klubowego do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania; 

- umożliwiające odmowę sprzedaży biletu wstępu osobie, co do której 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej 

może ona stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej;  

- umożliwiające odmowę wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 

masowej w przypadku, gdy obiekt nie jest wyposażony w elektroniczny 

system identyfikacji osób; 

- gwarantujące otrzymywanie przez wojewodę informacji o wydaniu 

zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz wprowadzające 

obowiązek informowania wojewody o odmowie wydania zezwolenia lub  

o przerwaniu imprezy masowej przez organ wydający zezwolenie; 

- umożliwiające przerwanie imprezy przez wojewodę w przypadku 

zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników imprezy masowej  

w sytuacji, gdy działania organizatora są niewystarczające dla zapewnienia 

bezpieczeństwa imprezy masowej; 

- penalizujące przemieszczanie się uczestników do innych sektorów niż 

uprawnianie wynikające z posiadanego biletu; 

- umożliwiające ukaranie organizatora za nienależyte zapewnienie 

bezpieczeństwa imprezy masowej między innymi w zakresie: ochrony 

porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz 

odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz  

ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

- kryminalizację wdzierania się na teren imprezy masowej; 

- penalizujące prowokowanie kibiców do działań zagrażających 

bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej; 

- rozszerzające stosowanie zakazu wstępu na imprezy masowe na wszystkie 

imprezy masowe; 

- umożliwiające orzekanie obowiązku stawiennictwa w jednostce 

organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej odrębnie od 

orzekanego zakazu wstępu na imprezę masową; 

- umożliwiające zwolnienie przez sąd osoby, wobec której orzeczono (za 

wykroczenie) zakaz wstępu na imprezę masową z dalszego wykonywania 

takiego obowiązku. 
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3. Przepisy zmieniające: 

ustawę Kodeks wykroczeń (art. 2) zawierają między innymi: 

- penalizację posiadania niebezpiecznych narzędzi w miejscu publicznym; 

- modyfikację zapisów art. 66 kodeksu wykroczeń poprzez rozszerzenie 

możliwości karania np. sprawców fałszywych alarmów (rezygnacja  

z przesłanek: „swawoli” i „złośliwości”). 

 

4. Przepisy zmieniające: 

ustawę o Policji (art. 3) zawierają między innymi: 

- wprowadzenie możliwości obserwowania oraz rejestrowania 

monitorowanego obrazu z pomieszczeń, w których przebywają osoby 

zatrzymane; 

- umożliwienie umieszczania osób zatrzymanych przez Policję  

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych użytkowanych przez Straż 

Graniczną; 

- umożliwienie tworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji pokoi 

przejściowych, w których mogą być umieszczane osoby zatrzymane; 

- umożliwienie tworzenia poza jednostkami Policji tymczasowych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych. 

 

5. Przepisy zmieniające: 

ustawę o ochronie granicy państwowej (art. 4) dotyczą m.in.: 

-  uchwalenia przepisów, które określą sposób przygotowania infrastruktury 

drogowej oraz współdziałania Straży Granicznej z zarządzającymi 

infrastrukturą w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli 

granicznej na granicy wewnętrznej. 

 

6. Przepisy zmieniające: 

kodeks karny (art. 5) zawierają między innymi przepisy: 

- umożliwiające orzekanie przez sądy wykonywania obowiązku zakazu 

wstępu na imprezy masowe w systemie dozoru elektronicznego 

(obowiązek przebywania w czasie trwania imprezy masowej w miejscu 

stałego pobytu); 

- umożliwiające zwolnienie przez sąd osoby, wobec której orzeczono (za 

przestępstwo) zakaz wstępu na imprezę masową lub taki zakaz połączony  

z obowiązkiem stawiennictwa w jednostce policji z dalszego wykonywania 

takiego obowiązku; 

- wprowadzające nowy typ przestępstwa kryminalizującego, jako występek 

wywołanie fałszywym alarmem lub fałszywą informacją niepotrzebnej 

czynności instytucji użyteczności publicznej lub innego organu ochrony 

bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, mającej na celu 

uchylenie nieistniejącego zagrożenia; 

- poszerzające zakres kryminalizacji wynikający z art. 244 k.k.  

o niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową; 
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- zmieniające przepisy art. 244a k.k., który będzie obejmował wyłącznie 

naruszenie obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub 

obowiązku stawiennictwa w jednostce Policji lub innym miejscu 

wskazanym przez właściwego komendanta Policji, w czasie trwania 

imprezy masowej; 

- penalizujące utrudnianie lub udaremnianie kontroli wykonywania 

obowiązku wykonywania stosowania się do wykonywania zakazu wstępu 

na imprezy masowe w systemie dozoru elektronicznego; 

- kryminalizujące zachowania polegające na zaborze, zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub uczynieniu niezdatnymi do użytku części składowych 

sieci infrastruktury zaspokajającej niezbędne potrzeby ludności (nowy art. 

254a). 

 

7. Przepisy zmieniające: 

kodeks postępowania karnego (art. 6) zawierają między innymi przepisy: 

- umożliwiające przeprowadzenie rozprawy przez sąd w formie 

odmiejscowionej (bez konieczności doprowadzenia sprawcy do sądu – 

przesłuchanie na odległość) oraz określające zasady jej przeprowadzania. 

 

8. Przepisy zmieniające: 

kodeks karny wykonawczy (art. 7) zawierają między innymi: 

- wskazanie sądu penitencjarnego, jako właściwego do wykonania zakazu 

wstępu na imprezy masowe w formie dozoru elektronicznego. 

 

9. Przepisy zmieniające: 

ustawę o broni i amunicji (art. 8) zawierają między innymi: 

- określenie definicji noszenia broni przez osoby posiadające pozwolenie na 

broń, jako elementu umożliwiającego wydanie zakazu na jej posiadanie  

w miejscach publicznych. 

 

10. Przepisy zmieniające: 

kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 9) zawierają między innymi 

przepisy: 

- umożliwiające przeprowadzenie czynności przez sąd w formie 

odmiejscowionej (bez konieczności doprowadzenia sprawcy do sądu – 

przesłuchanie na odległość) oraz określające zasady jej przeprowadzania. 

 

11. Przepisy zmieniające: 

ustawę o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego (art. 10) dotyczą: 

- określenia warunków wykonywania orzeczonego w związku z zakazem 

wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego 

pobytu; 

- trybu postępowania przed sądem penitencjarnym. 
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12. Projekt ustawy zawiera następujące przepisy tymczasowe, które będą stosowane 

wyłącznie w związku z Turniejem Finałowym UEFA EURO 2012™: 

- odnoszące umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie informacji 

związanych z bezpieczeństwem UEFA EURO 2012™ przez Policję (art. 

11-13); 

- umożliwiające udzielanie opinii o osobach ubiegających się o akredytację 

UEFA tzw. police screaning (art. 14); 

- umożliwiające wsparcie Straży Granicznej przez służby ochrony lotniska  

w zakresie zadań związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą 

lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych w ruchu 

międzynarodowym (art. 15); 

- wprowadzające możliwość wypłaty ekwiwalentu finansowego za 

przedłużony czas służby w ramach realizacji zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ (art. 16); 

- umożliwiające wypłatę zaliczek na poczet zamówienia wykonywanych 

usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ 

(art. 17); 

- zawieszające wymóg umieszczania danych osobowych na biletach wstępu 

na mecze UEFA EURO 2012™ (art. 18); 

- wprowadzające wymóg uzyskania zgody właściciela sygnału 

telewizyjnego na publiczny obiór sygnału transmisyjnego meczów UEFA 

EURO 2012™ (art. 19);  

- umożliwiające zobowiązanie tłumacza przysięgłego do pozostawania  

w gotowości do wykonywania czynności (art. 20). 

 

Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie 

powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne, wynika z faktu zmiany brzmienia art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2010 r.  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 152, poz. 1021). W projekcie określono wymogi, jakie powinni spełniać: 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służba porządkowa i służba informacyjna organizatora 

imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz warunki i sposoby ich 

działania. Warunki szkolenia kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członków służby 

informacyjnej i służby porządkowej, a także zakres tematyki szkoleń przyczynią się do 

poprawy bezpieczeństwa podczas imprez masowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej,  

co jest niezwykle istotne w kontekście przygotowań Polski do zapewnienia bezpieczeństwa 

Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia 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) wprowadzono zmiany  

w tematyce szkoleń, które zobowiązani są odbyć kierownik do spraw bezpieczeństwa oraz 

kandydaci na członka służb porządkowych i służb informacyjnych.  
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W przypadku kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa, którzy legitymują się 

posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, o której mowa w art. 27 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 

1221, z późn. zm.) utrzymano, wprowadzone obowiązującym rozporządzeniem, zwolnienie 

przedmiotowe ze szkolenia w zakresie, w jakim pokrywa się ono ze szkoleniem na 

pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, o którym mowa w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r.  

w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki 

oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony 

osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej 

pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich 

składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U.  

Nr 113, poz. 731). Mając na uwadze zapewnienie możliwości dynamicznego zarządzania 

służbami przez organizatora imprezy masowej szkolenie kandydatów na członków służb 

informacyjnych i członków służb porządkowych będzie obywało się według jednego 

programu szkoleniowego. Wprowadzenie jednolitego programu szkoleń dla członków służb 

porządkowych i służb informacyjnych pozwoli organizatorowi imprezy masowej na sprawne 

zarządzanie tymi służbami w ramach imprezy masowej w miarę przewidywanych zagrożeń, 

natomiast kandydaci na członków tych służb będą zobowiązani do odbycia jednego szkolenia. 

Należy zauważyć, że służby porządkowe organizatora posiadają dodatkowe uprawnienie  

w stosunku do służb informacyjnych w zakresie stosowania środków przymusu 

bezpośredniego oraz możliwości, w ściśle określonych przypadkach, usuwania uczestników 

imprezy masowej z terenu imprezy masowej określonych w art. 20 ust 2 ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.). Prerogatywy te 

wynikają z dodatkowego wymogu dla członków służb porządkowych – konieczności 

posiadania ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej, wydanej na podstawie ustawy  

o ochronie osób i mienia. 

 

4. Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych 

Rada została powołana na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 104 z dnia  

23 września 2008 r. Rada działa przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych, jako 

organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Rady w terminach: 

o 17 marca 2011 r.; 

o 5 maja 2011 r. 

W tym okresie Rada zajmowała się m.in.: 

1) Zorganizowaniem debaty poświęconej bezpieczeństwu imprez sportowych w aspekcie 

stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (niektóre  

ze zgłoszonych propozycji zmian w przepisach znalazły się w projekcie ustawy  

o bezpieczeństwie UEFA EURO 2012™); 

2) Realizacją programów profilaktycznych dotyczących zwalczania przemocy poprzez sport 

oraz kształtowania pozytywnych postaw kibiców, zwłaszcza dzieci i młodzieży m.in.:  
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o „Razem Bezpieczniej”, konkurs na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez 

sportowych przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego;   

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”, realizowanym razem ze Spółką PL.2012, którego celem jest 

stworzenie lokalnych ośrodków prowadzących długoterminową pracę 

pedagogiczno-edukacyjną w środowisku kibiców piłkarskich (tzw. fan-coaching);  

3) Zapoznaniem się z aktualnymi przygotowaniami do organizacji UEFA EURO 2012™  

oraz Przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto omówiono również 

przygotowania Polski do przewodnictwa w Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej 

EUCPN, którego hasłem przewodnim będzie „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu 

przestępczości wśród dzieci i młodzieży”;   

4) Zapoznaniem się z informacją Komendy Głównej Policji nt. stanu bezpieczeństwa imprez 

sportowych w 2010 roku. W porównaniu do danych z 2009 roku liczba wybryków 

chuligańskich spadła o 36%. Bezpieczeństwo poprawiło się nie tylko na stadionach 

podczas meczów piłkarskich, przed spotkaniem i bezpośrednio po, ale także podczas 

przejazdu kibiców; 

5) Zapoznaniem się z informacją na temat działań podejmowanych przez poszczególne 

podmioty w ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju 

UEFA EURO 2012™. 

  

5. Stała Grupa Ekspercka  

W ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych funkcjonuje Stała Grupa Ekspercka.  

W okresie objętym sprawozdaniem Stała Grupa Ekspercka spotkała się 3 razy: 

o 25 stycznia 2011 r. 

o 22 lutego 2011 r. 

o 2 czerwca 2011 r.  

W tym czasie Grupa zajmowała się m.in.: 

1) analizą rekomendacji Stałego Komitetu TR-V; 

2) omówieniem stanu orzecznictwa w związku z naruszeniami prawa podczas imprez 

masowych;  

3) opracowaniem rekomendacji dotyczącej współpracy klubów z kibicami – co jest 

szczególnie istotne w kontekście aktywizacji kibiców przed UEFA EURO 2012™; 

4) w ramach grupy powołane zostały zespoły oceniające (bezpieczeństwo podczas 

międzypaństwowych meczów piłkarskich). Takie zespoły oceniały bezpieczeństwo, 

organizację meczu oraz pracę służb porządkowych w trakcie spotkań Polska – 

Argentyna (5 czerwca 2011 r.) oraz Polska - Francja (9 czerwca 2011 r.).   
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6. Współpraca z Ukrainą  

 

1) W dniach 20-22 grudnia 2010 r. odbyła się wizyta robocza przedstawicieli 

MSWiA w Kijowie. Celem wizyty była potrzeba doprecyzowania uzgodnień 

podjętych podczas posiedzenia polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy 

roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w dniu  

18 listopada 2010 r., między innymi o zaktualizowaniu Harmonogramu Grupy 

roboczej;   

2) W dniu 1 lutego 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Podsekretarza 

Stanu w MSWiA, Adama Rapackiego z I Zastępcą Narodowej Agencji  

ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012, Oleksandrem Birsanem, 

podczas którego uzgodniono, że do końca marca 2011 r. zostaną przygotowane 

założenia do projektu wspólnego oświadczenia stanowiącego strategię 

bezpieczeństwa Polski i Ukrainy na UEFA EURO 2012™, do stworzenia której 

Polska i Ukraina zobowiązały się w Planie Wspólnych działań (Mapie Drogowej) 

z dnia 30 września 2010 r.;  

3) W dniu 15 marca 2011 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli MSWiA  

i KGP z przedstawicielami MSW Ukrainy na przejściu granicznym w Dorohusku. 

Podczas spotkania omówiono zmiany przyjęte w Harmonogramie prac polsko-

ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa 

podczas EURO 2012, przyjęcie trybu procedowania nad podpisaniem Wspólnego 

oświadczenia będącego realizacją zobowiązania w zakresie stworzenia wspólnej 

strategii bezpieczeństwa Polski i Ukrainy, a także uzgodnienie szczegółów 

konferencji uzgodnieniowej krajów uczestniczących, sąsiadujących oraz 

tranzytowych „Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu polskiej 

Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”, 

organizowanej przez KGP we współpracy z MSWiA; 

4) Do końca maja 2011 r. strona polska i ukraińska przygotowały projekty 

Wspólnego Oświadczenia stanowiącego strategię bezpieczeństwa UEFA EURO 

2012™, które zostały skonsultowane z właściwymi służbami i instytucjami oraz 

połączone w jedną całość;  

5) W dniu 17 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej 

międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas  

EURO 2012 w Kijowie, podczas którego współprzewodniczący Grupy – 

Podsekretarz Stanu w MSWiA, Adam Rapacki oraz I Zastępca Narodowej 

Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012, Oleksandr Birsan 

podpisali Wspólne Oświadczenie MSWiA RP oraz Narodowej Agencji  

ds. Przygotowania i Przeprowadzenia na Ukrainie Finałowego Turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Realizacji Projektów 

Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego podczas przygotowania i przeprowadzenia Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Dokument ten 

w szczegółowy sposób opisuje zasady współpracy współorganizatorów UEFA 
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EURO 2012™ w oparciu o hasło: „Baw się dobrze – czuj bezpiecznie”. Strategia 

omawia między innymi zasady współdziałania służb bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Centrów Dowodzenia Operacją, procedury postępowania  

w przypadku wystąpienia ewentualnych katastrof i awarii, jak zasady 

współdziałania ze środkami masowego przekazu i społeczeństwem. 

 

7. Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 

2012™  

 

Zespół ten został powołany na mocy decyzji Podsekretarza Stanu w MSWiA, 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 następujące wizyty: 

o 15-16 grudnia 2010 r. w Warszawie – udział w posiedzeniu Komitetu  

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012;  

o 1-3 lutego 2011 r. w Warszawie – udział w warsztatach liderów obszarów 

Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012.  

 

Eksperci podczas posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w dniu  

16 grudnia 2010 r. przedstawili wstępne wnioski i najważniejsze spostrzeżenia, dotyczące 

przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™. Zespół opierał się oprócz wizyt w miastach 

gospodarzach Euro 2012, na dobrych praktykach i międzynarodowych standardach w zakresie 

bezpieczeństwa, a także na doświadczeniach przy organizacji podobnych imprez. Ponadto, 

pod uwagę wzięto wymogi UEFA i polskie raporty odnoszące się do przygotowań do UEFA 

EURO 2012™, przy uwzględnieniu polskich struktur organizacyjnych i obowiązującego 

porządku prawnego. 

 

W dniu 2 lutego odbyły się warsztaty liderów obszarów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012, których tematem była ocena stanu przygotowań Polski do UEFA EURO 

2012™. Wnioski i uwagi przedstawili także członkowie Międzynarodowego Zespołu 

Doradczo-Oceniającego ds. Bezpieczeństwa EURO 2012. Liderzy, czyli osoby 

odpowiedzialne za koordynację działań wszystkich instytucji i służb zaangażowanych  

w organizację Turnieju, zaprezentowali trzynaście obszarów zabezpieczania Mistrzostw: 

o Prawodawstwo;  

o System sądownictwa; 

o Współpraca międzynarodowa; 

o Miejsca publicznego oglądania meczów; 

o Opieka medyczna i ratownictwo medyczne; 

o Współpraca z kibicami; 

o Bezpieczeństwo stadionowe; 

o Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 
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o Przyjazna granica; 

o Ratownictwo i sytuacje nadzwyczajne; 

o Zarządzanie kryzysowe; 

o Przeciwdziałanie terroryzmowi; 

o Testy gotowości. 

 

II. Działania podjęte przez służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

 

A. Policja 

 

Przygotowania w Policji prowadzone są na podstawie zatwierdzonej przez Komendanta 

Głównego Policji Koncepcji przygotowania Policji do Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ wraz z załącznikami oraz portfelem projektów 

policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. Dokument wraz 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 

Spółkę PL.2012. 

Ponadto: 

1) Komenda Główna Policji przygotowała planowaną w dniach 27 – 29 czerwca 2011 r.  

Międzynarodową Konferencję Uzgodnieniową – Bezpieczeństwo imprez sportowych  

w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™, w ramach której odbędzie się również Spotkanie ekspertów  

ds. bezpieczeństwa imprez sportowych grupy Think-Tank oraz Konferencja dotycząca 

bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ zaplanowana została na 

dzień 29 czerwca 2011 r. Przewiduje się, że w spotkaniu udział weźmie 80 przedstawicieli 

delegacji zagranicznych: Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Szwecji, 

Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Łotwy, 

Estonii, Finlandii, Cypru, Norwegii, Grecji, Turcji, Chorwacji, Rumunii, Czech, Słowacji, 

Bułgarii, Słowenii, Malty, Białorusi, Mołdawii, UEFA, Europolu, Interpolu. Po stronie 

polskiej udział zadeklarowało 65 przedstawicieli m.in. z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend 

miejskich Policji, Kierownicy ds. bezpieczeństwa z miast gospodarzy, Spółki PL.2012, 

Spółki EURO 2012 Polska, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Głównej Policji. 

Celem spotkania są robocze ustalenia z poszczególnymi państwami w odniesieniu  

do międzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji w trakcie UEFA EURO 

2012™, a także zaprezentowanie projektu „Memorandum of Understanding”.  

Podczas paneli roboczych również poruszone zostaną kwestie dotyczące przyjęcia 

delegacji zagranicznych sił wsparcia: w aspekcie zakwaterowania, wyposażenia, składu 

delegacji, rozmieszczenia i oczekiwań. W zamyśle Konferencja […] służyć ma 
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wypracowaniu praktycznych aspektów współpracy pomiędzy organizatorami Turnieju,  

a poszczególnymi państwami, a także instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie 

bezpieczeństwa. Zaproszenia do udziału w poszczególnych spotkaniach zostały wysłane 

w dniu 26 maja 2011 r. zarówno za pośrednictwem poczty, jak i poczty elektronicznej. 

Adresatami zaproszeń są przedstawiciele NFIP-ów (Narodowych Punktów 

Informacyjnych ds. Piłki Nożnej) poszczególnych państw Europy. Do udziału  

w Konferencji dotyczącej bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ zaproszeni zostali 

również przedstawiciele takich międzynarodowych organizacji jak Interpol, Europol,  

a także władze UEFA. Ze strony polskiej zaproszeni zostali przedstawiciele MSWiA, 

przedstawiciele Spółki PL.2012 oraz EURO 2012 Polska, Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, szefowie służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także koordynatorzy przygotowań  

do UEFA EURO 2012™ w poszczególnych miastach gospodarzach. Zaproszony został 

również oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie, nadinspektor w st. spocz. Tadeusz 

Ławniczak oraz wszyscy oficerowie Policji akredytowani w Polsce. Informację  

o organizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia przekazano wszystkim oficerom 

łącznikowym polskiej Policji w Europie. 

2) W dniu 6 kwietnia 2011 r. Komendant Główny Policji zatwierdził dokument Założeń  

w sprawie przygotowania obsady, w tym naboru oraz postępu uruchamiania Centrum 

Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji – sztabu dowódcy operacji 

policyjnej pod krypt. „MISTRZOSTWA EUROPY 2012”. Dokument określa ramy 

przygotowania policjantów i pracowników Policji do realizacji zadań w strukturze sztabu 

dowódcy operacji policyjnej, Centrum […], który to jest jednym z kluczowych elementów 

prowadzonych przygotowań do zabezpieczenia tego przedsięwzięcia. Ponadto właściwie 

przygotowana obsada Centrum […] gwarantować będzie optymalny przepływ informacji  

i dokumentacji w związku z prowadzoną operacją pod krypt. „ME 2012”, zarówno  

w płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wewnątrz Policji, pomiędzy Policją a innymi 

służbami, podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w bezpieczeństwo Turnieju 

finałowego UEFA EURO 2012™.  

3) Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla policjantów spottersów, zgodnie  

z założeniami „Instytucji spottersa w Policji polskiej”, do końca 2011 r. przeszkolonych 

zostanie kolejnych 120 policjantów. Obecnie tworzy się grupę policjantów, którzy 

stanowić będą Spotters Team Polska (policjanci-spottersi polskiej reprezentacji narodowej 

w piłce nożnej). Policjanci kierowani będą na mecze każdorazowo w przypadku 

rozgrywania spotkań przez reprezentację narodową na terenie kraju oraz w miarę 

możliwości, gdy mecz odbywał się będzie za granicą. Rozwiązania tego rodzaju 

sprawdzają się zarówno na terenie Polski, jak i na arenach międzynarodowych. 

4) Kontynuowane jest wdrażanie filozofii działania polskiej Policji podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia 

zawodowego dla policjantów w całym kraju, na podstawie wprowadzonego programu 

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™. W ramach procesu szkolenia 
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oraz doskonalenia zawodowego dla policjantów w całym kraju do chwili obecnej 

przeszkolono około 1000 trenerów i 20 tys. policjantów. 

5) Jednostki i komórki organizacyjne Policji w ramach programów profilaktycznych 

przygotowują oraz prowadzą między innymi takie projekty, jak: 

 Edukacyjno-altrnatywny program dla dzieci i młodzieży pn.: Jestem Kibicem przez 

duże K (Policja, MEN, MS, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Polski 

Komitet Olimpijski, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

Aktualnie projekt uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Po podpisaniu listu intencyjnego, nastąpi wdrożenie programu. Przy wsparciu MSWiA 

ruszyły prace nad jednym z elementów programu, tj. nad kampanią społeczną pod 

nazwą Polska gościnność również na stadionach; 

 Pseudokibic realizowany przez KWP w Rzeszowie poprzez prowadzenie prelekcji  

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczą w nich policjanci 

wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej, piłkarze drużyn i przedstawiciele 

klubów sportowych, których kibice są wobec siebie nastawieni antagonistycznie; 

 Kibic z klasą realizowany przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu wraz  

z Urzędem Miejskim w Sosnowcu, MOSiR-em, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej 

oraz sosnowieckimi klubami. Jest programem adresowanym do uczniów 

sosnowieckich szkół gimnazjalnych. Głównym celem programu jest ograniczenie 

postaw chuligańskich występujących na trybunach aren sportowych, które osiągnięte 

zostanie poprzez podniesienie świadomości prawnej wśród uczniów, w tym 

zapoznanie z sankcjami karno-administracyjnymi przewidzianymi  

za nierespektowanie przepisów oraz zdobycie wiedzy na temat pozytywnego 

dopingowania; 

 Kibic realizowany przez stołecznych policjantów wspólnie z klubem sportowo-

piłkarskim „Polonia Warszawa”. Kierowany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, propaguje i kształtuje wśród młodzieży 

pozytywne zachowania podczas imprez sportowych pozbawione agresji, szowinizmu  

i antagonizmów klubowych;  

 Potrafię kibicować - EURO 2012 kierowany do młodzieży gimnazjalnej, realizowany 

przy współudziale piłkarzy Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze. Porozumienie  

o wdrażaniu programu podpisali również przedstawiciele władz pięciu gmin powiatu 

mikołowskiego. Program zakłada m.in. spotkania uczniów z piłkarzami Ruchu 

Chorzów i Górnika Zabrze oraz policjantami. Gimnazjaliści dowiedzą się, jak 

sportowcy odbierają zamieszki oraz niekulturalne zachowania na trybunach oraz jakie 

konsekwencje grożą za zakłócanie przebiegu meczów. 

 Biuro Prewencji KGP wspólnie z Fundacją „Dzieci Niczyje” podjęło prace nad 

kampanią informacyjno-edukacyjną „Nie przegraj" nt. zagrożeń dzieci i młodzieży 

komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym oraz prostytucją dziecięcą/handlem  

w trakcie UEFA EURO 2012™. Aktualnie inicjatywa została objęta honorowym 

patronatem przez Komendanta Głównego Policji. Materiały zostały przesłane  

do Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy z zaproszeniem do włączenia się  

w realizację kampanii. 
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6) Przedstawiciele Policji uczestniczą w spotkaniach grup eksperckich ds. imprez 

sportowych:  

– Grupa Robocza ds. Współpracy Policji (PCWP), grupa Think Tank, spotkania Grupy 

Sterującej (Steering Group) oraz Stałego Komitetu Rady Europy. W trakcie tych spotkań 

omawiane są kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa imprez sportowych, w tym  

w szczególności meczów piłki nożnej. Opracowywane są dokumenty dotyczące 

przedmiotowej problematyki w zakresie aktualizacji podręcznika Football Handbook, 

inicjatyw dotyczących kwestii związanych z poprawą bezpieczeństwa w trakcie imprez 

sportowych itp. Powyższe spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz 

najlepszych praktyk w ww. obszarach. Podczas spotkań przekazywane są również 

informacje dotyczące planowanych rozwiązań systemowych w związku  

z przygotowaniami Policji do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego. 

7) W dniach 31 marca – 4 kwietnia 2011 r. w Londynie w Wielkiej Brytanii, UEFA wspólnie 

ze Spółką EURO 2012 Polska zorganizowała szkolenie dla dowódców operacji 

stadionowych w związku z przygotowaniami do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Przedsięwzięcie 

zorganizowane zostało w ramach unijnego projektu European Policing Football Training 

Project. Projekt skierowany był dla funkcjonariuszy Policji, którzy podczas Turnieju 

Finałowego UEFA EURO 2012™ będą odpowiedzialni za prowadzenie  

i koordynowanie działań prowadzonych przez Policję, podczas odbywających się 

rozgrywek, w szczególności w miastach gospodarzach tego wydarzenia, jednocześnie  

dla policjantów zaangażowanych w proces przygotowań Policji do UEFA EURO 2012™  

na szczeblu centralnym. W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, 

Komendy Stołecznej Policji oraz Głównego Sztabu Policji KGP. Łącznie  

w przedsięwzięciu udział wzięło 23 policjantów. 

8) 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. 

9) Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP prowadzi szkolenia w celu przygotowania 

policjantów do realizacji zadań fizycznego zwalczania terroryzmu w środowisku 

narażonym na działanie czynnika CBRN: 

 przeprowadzono 3 tury szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej (grudzień 2010 r., 

styczeń i marzec 2011 r.), przeszkolono 60 policjantów (Centralny Ośrodek Szkolenia 

Straży Granicznej w Koszalinie); 

 uczestniczono w szkoleniu dla trenerów w zakresie pomiarów dozymetrycznych, 

zorganizowane przez MAEA w Kijowie, ze strony polskiej przeszkolono  

14 policjantów; 

 udział w ćwiczeniu „EPIFAKTOR 2011" (maj 2011 r.); 
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 wspólnie z JRG - 6 PSP prowadzono treningi w zakresie dekontaminacji; 

 dokonano zakupu sprzętu do działania w środowisku CBRN. 

Uczestniczy także w pracach Zespołu ds. Zagrożeń Chemicznych, Biologicznych, 

Radiologicznych i Nuklearnych (Zespół CBRN), powołanego w dniu 9 marca 2011 r. 

uchwałą nr 6 Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Ponadto prowadzi: 

 prace mające na celu przygotowanie koncepcji zabezpieczenia antyterrorystycznego 

oraz zabezpieczenia minersko-pirotechnicznego operacji policyjnej „ME 2012”; 

 warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem dużej liczby osób poszkodowanych - ratownicy medyczni BOA KGP 

będą odbywali praktyki w CSK MON Szaserów; 

 prace mające na celu przygotowanie treningu w infrastrukturze Metra Warszawskiego 

pod kątem wystąpienia masowej sytuacji zakładniczek; 

 prace nad przygotowaniem treningu związanego z atakiem terrorystycznym na 

Stadionie Narodowym (z udziałem Specjalnych Jednostek Interwencyjnych UE); 

 policjanci BOA KGP uczestniczyli w treningu na promach pasażerskich PŻB, podczas 

których realizowano warianty uwalniania zakładników (kwiecień/maj 2011 r.). 

10) Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP prowadzi szkolenia w celu przygotowania 

policjantów do realizacji zadań fizycznego zwalczania terroryzmu w środowisku 

narażonym na działanie czynnika CBRN.  

11) Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przygotowało analizę ryzyka w związku  

z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™. Prowadzone są prace  

w ramach Zespołu ds. Analizy Ryzyka, powołanego decyzją Przewodniczącego Komitetu 

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 

Podsekretarza Stanu w MSWiA, Adama Rapackiego na mocy uchwały nr 3 Komitetu  

do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 

16 grudnia 2010 r. Przewodniczącym Zespołu ds. Analiz Ryzyka jest Dyrektor Biura 

Wywiadu Kryminalnego KGP, w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Departamentu 

Analiz i Nadzoru MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży 

Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum 

Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa, Służby Celnej oraz Spółki PL.2012. Zadania Zespołu to: opracowanie 

wytycznych dotyczących jednolitej metodologii analizy ryzyka w poszczególnych 

obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, przygotowanie – w oparciu  

o wypracowaną metodologię, dokumentu pn.: „Analiza ryzyka - kompetencje  

i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™” 

oraz opracowanie trybu bieżącej aktualizacji wdrożonego instrumentu pn.: „Analiza 

ryzyka – kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™”. W trakcie dotychczasowych prac Zespołu określono zakres 

analizy, zidentyfikowano obszary zagrożeń oraz ryzyka w ramach tych zagrożeń, 

określono czynniki mające wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk, jak 

również czynniki mające wpływ na rozmiar skutków ryzyk. Zidentyfikowano także 

najbardziej istotne miejsca (obiekty) z punktu widzenia bezpieczeństwa przebiegu 

imprezy i opracowano metodologię wartościowania (mierzenia) zidentyfikowanych 
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czynników i w konsekwencji, zagrożenia ryzykami. BWK KGP wspólnie z UEFA podjęło 

prace nad koncepcją „police screening", określającą zasady współpracy Policji z UEFA  

przy weryfikacji przez Policję, przekazanych przez UEFA danych osób, ubiegających się 

o akredytacje w związku z UEFA EURO 2012™. W trakcie prac związanych z koncepcją, 

Biuro Wywiadu Kryminalnego korzysta z doświadczeń strony austriackiej – wymiana 

informacji jest prowadzona w ramach „Mostu Stałej Współpracy Polsko-Austriackiej”, 

funkcjonującego na podstawie Wspólnej Deklaracji między Ministrem Spraw 

Wewnętrznych i Administracji RP a Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych 

Republiki Austrii w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy w związku  

z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

12) Gabinet Komendanta Głównego Policji prowadzi prace związane z przygotowaniem  

i wydaniem podręcznika – informatora dla policjantów Zagranicznych Sił Wspierających. 

Dotychczas opracowano katalog informacji, które powinien podręcznik zawierać, jak 

również skonsultowano propozycje z jednostkami Policji na terenie miast gospodarzy 

Euro 2012. Aktualnie podjęto również prace koncepcyjne zmierzające do opracowania 

propozycji szaty graficznej informatora.  

13) Biuro Kadr i Szkolenia KGP opracowało Koncepcję w obszarze opieki psychologicznej 

nad policjantami i pracownikami Policji zaangażowanymi w operację policyjną 

zabezpieczenia UEFA EURO 2012™. Ponadto przedstawiono do akceptacji Komendanta 

Głównego Policji Zestawienie logistycznych potrzeb psychologów niezbędnych do 

realizacji zadań z zakresu opieki psychologicznej podczas operacji. Jednocześnie BKiSz 

KGP opracowało i wdrożyło Plan działania psychologów policyjnych w obszarze 

psychologii policyjnej stosowanej w związku z przygotowywaniem i realizacją operacji 

policyjnej zabezpieczenia UEFA EURO 2012™. 

 

B. Straż Graniczna  

 

1. Udział Straży Granicznej w pracach Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. 

Komendant Główny Straży Granicznej i upoważnieni przez niego przedstawiciele uczestniczą 

w kolejnych posiedzeniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Ponadto 

przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej zostali skierowani do prac w ramach 

grupy roboczej ds. opracowania ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku  

z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ oraz do prac w następujących 

zespołach powołanych przez Komitet: Zespołu ds. Analizy Ryzyka, Zespołu ds. opracowania 

i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™, Zespołu ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, 

radiologicznych i nuklearnych (CBRN), Zespołu ds. wzmocnienia systemu Obrony 

Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. Celem tego ostatniego Zespołu jest opracowanie „Koncepcji wzmocnienia 

systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™”, obejmującej między innymi współdziałanie MON i służb 

MSWiA.  



225 

 

W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™, w grudniu 2010 r. oraz w marcu 2011 r. przedstawiciele KGSG 

uczestniczyli w zorganizowanych przez spółkę PL.2012 oraz MON warsztatach Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, mających na celu określenie potrzeb służb resortu 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP 

podczas Turnieju. Uzgodnienia w tym zakresie Straż Graniczna prowadzi z MON od lipca 

2010 r. W chwili obecnej prowadzone są robocze ustalenia z przedstawicielami właściwych 

merytorycznie pionów funkcjonalnych tego resortu, w zakresie użyczenia wyposażenia 

logistycznego (przede wszystkim niezbędnego do przywrócenia kontroli granicznej) oraz 

wzmocnienia sił Straży Granicznej żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, szczególnie 

w strefie nadgranicznej (zarówno na zewnętrznej granicy, jak i na wewnętrznej –  

w przypadku przywrócenia kontroli granicznej), gdzie mogą pojawić się większe 

zorganizowane grupy kibiców, a także przy patrolowaniu „granicy zielonej”. 

Ponadto, w ramach prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, z inicjatywy 

Straży Granicznej, w dniu 15 marca 2011 r. w siedzibie spółki PL.2012 odbyło się spotkanie 

przedstawicieli instytucji i służb odpowiedzialnych za organizację bezpieczeństwa w ruchu 

lotniczym i na lotniskach podczas UEFA EURO 2012™. Omawiano m.in. kwestie dotyczące 

możliwości i zasad przywrócenia kontroli granicznej na lotniskach, prowadzenia odprawy 

granicznej na lotniskach „General Aviation” (dla prywatnych samolotów) oraz prowadzenia 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli bezpieczeństwa w ruchu 

międzynarodowym. Zgłoszono też konieczność podjęcia rozmów z przedstawicielami MON, 

na temat określenia zasad udostępnienia lotnisk wojskowych podczas Mistrzostw. Jednym  

z efektów tego spotkania było wniesienie do projektu „specustawy” o bezpieczeństwie UEFA 

EURO 2012™ zapisu o czasowym umożliwieniu wykonywania kontroli bezpieczeństwa  

w ruchu międzynarodowym przez pracowników Służby Ochrony Lotniska. 

2. Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa  

UEFA EURO 2012™. 

Realizowane przez Straż Graniczną zadania ujęte zostały w Zintegrowanej Koncepcji 

Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ w obszarze tematycznym 07_Przyjazna Granica.  

W celu zapewnienia harmonizacji i efektywności podejmowanych na przydzielonym obszarze 

działań, Straż Graniczna współpracować będzie na wielu płaszczyznach z Policją, Służbą 

Celną, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Strażą Ochrony Kolei i innymi instytucjami.  

W obszarze tym opisano – w systemie PPM, realizację 14 projektów. 

W ramach realizacji projektu (01_SG) Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu 

granicznego podczas EURO 2012, największym wyzwaniem będzie zagwarantowanie 

(w warunkach wzmożonego przepływu osób i towarów podczas Turnieju) płynności ruchu 

granicznego w przejściach na granicy zewnętrznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

i nienaruszalności „granicy zielonej”. Wymienione cele zostaną osiągnięte m.in. poprzez 

wzmocnienie kadrowe granicznych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz 

specjalne przeorganizowanie ruchu granicznego w przejściach na czas UEFA EURO 2012™.  

Wzmocnienie kadrowe Placówek Straży Granicznej zostanie osiągnięte m.in. poprzez 

skierowanie do służby w nich na czas UEFA EURO 2012™ funkcjonariuszy z pionów mniej 
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obciążonych zadaniami bezpośrednio związanymi z zabezpieczeniem Mistrzostw, a przede 

wszystkim funkcjonariuszy stanowiących kadrę ośrodków szkolenia Straży Granicznej 

(obecnie przygotowywane jest rozplanowanie wykorzystania tej kadry w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej).  

Reorganizacja ruchu granicznego w czasie UEFA EURO 2012™ polegać będzie przede 

wszystkim na uruchomieniu specjalnych pasów odpraw dla kibiców i uczestników Turnieju, 

na zasadach zbliżonych do funkcjonujących już „zielonych pasów” w PSG Korczowa. 

Przyjęcie takich rozwiązań w kolejnych przejściach (przede wszystkim tych o największym 

nasileniu ruchu) będzie możliwe, o ile zostaną one wprowadzone w przejściach granicznych 

po obu stronach granicy. Ponadto będą funkcjonowały odprawy tzw. „one stop”, gdzie 

pojazdy są odprawiane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej przy jednym 

zatrzymaniu. Prowadzone są też uzgodnienia z partnerami ukraińskimi obu służb 

(granicznych i celnych), w celu umożliwienia prowadzenia odprawy typu „one stop” z ich 

udziałem – po stronie polskiej (odprawa graniczna po stronie ukraińskiej jest niemożliwa  

z uwagi na ograniczenia Kodeksu Granicznego Schengen). Wówczas podczas jednego 

zatrzymania pojazdu przeprowadzona by była odprawa celno-graniczna odpowiednio przez 

służby obu państw na wjazd i wyjazd. 

Kolejnym ważnym elementem wymienionego projektu są prowadzone w Straży Granicznej 

przygotowania do ewentualnego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na 

granicach wewnętrznych Schengen. Ma mieć ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa  

w trakcie Turnieju. W 2010 r. wypracowano dokumentację koncepcyjną w tym zakresie. 

Konkretne plany ewentualnego przywrócenia kontroli na czas UEFA EURO 2012™ będą 

opracowywane po wyłonieniu grup eliminacyjnych fazy grupowej Finałów (to jest na 

przełomie roku 2011/2012). Ponadto w 2010 r. nawiązano współdziałanie z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej terenowymi oddziałami, w zakresie 

nieodpłatnego przygotowania zmiany organizacji ruchu drogowego w miejscach planowanej 

kontroli (przejściach granicznych). W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia, 

wprowadzono do projektu „specustawy” w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

UEFA EURO 2012™, zapisy zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej, obligujące 

zarządców dróg publicznych do opracowania planów zmiany organizacji ruchu drogowego 

oraz oznakowania znakami drogowymi i odpowiedniego przygotowania organizacji ruchu 

drogowego w obrębie przejścia, w przypadku przywrócenia kontroli granicznej.  

Najważniejszym elementem przygotowań w tym obszarze jest współpraca z Ukrainą (która 

została wydzielona do odrębnego projektu – nr 18_SG). Straż Graniczna utrzymuje stałe 

robocze kontakty z tym partnerem Mistrzostw, w tym m.in. realizuje zadania wynikające 

z przyjętego przez obydwie strony Harmonogramu prac polsko – ukraińskiej międzyrządowej 

Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa EURO 2012. Kwestią priorytetową było 

podpisanie w dniu 8 grudnia 2010 r. we Lwowie przez szefów służb granicznych Polski  

i Ukrainy Porozumienia o wspólnych patrolach, dającego możliwość zwiększenia 

bezpieczeństwa „granicy zielonej”. Takie patrole zostały uruchomione na przełomie roku 

2010/2011 i obserwuje się już korzystne efekty wdrożenia tego rozwiązania. 

Straż Graniczna uczestniczyła w opracowaniu przez DUEiWM MSWiA dokumentu  

pt.: Koncepcja funkcjonowania granicy polsko – ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy  
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w Piłce Nożnej EURO 2012. Głównym założeniem Koncepcji jest określenie rozwiązań 

ujętych w sposób zadaniowy, mających na celu usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-

ukraińskiej podczas UEFA EURO 2012™. Dla każdego zadania przedstawione zostały 

podstawowe założenia oraz uwarunkowania realizacji, harmonogram, szacunkowy koszt  

i analiza ryzyka, jak również zalety i wady oraz rekomendacje Zespołu ds. Zagospodarowania 

Granicy Państwowej.   

W dniu 17 maja 2011 r. Zespół przyjął ww. dokument, z którego został wykonany Wyciąg, 

celem przekazania go Stronie ukraińskiej w dniu 16 czerwca 2011 r., podczas podsumowania 

przeglądu polsko-ukraińskich przejść granicznych, realizowanego przez Zespół Zadaniowy 

ds. Ochrony Granic i Kontroli Ruchu Granicznego Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej  

ds. Koordynacji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. 

Projekt (02_SG) Współpraca i wymiana informacji ze służbami i podmiotami krajowymi, 

zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Podczas Turnieju 

ważną rolę w krajowym systemie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ odgrywać będzie 

Centrum Dowodzenia Operacją (CDO) zaplanowane do uruchomienia na czas Mistrzostw 

(od ok. połowy maja 2012 r.) w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. CDO stanowić 

będzie centralną jednostkę koordynującą działania Policji oraz służb uczestniczących 

w systemie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ – zarówno w wymiarze krajowym, jak też 

międzynarodowym.  

W CDO funkcjonować będzie „Punkt Kontaktowy Straży Granicznej”, 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 2012 w KGSG wszystkich informacji, które 

dotyczą zadań Straży Granicznej, a także przekazywanie do właściwych służb informacji 

otrzymanych z KGSG. Może też zachodzić konieczność bieżącego konsultowania z innymi 

służbami w CDO zagadnień dotyczących właściwości ustawowej Straży Granicznej.  

Przedstawiciele KGSG, w ramach przygotowań do uczestnictwa w CDO, brali udział 

w roboczych spotkaniach dotyczących organizacji Centrum Dowodzenia Operacją na czas 

UEFA EURO 2012™, w tym w dniu 11 stycznia 2011 r., dotyczącym omówienia potrzeb 

poszczególnych służb wysyłających swoich przedstawicieli do CDO, w odniesieniu do 

systemów teletransmisyjnych niezbędnych dla nich w ramach wyposażenia Centrum.  

W ramach realizacji projektu (03_SG) Przyjęcie zagranicznych sił wsparcia, w celu 

zwiększenia sprawności realizacji zadań dotyczących obsługi zwiększonego ruchu 

granicznego, jak też zapewnienia bezpieczeństwa granic w czasie Mistrzostw, w 2010 r. Straż 

Graniczna wystąpiła do Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną  

na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX  

z wnioskiem o wsparcie ze strony funkcjonariuszy służb granicznych Unii Europejskiej,  

w formie Wspólnej Operacji „EUROCUP 2012”.  

Ponadto opracowano dokument pn.: Założenia Wspólnej Operacji EUROCUP 2012 

z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej Frontex, w tym Koncepcja włączenia 

funkcjonariuszy służb granicznych państw UE do udziału w zabezpieczeniu EURO 2012, 
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zatwierdzony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 20 stycznia 2011 r. 

Dokument odzwierciedla zapotrzebowania i możliwości przyjęcia zasobów ludzkich i sprzętu, 

określone przez komendantów granicznych jednostek organizacyjnych.  

W dniu 15 marca 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji 

FRONTEX w sprawie organizacji WO EUROCUP 2012, na którym delegacja Straży 

Granicznej przedstawiła główne założenia opracowanego dokumentu, a także określiła swoje 

oczekiwania w zakresie przygotowania i przebiegu operacji. Propozycja SG spotkała się  

z pełną akceptacją przedstawicieli Agencji. Spotkanie planistyczne WO EUROCUP 2012  

z przedstawicielami wszystkich zaangażowanych krajów i instytucji zaplanowano wspólnie 

na wrzesień 2011 r. 

Ponadto w ramach projektu „Przyjęcie zagranicznych sił wsparcia” strona polska utrzymuje 

szczególną współpracę bilateralną ze służbami policyjnymi Austrii, która zaoferowała pomoc 

w organizacji UEFA EURO 2012™, przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń 

z organizacji UEFA EURO 2008™, w ramach programu współpracy „Most Stałej 

Współpracy Polsko – Austriackiej”. Do najważniejszych tematów współpracy Straży 

Granicznej z partnerem austriackim należą: przywrócenie kontroli granicznej  

na wewnętrznych granicach oraz organizacja Wspólnej Operacji FRONTEX. 

3. Przeciwdziałanie transportowaniu przez granicę państwową materiałów jądrowych  

i promieniotwórczych. 

Straż Graniczna, w ramach swoich ustawowych zadań, realizuje działania związane  

z zapobieganiem transportowaniu przez granicę państwową między innymi materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych (art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r.  

o Straży Granicznej). Kontrola takich materiałów jest prowadzona przy użyciu stacjonarnych 

oraz przenośnych urządzeń dozymetrycznych przez funkcjonariuszy, którzy podlegają 

szkoleniom z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. 

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa radiologicznego podczas 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, Straż Graniczna, w związku  

z realizacją podpisanego w dniu 8 stycznia 2009 r. Memorandum o porozumieniu między 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Finansów Rzeczypospolitej 

Polskiej a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy 

przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi 

materiałami radioaktywnymi (Memorandum) uzgodniła ze stroną amerykańską, jako 

priorytetowe doposażanie w sprzęt dozymetryczny przejść granicznych na granicy z Ukrainą.  

Rozpoczęto przygotowania do realizacji instalacji stacjonarnych monitorów  

do kontroli osób i środków transportu w przejściach granicznych w Krościenku, Medyce, 

Korczowej, Hrubieszowie, Zosinie i Dorohusku. Zakończenie pierwszych instalacji – 

w drogowych przejściach granicznych w Medyce i w Korczowej, planowane jest we wrześniu 

2011 r. Podejmowane są też działania zmierzające do tego, by przed UEFA EURO 2012™ 

zainstalowane ten sprzęt w kolejnych przejściach: w Dorohusku, Krościenku i Hrubieszowie. 

Ponadto w grudniu 2010 r. Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Nuklearnego 

Departamentu Energii USA w ramach realizacji zapisów Memorandum przekazała Straży 
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Granicznej pierwszą partię urządzeń przenośnych do kontroli radiometrycznej. Straż 

Graniczna otrzymała 8 szt. spektrometrów do identyfikacji izotopów promieniotwórczych 

IDENTIFINDER, 29 sygnalizatorów promieniowania jonizującego PM1703AGN oraz jeden 

zestaw plecakowy. Sprzęt ten został przekazany do placówek Straży Granicznej 

ochraniających odcinek granicy państwowej z Ukrainą. Strona amerykańska przeszkoliła  

w zakresie jego obsługi 60 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału 

Straży Granicznej. 

W 2011 r. Straż Graniczna planuje pozyskanie kolejnej partii sprzętu przenośnego do kontroli 

radiometrycznej. Zostanie on przeznaczony do uzupełnienia posiadanego już sprzętu na 

granicy z Ukrainą oraz w wybranych lotniczych przejściach granicznych. 

4. Ochrona lotnictwa cywilnego. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. 

w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady 

ochrony lotnictwa, kontrolę bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, wykonuje wyłącznie 

osoba wpisana na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) listę 

operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadająca certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa 

wydany przez Prezesa ULC lub odpowiedni certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa 

wydany przez ośrodek szkoleniowy ICAO, ECAC lub Unii Europejskiej.   

Aktualnie w Straży Granicznej powyższe uprawnienia do wykonywania kontroli 

bezpieczeństwa posiada ponad 1.300 funkcjonariuszy SG, co na chwilę obecną w pełni 

wystarcza do prowadzenia płynnej kontroli bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej. 

Jednak w warunkach znacznego zwiększenia ruchu granicznego podczas UEFA EURO 

2012™ wymieniona liczba będzie niewystarczająca i potrzebne będzie istotne wzmocnienie 

tych służb o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.  

Na bieżąco prowadzone są szkolenia doskonalące oraz szkolenia podstawowe  

w ośrodkach szkolenia SG dla kolejnych funkcjonariuszy kierowanych do prowadzenia  

tej kontroli w portach lotniczych. W miarę otwierania nowych stanowisk kontrolnych, co jest 

związane z rozbudową istniejących i budową nowych terminali pasażerskich portów 

lotniczych, funkcjonariusze kierowani do wykonywania działań z zakresu ochrony lotnictwa 

cywilnego będą poddawani stosownym szkoleniom oraz dalszemu procesowi certyfikacji, 

umożliwiającemu samodzielne wykonywanie kontroli. 

Wdrożony system szkoleń i kontroli jakości, w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

gwarantuje sprawność i skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym 

i wyjeżdżającym z Polski drogą lotniczą przed i w trakcie trwania UEFA EURO 2012™. 

Jednakże należy podkreślić, że realizacja wyżej wymienionych zadań angażuje znaczne siły 

Straży Granicznej i utrzymujący się brak nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze skutkuje tym,  

że siły te nie będą mogły być skierowane do wykonywania priorytetowych zadań ustawowych 

Straży Granicznej w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej. Problem 

mógłby być częściowo rozwiązany na czas UEFA EURO 2012™, jeśli wejdzie  

w życie wyżej wymieniony zapis w „specustawie” w sprawie bezpieczeństwa UEFA EURO 
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2012™, zgłoszony w tym roku przez Straż Graniczną dot. wsparcia jej sił przy kontroli 

bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym przez służby zarządzającego lotniskiem. 

Ponadto Straż Graniczna utrzymuje stałą liczbę funkcjonariuszy przygotowanych  

do pełnienia wart ochronnych na pokładach cywilnych statków powietrznych. Z uwagi na 

koszty nie rozwija swojego dotychczasowego stanu osobowego w tym zakresie (z tego też 

powodu zrezygnowano z wprowadzenia specjalnego programu w tym zakresie na czas UEFA 

EURO 2012™). 

5. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym związanym z użyciem materiałów 

wybuchowych – prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych. 

W ramach przygotowań do zabezpieczenia portów lotniczych i lotnictwa cywilnego przed 

zagrożeniami związanymi z aktami terroru, podczas których wykorzystywane  

są materiały wybuchowe, Straż Graniczna systematycznie zwiększa ukompletowanie  

i wyposażenie specjalistyczne zespołów interwencji specjalnych, prowadzących działania  

z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego i neutralizacji urządzeń wybuchowych. 

Wszystkie placówki SG wykonujące zadania w stałych lotniczych przejściach granicznych 

(za wyjątkiem Kielc i Zielonej Góry) dysponują w tej chwili funkcjonariuszami 

posiadającymi uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań minersko-

pirotechnicznych – do wykonania neutralizacji urządzeń wybuchowych włącznie. W wyniku 

szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych w 2010 r. w Centrum Szkolenia Straży 

Granicznej oraz w innych jednostkach organizacyjnych SG zostały zapewnione podstawowe 

potrzeby Straży Granicznej w ww. zakresie. W 2011 roku zaplanowano kolejne edycje 

szkoleń, po przeprowadzeniu których potrzeby SG odnośnie zabezpieczenia minersko-

pirotechnicznego w portach lotniczych zostaną całkowicie zaspokojone. Do 124 

funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia rozpoznania minersko-

pirotechnicznego dołączy kolejnych 80, natomiast do 61 funkcjonariuszy posiadających 

uprawnienia do przeprowadzania neutralizacji urządzeń wybuchowych dołączy kolejnych 32. 

Również w 2010 r. nastąpiła znaczna poprawa, jeśli chodzi o wyposażenie placówek SG 

wykonujących zadania w portach lotniczych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań 

minersko-pirotechnicznych. Doposażono między innymi PSG Wrocław Strachowice oraz 

PSG Poznań Ławica w roboty, kombinezony i wyrzutniki pirotechniczne wraz z zestawami 

niezbędnego sprzętu. W podobny sposób uzupełniono wyposażenie Centrum Szkolenia Straży 

Granicznej w Kętrzynie, które przygotowuje funkcjonariuszy SG do prowadzenia ww. działań 

oraz nadaje stosowne uprawnienia. 

Poprawa specjalistycznego wyposażenia minersko-pirotechnicznego następowała również  

w innych placówkach SG, takich jak Katowice, czy Gdańsk, w wyniku zakupów 

realizowanych w ramach środków własnych formacji, środków przeznaczanych na ten cel 

przez urzędy wojewódzkie i zarządzających lotniskami. 

W ramach środków finansowych przyznanych Straży Granicznej w celu właściwego 

wykonania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania UEFA EURO 

2012™ zaplanowano również zakupy przenośnych urządzeń rentgenowskich oraz zagłuszarek 
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fal radiowych, które będą stanowiły dodatkowe uzupełnienie sprzętu zespołów minersko-

pirotechnicznych SG, wykonujących zadania w portach lotniczych. 

 

 

C. Państwowa Straż Pożarna 

 

Na szczeblu Komendy Głównej PSP realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1. Realizowane są zadania ujęte w „Koncepcji działań krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego w związku z organizacja finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012™”. 

2. Sporządzono i przesłano do Ministerstwa Obrony Narodowej zestawienie potrzeb  

ze strony Państwowej Straży Pożarnej, w ramach przygotowań do zabezpieczenia 

Turnieju UEFA EURO 2012™, z udziałem zasobów Sił Zbrojnych RP. 

3. Opracowanie projektu „Założeń do organizacji dekontaminacji wstępnej  

w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym”. Przedmiotowe materiały znajdują się 

w fazie prac Zespołu do spraw dekontaminacji w ramach Zespołu CBRN. 

4. Opracowanie wykazu potrzeb logistyczno – operacyjnych związanych  

z zabezpieczeniem UEFA EURO 2012™ w ramach Centralnego Odwodu 

Operacyjnego. Przekazanie do MSWiA potrzeb operacyjno – logistycznych 

związanych z zabezpieczeniem Turnieju na kwotę 5.000.000 zł. 

5. Uczestniczenie w ramach prac Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych i nuklearnych – Zespołu CBRN w zakresie 

wykrywania, przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń CBRN. 

6. Uczestniczenie w ramach prac Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa 

organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™ w zakresie 

zapewnienia przez infrastrukturę stadionową odpowiednich warunków ochrony 

przeciwpożarowej, w tym przygotowanie obiektów do prowadzenia działań 

ratowniczych. 

7. Uczestniczenie w ramach prac Zespołu do spraw Analizy Ryzyka w zakresie 

określenia zagrożeń, czynników ryzyka mających wpływ na wartość ryzyka. 

8. Trwają prace nad organizacją i przygotowaniem: 

1) ćwiczeń EU CARPATHEX 2011, planowane w dniach 14-15 września  

2011 r. na terenie woj. podkarpackiego z udziałem sił COO  

z woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz z zagranicy (Ukraina, 

Czechy, Węgry, Słowacja) - w tej sprawie odbyły się 3 konferencje planistyczne 

oraz spotkania zespołu KG PSP ds. organizacji ćwiczeń; 

2) ćwiczeń WYDARZENIA 2011 organizowanych przez KW PSP Poznań  

w dniach 21-22 czerwca 2011 r. z udziałem sił COO z woj. dolnośląskiego, 

lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz grupy z Niemiec - w minionym półroczu 

zrealizowano fazę planistyczną i przygotowawczą oraz przeprowadzono ćwiczenia 

wg założeń; 

3) przeprowadzono ćwiczenia miedzywojewódzkie KĘDZIERZYN LAS 2011 

organizowanych przez KW PSP Opole z udziałem sił COO  
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z woj. małopolskiego, śląskiego i łódzkiego oraz grupy z Czech - odbyły się  

w dniach 27-28 kwietnia 2011 r. 

9. W ramach przygotowania zabezpieczenia prewencyjnego UEFA EURO 2012™ na 

bieżąco prowadzony jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych  

i realizowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych. Realizacja 

tych działań dotyczy zarówno obiektów bezpośrednio związanych z organizacją 

UEFA EURO 2012™ (stadiony, centra pobytowe drużyn itp.), jak również pośrednio 

związanych z Turniejem (hotele, obiekty użyteczności publicznej itp.). W związku  

z powyższym w dniu 17 lutego 2011 r. przekazano do Komend Wojewódzkich PSP 

zaktualizowaną bazę hoteli operacyjnych „UEFA Family” w miastach gospodarzach  

i regionach. Ww. dokumenty zostały przekazane celem zaplanowania przez komendy 

Państwowej Straży Pożarnej okresowych czynności kontrolno - rozpoznawczych 

związanych z organizacją UEFA EURO 2012™.  

10. Realizując postanowienia Porozumienia, zawartego w dniu 11 lutego 2010 r. 

pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a Komendantem Głównym 

PSP, przeprowadzono kontrole budów stadionów, z udziałem pracowników 

terenowych organów nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej, które 

zostały przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Departamentu Inspekcji  

i Kontroli Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zgodnie  

z przedstawionym harmonogramem:  

1) budowa stadionu Wisły w Krakowie w dniach: 21.02 – 25.02.2011 r.;  

2) budowa stadionu „Arena Bałtycka” w Gdańsku w dniach: 7.03 – 18.03.2011 r.; 

3) budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu w dniach: 4.04 – 15.04.2011 r.; 

4) budowa stadionu narodowego w Warszawie dniach: 9.05 – 20.05.2011 r.; 

5) stadion miejski w Poznaniu w dniach: 30.05 – 10.06.2011 r. – w związku  

z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez UEFA. 

Przedmiotowej kontroli poddany zostanie również obiekt budowy stadionu  

w Chorzowie w dniach: 13.06 – 19.06.2011 r. 

11. Do Komend Wojewódzkich PSP przesłano arkusze oceny ryzyka związanego  

z organizacją UEFA EURO 2012™, w zakresie zadań leżących w gestii Państwowej 

Straży Pożarnej oraz przeprowadzono warsztaty na potrzeby sporządzania  

w województwach przedmiotowych analiz i ocen. 

12. Opracowanie:  

1) programu szkolenia obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej;  

2) programu projektu szkolenia z zakresu prowadzenia dekontaminacji; 

3) programu studiów podyplomowych „Kierowanie strategiczne  

w ratownictwie”. 

13. Zgłoszenie potrzeby zmiany organizacji roku szkolnego: potrzebę zmiany 

uwzględniono w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

14. Przedsięwzięcia szkoleniowe w trakcie realizacji:  
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1) szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane zgodnie  

z przyjętym przez Komendanta Głównego PSP harmonogramem na lata 2010-

2012; 

2) nauka języków obcych – 42 funkcjonariuszy KG PSP (40 osób język angielski,  

1 osoba język rosyjski, 1 osoba język niemiecki) 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 uczestniczy w projekcie „Doskonalenie językowe służb 

mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”; 

3) projekt szkoleniowy obejmujący około 70 tysięcy strażaków KSRG (20 tys. PSP  

i 50 tys. OSP) w zakresie przygotowania do organizacji w terenie przygodnym 

lądowisk dla śmigłowców oraz do przyjmowania śmigłowców; 

4) przygotowanie kadry instruktorskiej do realizacji szkoleń specjalistycznych dla 

służb ratowniczych w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, 

promieniotwórczych i radiologicznych (CBRN). 

15. W związku z wystąpieniem Departamentu Ewidencji Państwowych  

i Teleinformatyki MSWiA w sprawie planów alternatywnych (do OCSŁR) wariantów 

zapewnienia łączności radiowej na potrzeby obsługi UEFA EURO 2012™ zwrócono 

się do KW PSP na terenie miast gospodarzy Mistrzostw Europy (Warszawa, Wrocław, 

Poznań, Gdańsk) o: 

1) przygotowanie oraz przesłanie informacji na temat wykorzystywanych obecnie 

rozwiązań z zakresu łączności radiowej; 

2) przedstawienie informacji odnoszących się do problematyki związanej  

z przygotowaniami systemów łączności na potrzeby UEFA EURO 2012™ tj.: 

 aktualnego stanu uzgodnień z gospodarzami stadionów w zakresie możliwości 

wykorzystania przez PSP systemów IT na stadionach ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań radiokomunikacyjnych; 

 planów w zakresie uruchomienia dedykowanych rozwiązań dla potrzeb służb 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa; 

 w oparciu, o jaki system łączności radiowej realizowana będzie główna sieć 

dowodzenia i kierowania w trakcie UEFA EURO 2012™? 

Na podstawie zebranych materiałów opracowano dokument zbiorczy dla DEPiT MSWiA. 

16. Prowadzono analizy składnych do KG PSP przez KW PSP, wniosków  

o przydział częstotliwości na potrzeby modernizacji i budowy nowych sieci 

zwiększonego zasięgu oraz oceny parametrów techniczno – funkcjonalnych pod kątem 

spełnienia wymagań operacyjnych służby, dla jednostek ksrg. 

17. Występowano do DEPiT MSWiA w sprawie przydziału dodatkowych częstotliwości 

na potrzeby budowy wyżej wymienionych sieci. 

18. Przekazywano do właściwych KW PSP informacje o decyzji ws. przydziału 

częstotliwości na potrzeby modernizacji i budowy nowych sieci zwiększonego zasięgu 

pod kątem UEFA EURO 2012™. 

19. W 2011 r. planowane jest spotkanie przedstawicieli Kompetentnych organów  

ds. wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 

Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania 
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katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz 

usuwania ich następstw, podpisanej w Warszawie w dniu 19 lipca 2002 r. Spotkanie to 

odbędzie się po stronie polskiej. 

20. Strony (polska i ukraińska) opracowały i przygotowały do podpisu dokument 

techniczno-operacyjny, regulujący współdziałanie polskich i ukraińskich służb 

ratowniczych podczas udzielania wzajemnej pomocy - Instrukcji metodycznej dla 

jednostek ochrony przeciwpożarowej Rzeczypospolitej Polskiej z jednostkami 

Ministerstwa Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, biorących udział w pomocy 

wzajemnej. Dokument zostanie podpisany po otrzymaniu ze strony ukraińskiej noty 

dyplomatycznej, informującej o innych organach, upoważnionych do zwracania się  

o pomoc i przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy. Strona ukraińska w Planie 

wspólnych działań polskich i ukraińskich służb pożarniczo-ratowniczych, podpisanym 

w dniu 14 grudnia 2010 r. w Kijowie zarezerwowała sobie czas na realizację tego 

przedsięwzięcia do końca 2013 r. Postanowiono, iż jeżeli do końca czerwca 2011 r. 

strona polska nie otrzyma noty dyplomatycznej, informującej o innych organach 

upoważnionych do zwracania się o pomoc i przyjmowania wniosków  

o udzielenie pomocy, zostaną wówczas podjęte działania zmierzające  

do opracowania innego dokumentu techniczno – operacyjnego, ułatwiającego 

współpracę podczas UEFA EURO 2012™. 

21. W dniu 14 grudnia 2010 r. w Kijowie przez Komendanta Głównego PSP, gen. 

brygadiera W. Leśniakiewicza oraz Wiceministra Ukrainy ds. Sytuacji 

Nadzwyczajnych, gen. W. Buta został podpisany „Plan wspólnych działań polskich  

i ukraińskich służb pożarniczo-ratowniczych dotyczący wykonywania Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy  

i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym  

i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw na lata 2011-

2013”. Plan zawiera wykaz przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w latach 

2011-2013. Jednym z punktów planu jest wspólne przygotowanie Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

 

Na szczeblu komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

 

1. Działania wspólne: 

Opracowanie przez komendantów wojewódzkich PSP planów operacji wojewódzkich na czas 

trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na podstawie posiadanych 

danych wyjściowych – 31 grudnia 2010 r. 

W kwietniu 2011 r. dokonano I-ej aktualizacji przez komendantów wojewódzkich PSP 

planów operacji wojewódzkich na czas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ na podstawie szablonu wypracowanego na odprawie służbowej  

w dniu 17 lutego 2011 r. w Poznaniu oraz na podstawie informacji uzyskiwanych na temat 

szacowania ryzyka oraz zmian dotyczących realizacji zadań przez podmioty  

i struktury kryzysowe organów władzy przewidzianych do współdziałania z KSRG. 
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2. Działania finansowe: 

 woj. lubelskie: 

 jednostkom OSP wytypowanym do udziału w operacji zabezpieczenia 

województwa lubelskiego na czas trwania Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ zwiększono kwotę dotacji w ramach 

dofinansowania z budżetu państwa dla jednostek OSP włączonych do ksrg  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykorzystywanego do działań 

ratowniczych na szlakach komunikacyjnych (zestawy hydrauliczne, zestawy 

medyczne, aparaty ochrony dróg oddechowych, środki pianotwórcze, 

agregaty prądotwórcze itp.). 

3. Działania organizacyjne: 

 woj. dolnośląskie: 

 wydany został Rozkaz nr 162/2010 Dolnośląskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia  

15 grudnia 2010 r. w sprawie operacji wojewódzkiej zabezpieczenia UEFA 

EURO 2012™ w województwie dolnośląskim, rozkaz określa zakres zadań, 

kompetencji i odpowiedzialności związanych z realizacją planu operacji  

(w tym uzgodnień i pozyskiwania informacji od podmiotów niezwiązanych 

zależnością służbową z PSP); 

 przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu biorą 

udział w cyklicznych spotkaniach zespołu ds. bezpieczeństwa UEFA EURO 

2012™, działającego w ramach Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™; 

 przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu uczestniczą również 

w cyklicznych spotkaniach wrocławskiego zespołu ds. ratownictwa  

i zabezpieczenia medycznego UEFA EURO 2012™. 

 woj. mazowieckie: 

 w dniach 19-20 maja 2011 r. w Otwocku odbyło się robocze spotkanie 

Podzespołu ds. opracowania organizacji procesu komunikacji społecznej  

w sytuacjach kryzysowych podczas UEFA EURO 2012™, stroną 

koordynującą całe przedsięwzięcie jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

 woj. podkarpackie: 

 przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie brali udział  

w posiedzeniach działającego przy Wojewodzie Podkarpackim „Zespołu 

Koordynującego prace w woj. podkarpackim związane  

z EURO 2012” (w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania:  

18 marca 2011 r. oraz 8 czerwca 2011 r.). 

 woj. wielkopolskie: 

 rozpoczęto realizację projektu kluczowego w ramach WRPO „Rozbudowa 

zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 

województwa wielkopolskiego”, który przewiduje prace budowlane, 

inwestycje teleinformatyczne, zakupy sprzętowe i szkolenia specjalistyczne  

z uwzględnieniem potrzeb na UEFA EURO 2012™, łączna wartość projektu 

to ponad 42 mln zł.; 
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 w trakcie realizacji jest projekt „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno - 

ekologicznego systemu bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu - etap II”, który obejmuje zakupy sprzętowe 

(między innymi autobus z funkcją dowodzenia i łączności) za łączną kwotę 

7,5 mln zł., projekt jest obecnie w trakcie rozstrzygania postępowań 

przetargowych. 

4. Działania z zakresu zabezpieczenia i obsługi logistycznej: 

 woj. dolnośląskie: 

 Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu realizuje remont sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem (w budynku Komendy), która jest 

uwzględniana w planach zakwaterowania odwodu na czas UEFA EURO 

2012™; 

 trwa budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej 7 we Wrocławiu  

na ul. Kosmonautów – w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego, JRG 7 będzie 

miała istotną rolę w zabezpieczeniu Stadionu, budynek będzie oddany do 

użytku do końca 2011 r. 

 woj. kujawsko – pomorskie: 

 Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu wraz z KW PSP w Kielcach, 

Warszawie, Poznaniu, Łodzi bierze udział w projekcie „Bezpieczne Centrum 

– doposażenie jednostek organizacyjnych PSP w ciężkie pojazdy i sprzęt 

specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”, przedmiotem 

projektu jest zakup 12 ciężkich pojazdów do ratownictwa na drogach. 

 woj. łódzkie: 

 w 2010 r. zakupiono specjalistyczny sprzęt w tym pojazdy ratowniczo-

gaśnicze w celu poprawy zabezpieczenia operacyjnego szlaków 

komunikacyjnych woj. łódzkiego pod kątem „EURO 2012”; 

 pozyskanie środków finansowych na zakup i przygotowanie odpowiedniego 

środka transportu do przewożenia na miejsce działań ratowniczych 

Mobilnego Medycznego Zestawu Ratunkowego (tzn. modułu medycznego  

i dekontaminacyjnego wykorzystywanego w przypadku katastrof i zdarzeń  

z dużą liczbą osób poszkodowanych), przekazanego do JRG nr 10 KM PSP  

w Łodzi z Agencji Rezerw Materiałowych; 

 pozyskiwanie środków finansowych z różnorodnych źródeł celem zakupu 

zestawów R-1 i R-2, namiotów dekontaminacyjnych i ewakuacyjnych  

z osprzętem przydatnych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą osób 

poszkodowanych; 

 pozyskiwanie z różnych źródeł środków finansowych w tym  

z funduszy unijnych na zakupy samochodów ciężkich ratownictwa 

drogowego, chemicznego i technicznego oraz sprzętu do likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych. 

 woj. mazowieckie: 

 zrealizowano kolejne 7,7 % robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą 

„Centrum Koordynacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
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Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40a”, realizacja całej inwestycji na 

etapie 12,7% zakresu całej inwestycji; 

 w trakcie realizacji jest zakup samochodu dowodzenia i łączności, który 

przewidziany jest do zabezpieczenia działań podczas UEFA EURO 2012™, 

zakup realizowany jest z zewnętrznych źródeł finansowania  

tj. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej; 

 KM PSP m. st. Warszawy w zakresie zadań własnych pozyskała fundusze  

z Urzędu m.st. Warszawy oraz przygotowano dokumentację przetargową  

na zakup: łodzi ratowniczej, samochodu - żurawia ratowniczego, kontenera 

dekontaminacyjnego – planowany termin dostaw ww. sprzętu to IV kw.  

2011 r. 

 woj. podkarpackie: 

 w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™ spodziewane jest wzmożenie na terenie województwa ruchu 

turystycznego, zakupiony sprzęt specjalistyczny został w głównej mierze 

przekazany do jednostek PSP zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów 

komunikacyjnych (wzdłuż trasy E40 i budowanej aktualnie autostrady A4) 

oraz przejść granicznych. 

 woj. podlaskie: 

 obecnie prowadzone są przygotowania do uruchomienia Wojewódzkiego 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, przygotowane są już 

w pełni pomieszczenia dla WCPR i zainstalowane zostały urządzenia oraz 

oprogramowanie do właściwego funkcjonowania centrum. 

 woj. śląskie: 

 w II kwartale 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe 

zmierzające do zakupu sprzętu kwatermistrzowskiego (dla komend PSP woj. 

śląskiego) na potrzeby związane z możliwością wystąpienia zdarzeń 

masowych lub zdarzenia mającego znamiona nadzwyczajnego zagrożenia 

(namioty pneumatyczne z wyposażeniem), dostawa określonego  

w postępowaniu przetargowym sprzętu zrealizowana będzie w miesiącu 

wrześniu 2011 r. 

 woj. wielkopolskie: 

 w ramach zakupów sprzętu dla jednostek PSP: zakupiono lekki samochód 

dowodzenia i łączności dla KW PSP Poznań, podpisano umowę na dostawę 

kontenera ze sprzętem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla KM 

PSP Konin, opracowano dokumentację przetargową na dostawę autobusu  

z funkcją dowodzenia i łączności oraz samochodu technicznego;  

 podpisano umowę na dofinansowanie projektu indywidualnego projektu 

kluczowego pod nazwą: „Rozbudowa zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa 

wielkopolskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 

3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, w ramach 
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projektu do maja 2012 r. wykonana zostanie wielkoobszarowa sieć łączności 

jednostek PSP woj. wielkopolskiego oraz zakupione zostaną w terminie do 

maja 2012 r. między innymi: zestawy do dekontaminacji KP/M PSP  

woj. wielkopolskiego, przyczepy do ratownictwa medycznego  

KP/M PSP woj. wielkopolskiego. 

5. Działania z zakresu organizacji systemu łączności i działań informatycznych: 

 woj. łódzkie: 

 zakup ciężkiego samochodu dowodzenia i łączności z funkcją zapasowego 

miejsca dla Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa  

w ramach projektu „System zintegrowanych stanowisk kierowania  

i dysponowania zasobami ratowniczymi województwa łódzkiego” – 

przewidywany termin realizacji wrzesień 2011 r. 

 woj. mazowieckie: 

 w miesiącu maju 2011 r. przedstawiciele Policji dokonywali oględzin 

infrastruktury technicznej w wybranych obiektach KP / KM PSP  

woj. mazowieckiego pod kątem możliwości doprowadzenia łączy 

światłowodowych do pomieszczeń serwerowni; 

 w dniu 28 stycznia 2011 r. KW Policji w porozumieniu z KW PSP wystąpiła 

do TP S.A. o wydanie warunków dzierżawy kanalizacji kablowej pomiędzy 

komendami powiatowymi / miejskimi Policji, a komendami powiatowymi / 

miejskimi PSP w odniesieniu do 27 lokalizacji na terenie  

woj. mazowieckiego w celu przygotowania dokumentacji na potrzeby 

budowy łączy teleinformatycznych. 

 woj. podkarpackie: 

 w dniu 29 kwietnia 2011 r. odebrany został i przekazany do Komendy 

Miejskiej PSP w Rzeszowie średni samochód dowodzenia, przedmiotowy 

samochód został przystosowany do rozwinięcia polowego stanowiska 

dowodzenia na potrzeby dużych akcji ratowniczo-gaśniczych z możliwością 

zorganizowania na jego bazie miejsca pracy sztabu akcji ratowniczej. 

 woj. podlaskie: 

 we wszystkich samochodach pożarniczych PSP i OSP KSRG 

zaprogramowano kanały łączności radiowej: U02 i kanał jednostek ochrony 

zdrowia w celu zapewnienia niezawodnej łączności ze śmigłowcami HEMS, 

wdrożono system nadzoru pojazdów, poprzez wyposażenie co najmniej 

dwóch pojazdów ratowniczych z każdego powiatu woj. podlaskiego  

w nadajniki GPS i terminale statusów oraz zainstalowanie w Wojewódzkim 

Stanowisku Koordynacji Ratownictwa KW PSP w Białymstoku 

oprogramowania umożliwiającego ciągły podgląd ruchu pojazdów. 

6. Działania z zakresu zadań kontrolno – rozpoznawczych (działania prewencyjne): 

 woj. dolnośląskie: 

 realizowane są prace przygotowawcze do czynności odbiorowych na 

budowie Stadionu Miejskiego (w lipcu 2011 r. obiekt będzie zgłoszony do 

odbioru), trwają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach 
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wyznaczonych jako miejsca oficjalne (obiekty te znajdują się w 16 spośród 

26 powiatów województwa). 

 woj. lubelskie: 

 dokonano odbioru pensjonatu „Berberys” w Kazimierzu Dolnym, 

przewidzianego do obsługi logistycznej Turnieju.  

 woj. lubuskie: 

 w dniach 7 marca 2011 r. oraz 21 kwietnia 2011 r. przeprowadzono 

czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiekcie Pałacu Wiejce (jednym z 4 

obiektów podlegających procedurze kontroli w związku z organizacją UEFA 

EURO 2012™), w wyniku przeprowadzonych czynności wszczęto 

postępowanie administracyjne w celu wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 woj. łódzkie: 

 bieżące uczestniczenie w procesie opiniowania i uzgadniania dokumentacji 

projektowej obiektów związanych pośrednio z organizacją UEFA EURO 

2012™ (baza hotelowa na terenie województwa łódzkiego); 

 przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze podstawowe bądź 

sprawdzające w zakresie warunków zastępczych i zamiennych uzgodnionych 

uprzednio przez KW PSP dla hoteli i obiektów użyteczności publicznej; 

 rozpoczęto realizację zaplanowanych kontroli w zakładach  

o zwiększonym ryzyku i zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. 

 woj. małopolskie: 

 w wyniku zakończonego przez UEFA procesu wyboru hoteli i centrów 

treningowych dla drużyn finalistów UEFA EURO 2012™, na terenie  

woj. małopolskiego wyznaczono cztery obiekty związane bezpośrednio  

z infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia UEFA EURO 2012™  

tj.: Hotel „Radisson Blu” w Krakowie, Hotel „Turówka” w Wieliczce, 

Stadion Miejski im. Reymana „Wisła” w Krakowie, Stadion „Cracovii”  

w Krakowie; 

 Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wskazał obiekty pośrednio 

związane z infrastrukturą, które należy poddać czynnościom kontrolno-

rozpoznawczym, zgodnie z procedurami i trybem wymaganym jak dla 

innych obiektów bezpośrednio związanych z Turniejem UEFA EURO 

2012™ tj.: Port Lotniczy „Balice” (krajowy i międzynarodowy) – na 

wniosek inwestora wydano opinię w sprawie rozbudowy portu, Dworzec 

Główny PKP w Krakowie, Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie; 

 w dniu 30 maja 2011 r. Komendant Główny PSP przekazał informację  

o konieczności przeprowadzenia kontroli w obiektach znajdujących się  

w Wykazie „UEFA Family”, niniejszy wykaz zawiera dodatkowo między 

innymi kilka hoteli zlokalizowanych na terenie woj. małopolskiego tj.: Hotel 

Cracovia, Novotel Bronowice, Novotel Centrum, Hilton Garden Inn, Holiday 

Inn, Sympozjum w Krakowie oraz Hotel Grand Sal w Wieliczce, 

przedmiotowe obiekty, jak również obiekty pośrednio związane  
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z infrastrukturą UEFA EURO 2012™ zostaną poddane czynnościom 

kontrolno - rozpoznawczym w trybie wymaganym dla  obiektów związanych 

z Turniejem. 

 woj. mazowieckie: 

 prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze obiektów znajdujących się 

w Wykazie UEFA Family; 

 przedstawiciele KW PSP w Warszawie, uczestnicząc w ramach „Zespołu 

zadaniowego do spraw kontrolno-rozpoznawczych” w spotkaniach  

z Narodowym Centrum Sportu (inwestor), z przedstawicielami administracji 

terytorialnej oraz Nadzorem Budowlanym, przygotowywali się do 

nadchodzących czynności odbiorowych Stadionu Narodowego; 

 uczestniczono w opracowaniu Analizy Zagrożeń, do przeciwdziałania 

standardowym zagrożeniom w celu dostosowania organizacji KSRG, analizę 

opracowano w ramach „Koncepcji działań Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego w związku z organizacją Finałowego Turnieju Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012”; 

 przeprowadzono kontrolę w 37 obiektach hotelowych znajdujących się na 

liście obiektów, przekazanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie. 

 woj. podkarpackie: 

 prowadzono bieżący nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu 

bezpieczeństwa pożarowego poprzez prowadzenie czynności kontrolno – 

rozpoznawczych w ośrodkach sportowo – wypoczynkowych i hotelach  

wg opracowanych harmonogramów działań przez właściwe terenowo 

komendy powiatowe (miejskie) PSP. 

 woj. podlaskie: 

 pomimo pominięcia województwa podlaskiego w wykazach baz hoteli 

operacyjnych „UEFA Family” podjęto działania profilaktyczne polegające 

na analizie, zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu czynności kontrolno-

rozpoznawczych w obiektach o charakterze hotelowym, zlokalizowanych 

przy trasach ewentualnych dojazdów kibiców;  

 opracowano i wdrożono wzór karty charakterystyki obiektów, które mogłyby 

być związane z Mistrzostwami;  

 na bieżąco monitorowane są działania prowadzone przez podmioty  

w zakresie obsługi Mistrzostw, w tym obiekty sportowe, zamieszkania 

zbiorowego i miejsca pobytu, wymagające jakiegokolwiek zajęcia 

stanowiska, czy opinii w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej na 

terenie województwa podlaskiego. 

 woj. pomorskie: 

 w dniach 7 – 18 marca 2011 r. przedstawiciele Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę budowy Stadionu PGE 

„Balic Arena” w Gdańsku, w której uczestniczyli przedstawiciele 

Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku oraz 

Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku; 
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 w dniu 16 maja 2011 r. inwestor: Gmina Miasto Gdańsk Biuro Inwestycji 

EURO 2012 Sp. z o.o. przesłało do KM PSP w Gdańsku „Zawiadomienie  

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania” zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane dla stadionu piłkarskiego PGE Arena, zlokalizowanego  

u zbiegu ulic Marynarki Polskiej i Uczniowskiej w Gdańsku; 

 w dniu 31 maja 2011 r. do KM PSP w Gdańsku wpłynął wniosek Dyrektora 

Kontraktu Konsorcjum HYDROBUDOWA POLSKA-ALPINE wnoszący  

o wycofanie zgłoszenia gotowości przekazania do użytkowania obiektu 

stadionu piłkarskiego PGE ARENA GDAŃSK; 

 Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku wydał Rozkaz  

Nr 15/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przygotowania „Planu 

ramowego operacji wojewódzkiej na czas trwania Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej EURO 2012 dla woj. pomorskiego”; 

 w dniu 22 kwietnia 2011 r. przygotowana została „Synteza zagrożeń –  

z podoperacjami” przygotowana dla obiektów związanych  

z organizacją UEFA EURO 2012™ w woj. pomorskim w ramach „Planu 

zabezpieczenia operacyjnego EURO 2012”; 

 w dniu 22 kwietnia 2011 r. opracowano „Harmonogram czynności 

kontrolno-rozpoznawczych” w oparciu o przyjęte kryteria poziomu 

zabezpieczenia w obiektach związanych z UEFA EURO 2012™ - w ramach 

„Planu zabezpieczenia operacyjnego EURO 2012”; 

 w dniu 20 kwietnia 2011 r. KW PSP w Gdańsku wystąpiła do Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku z prośbą o udzielenie informacji, czy w okresie 

trwania Mistrzostw przewiduje się ograniczenie przewozu substancji 

niebezpiecznych i ewentualne podanie alternatywnych tras przewozu, w dniu 

31 maja 2011 r. uzyskano informację, że na dzień dzisiejszy nie wyznaczono 

alternatywnych tras przewozu substancji niebezpiecznych, a w pracach 

planistycznych opierają się na danych uzyskanych od specjalistycznych służb 

dotyczących tras przewozu tych substancji; 

 w dniu 21 kwietnia 2011 r. do wszystkich komendantów powiatowych  

i miejskich PSP woj. pomorskiego przesłano pismo z poleceniem 

przeprowadzenia zapoznania strażaków pełniących służbę w podległych 

jednostkach ratowniczo-gaśniczych – wszystkich zmian służbowych,  

z obiektami związanymi z organizacją UEFA EURO 2012™ oraz 

opracowaną dokumentacją obiektów (karty charakterystyki obiektu). 

 woj. śląskie: 

 w dniu 20 grudnia 2010 r. zorganizowano naradę służbową pracowników 

realizujących działania kontrolno-rozpoznawcze komend powiatowych  

i miejskich województwa śląskiego, na której przedstawiono zagadnienia 

dotyczące wytypowania i uwzględnienia w planie kontroli na 2011 r. 

następujących obiektów: Lotniska w Pyrzowicach, hoteli „UEFA FAMILY”, 
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Centrum pobytowego w Tychach, Centrach handlowych M1 w Czeladzi  

i Silesia w Katowicach; 

 komendantów miejskich i powiatowych PSP zobowiązano do przesłania 

dodatkowej informacji, zawierającej wytypowane obiekty o szczególnym 

zagrożeniu oraz „puby” o większej liczbie miejsc konsumpcyjnych, które 

zaplanowane zostały do kontroli w 2011 r.; 

 komendantów miejskich i powiatowych PSP zobowiązano do wystosowania 

pism do właściwych urzędów celem określenia miejsc występowania tzw. 

„stref kibiców”; 

 przesłano do komend miejskich i powiatowych PSP dodatkowe informacje 

zawierające zaktualizowany wykaz obiektów „UEFA FAMILY”;  

 zobowiązano komendantów miejskich i powiatowych PSP do przesyłania co 

kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolno-

rozpoznawczych w obiektach związanych bezpośrednio i pośrednio  

z organizacją „EURO 2012” (termin przypada na dzień 1 lipca 2011 r.). 

 woj. świętokrzyskie: 

 przeprowadzono w I kwartale 2011 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze  

w obiekcie „Stadionu Miejskiego – Arena Kielc”, w wyniku kontroli wydano 

pozytywną opinię do zezwolenia na prowadzenie imprez masowych; 

 przeprowadzono w I kwartale 2011 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze 

(odbiór) w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielc; 

 przeprowadzono w okresie I i II kwartału 2011 r. czynności kontrolno - 

rozpoznawcze w obiektach: pubach, klubach i kawiarniach. 

 woj. warmińsko – mazurskie: 

 uzgodniono 5 dokumentacji projektowych obiektów związanych pośrednio  

z organizacją Turnieju (szpitale, hotele, placówka Straży Granicznej) oraz 

dokumentację stadionu piłkarskiego w Ostródzie przewidzianego jako 

centrum treningowe; 

 rozpoczęto wstępne czynności odbiorowe w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej centrum rekreacyjno-sportowego i stadionu piłkarskiego 

w Ostródzie przed przekazaniem tych obiektów do użytkowania, Ostróda 

została wytypowana jako miejsce pobytowe jednej z reprezentacji 

narodowych, aktualnie trwa budowa stadionu, którego otwarcie planowane 

jest na miesiąc lipiec 2011 r.; 

 zaktualizowano wykaz hoteli operacyjnych „UEFA Family” obejmujący  

w chwili obecnej 38 obiektów, celem ujęcia ich w planach kontroli  

na 2011 r., lista hoteli przekazana została do KP i KM PSP,  

w analizowanym okresie czasu skontrolowano 20 obiektów z tej listy, 

sukcesywnie dla ww. obiektów sporządzane są karty charakterystyki, karty 

zostaną opracowane dla wszystkich obiektów UEFA Family  

i centrów pobytowych reprezentacji i przekazane do właściwych JRG PSP. 

 woj. wielkopolskie: 

 zaplanowano i przeprowadzono kontrolę Stadionu Miejskiego  

w Poznaniu; 
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 wyznaczono zespół ekspercki do oceny bezpieczeństwa organizacyjnego  

i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™; 

 opracowano arkusz oceny ryzyka związanego z organizacją UEFA EURO 

2012™, w zakresie zadań leżących w gestii Państwowej Straży Pożarnej; 

 utworzono na stronie http://www.euro2012.psp.wlkp.pl informacje  

o wykazie obiektów należących do infrastruktury UEFA EURO 2012™; 

 na bieżąco (raz na kwartał) przesyłane są do KG PSP informacje na temat 

działań realizowanych w zakresie kontrolno – rozpoznawczym w obiektach 

związanych z infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia UEFA EURO 

2012™ na terenie województwa wielkopolskiego. 

 woj. zachodniopomorskie: 

 wyznaczone zostało centrum pobytowe w Kołobrzegu, które zlokalizowane 

jest w Hotelu Marine przy ul. Sułkowskiego 9, hotel jest kontrolowany przez 

KP PSP w Kołobrzegu co kwartał, w czasie kontroli w I kwartale 2011 r. 

uwag nie stwierdzono. 

7. Działania z zakresu przedsięwzięć szkoleniowych: 

 woj. dolnośląskie: 

 w dniach 13-15 czerwca 2011 r. Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu 

przeprowadziła szkolenie strażaków z wytypowanych JRG PSP w zakresie 

realizacji dekontaminacji wstępnej oraz budowy miasteczka dekontaminacji 

ostatecznej, szkolenie zakończyło się ćwiczeniami; 

 komenda wojewódzka PSP we Wrocławiu bierze udział w szkoleniu 

językowym obejmującym tematycznie kontakty z kibicami. 

 woj. mazowieckie: 

 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie realizowany  

był projekt unijny w ramach podniesienia kwalifikacji pracowników  

w zakresie języka angielskiego, szkolenie z języka angielskiego, które 

zakończyło się w dniu 25 stycznia 2011 r. ukończyło 16 strażaków, 

jednocześnie w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy prowadzone są 

szkolenia realizowane w ramach doskonalenia językowego służb 

mundurowych w świetle przygotowań do UEFA EURO 2012™, szkolenia te 

prowadzone są dla 200 strażaków (w tym 10 z j. niemieckiego, 10  

z j. rosyjskiego, 180 z j. angielskiego). 

8. Działania z zakresu współpracy międzynarodowej: 

 woj. podkarpackie: 

 działania dotyczyły w szczególności: wymiany studyjnej z udziałem  

10 osobowej delegacji Głównego Zarządu Ministerstwa Ukrainy  

ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Lwowskim; 

 realizowane są: dostawa samochodu ratownictwa technicznego  

z funkcją ratownictwa chemicznego-ekologicznego, zestawów ratownictwa 

chemicznego, zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek straży 

pożarnych w obwodzie zakarpackim oraz dostawę średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego, kompresora do napełniania butli i manekinów 

szkoleniowych dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych;  
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 przeprowadzano szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla  

20 ratowników z MNS obwodu Zakarpackiego; 

 przeprowadzono szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego  

i technicznego dla 20 ratowników z MNS obwodu Zakarpackiego; 

 opracowano wspólną strategię współpracy transgranicznej w zakresie 

ratownictwa i współdziałania w dziedzinie zwalczania wspólnych zagrożeń 

dla środowiska; 

 trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, 

który decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego projekt został 

rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu. Okres realizacji 

projektu przypada na 2012 r.; 

 projekt pn.: „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami 

naturalnymi na granicy polsko-ukraińskiej” zakłada: powołanie stałej polsko-

ukraińskiej grupy roboczej ds. opracowania i wdrożenia wspólnego systemu 

zarządzania zagrożeniami naturalnymi, opracowanie diagnozy stanu 

wyjściowego oraz założeń do wspólnego systemu zarządzania zagrożeniami 

naturalnymi (2 spotkania warsztatowe dla ekspertów), zakup 7 samochodów 

ratowniczo – gaśniczych jako niezbędnej infrastruktury wspomagającej 

tworzony system zarządzania zagrożeniami naturalnymi, przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń ratowniczych (symulacyjnych) na terytorium Ukrainy  

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, zorganizowanie konferencji 

podsumowującej wdrożenie projektu; 

 uczestniczono w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie  

i uzgodnienie ze stroną słowacką „Instrukcji metodycznej dotyczącej 

współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej Rzeczypospolitej 

Polskiej z Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym i Jednostkami Straży 

Pożarnych Republiki Słowackiej przy udzielaniu pomocy wzajemnej”. 

 woj. wielkopolskie: 

 przygotowanie manewrów ratowniczych sprawdzających stopień 

przygotowania do UEFA EURO 2012™, w którym udział będzie brał moduł 

dekontaminacyjny z Niemiec; 

 kontynuacja współpracy z hanowerską Strażą Pożarną w zakresie wymiany 

zawodowej strażaków, podczas których poruszane są tematy zabezpieczenia 

imprez masowych. 

9. Działania z zakresu przygotowań operacyjnych: 

 woj. dolnośląskie: 

 w dniu 15 czerwca 2011 r. jednostki PSP z woj. dolnośląskiego brały udział 

w ćwiczeniach dot. strefy kibica, epizod realizowany przez PSP dotyczył 

działań w strefie skażenia chemicznego oraz dekontaminacji wstępnej 

poszkodowanych i budowy bazy dekontaminacyjnej przy szpitalu 

referencyjnym; 

 w dniach 13-14 czerwca 2011 r. Komenda Miejska PSP  

we Wrocławiu zrealizowała ćwiczenia na autostradowej obwodnicy 
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Wrocławia dotyczące katastrofy drogowej z udziałem autobusu  

z kibicami; 

 realizowane są ćwiczenia sprawdzające plany operacji powiatowych 

zabezpieczenia UEFA EURO 2012™, do końca 2011 r. wszystkie komendy 

powiatowe i miejskie PSP zrealizują odpowiednie ćwiczenia; 

 trwa przygotowanie JRG PSP do prowadzenia działań w zakresie 

dekontaminacji wstępnej – w tym realizowane są zakupy sprzętu. 

 

 woj. małopolskie: 

 utrzymywana jest stała współpraca z Urzędem Miasta Krakowa oraz 

Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dot. lokalizacji centrów pobytowych 

dla drużyn uczestniczących w Mistrzostwach, w dalszym ciągu jako centra 

pobytowe wskazywane są stadiony klubów sportowych „Cracovia” i „Wisła” 

oraz hoteli „Radisson” w Krakowie i „Turówka” w Wieliczce, z informacji 

uzyskanych z Urzędu Miasta Krakowa wynika, iż w czasie UEFA EURO 

2012™ w Krakowie nie powstaną oficjalne strefy kibiców; 

 opracowana została wstępna koncepcja zabezpieczenia operacyjnego 

województwa na czas trwania UEFA EURO 2012™, w koncepcji wstępnie 

zaplanowano siły i środki niezbędne do zabezpieczenia centrów pobytowych 

oraz głównych szlaków tranzytowych przez teren woj. małopolskiego,  

jak również obiektów pośrednio związanych z infrastrukturą UEFA EURO 

2012™, tj.: Międzynarodowy Port Lotniczy Balice, Dworzec Główny PKP  

w Krakowie i Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie. 

 woj. mazowieckie: 

 przedstawiciel KW PSP w Warszawie uczestniczy w spotkaniach  

i pracach „Zespołu Eksperckiego ds. Oceny Bezpieczeństwa 

Organizacyjnego i Infrastruktury Stadionów UEFA EURO 2012”; 

 w dniach 21 – 25 maja 2011 r. odbyły się ćwiczenia dowódczo – sztabowe 

pk. „EPIFAKTOR 2011” z udziałem właściwych miejscowo i rzeczowo 

podmiotów systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, ćwiczenia 

zostały przeprowadzone na podstawie dwóch epizodów: Epizod I Lotnisko 

Okęcie (21 maja 2011 r.) oraz Epizod II Stadion Legii (23-24 maja 2011 r.). 

 woj. podkarpackie: 

 przygotowano i przeprowadzono w dniu 14 czerwca 2011 r. w m. Ropczyce 

ćwiczenie taktyczne pk. „Katastrofa 2011” w zakresie doskonalenia działań 

ratowniczych podczas katastrofy drogowej z dużą liczbą osób 

poszkodowanych, przedmiotowe ćwiczenie ujęte zostało  

w zatwierdzonym przez Wojewodę Podkarpackiego „Harmonogramie 

realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego w przygotowaniach 

do UEFA EURO 2012™”. 

 woj. podlaskie: 

 w dniu 8 czerwca 2011 r. przeprowadzono zgodnie  

z harmonogramem przedsięwzięć planowanych w 2011 r. (tj. ćwiczeń, 

konferencji, seminariów oraz warsztatów związanych  
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z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas rozgrywek UEFA EURO 2012™) 

ćwiczenia „AUTOKAR 2011”, ćwiczenia odbyły się w Bielsku Podlaskim, 

na drodze krajowej nr 66, natomiast ich scenariusz przewidywał dwa epizody 

praktyczne: wypadek masowy – zderzenie czołowe autobusu 

wycieczkowego wiozącego 40 kibiców na finał UEFA EURO 2012™ do 

Kijowa z samochodem osobowym oraz wypadek drogowy samochodu 

przewożącego materiały niebezpieczne, w wyniku którego dochodzi do 

uwolnienia substancji niebezpiecznych i konieczności szybkiej 

dekontaminacji ponad 20 osób, w większości świadków zdarzenia,  

w ćwiczeniach uczestniczyło ponad 80 strażaków z powiatów: bielskiego, 

siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego i białostockiego oraz 

34 przedstawicieli innych służb współdziałających przy tego typu 

zdarzeniach, dodatkowo uruchomiony został sztab Wojewódzkiego Odwodu 

Operacyjnego w oparciu o funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP  

w Białymstoku oraz przedstawicieli innych służb i instytucji; 

 zaplanowano zabezpieczenie operacyjne głównych szlaków 

komunikacyjnych województwa, którymi mogłoby się odbywać 

przemieszczanie kibiców z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi  

oraz z tereny woj. podlaskiego, w rejon miast, w których będą odbywały się 

rozgrywki.  

 woj. pomorskie: 

 przedstawiciele KW PSP w Gdańsku uczestniczyli w pracach Zespołu 

eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury 

stadionów UEFA EURO 2012™: 11 kwietnia 2011 r.  

w Warszawie, 27 kwietnia 2011 r. w Gdańsku, 24 maja 2011 r.  

w Warszawie. 

 woj. śląskie: 

 na podstawie posiadanych i gromadzonych informacji w miesiącu grudniu 

2010 r., sporządzony został „Plan ramowy operacji wojewódzkiej na czas 

trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”, który zostanie 

wprowadzony w życie w trakcie trwania Mistrzostw, w planie tym 

uwzględniono kwestie związane z zabezpieczeniem między innymi: 

głównych szlaków komunikacyjnych (autostrady i Droga Krajowa nr 1), 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, 

wyznaczonego centrum pobytowego w Tychach (Hotel Piramida), imprezy 

plenerowej /strefy kibica/, pożarów powstałych w miejscach organizowania 

imprez plenerowych, centrach pobytowych, w obiektach zamieszkania 

zbiorowego oraz innych miejscach, gdzie gromadzić się będą duże skupiska 

ludzi, możliwość przeprowadzenia zamachu terrorystycznego (zamach 

bombowy, użycie substancji chemicznej, radiacyjnej lub bioterroryzm); 

 w dniach 3-5 czerwca 2011 r. na terenie MPL Katowice – Pyrzowice 

przeprowadzone zostały ćwiczenia, których organizatorem był Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach (WBiZK), ćwiczenia zostały przeprowadzone  

w formie trzech epizodów dotyczących: zamachu terrorystycznego, działań  
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z zakresu dekontaminacji, ochrony VIP-ów, w ćwiczeniach tych aktywny 

udział brały wyznaczone siły PSP z terenu woj. śląskiego w tym między 

innymi dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego oraz 

kontener dekontaminacyjny. 

 woj. warmińsko – mazurskie: 

 w grudniu 2010 r. przyjęto wstępnie Plan Ramowy Operacji Wojewódzkiej 

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na czas trwania Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w którym m.in. 

zidentyfikowano zagrożenia i określono najważniejsze zadania dla służb 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;  

 w miesiącach marzec – czerwiec 2011 r. przeprowadzono wspólnie  

z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie inspekcje terrorystyczne 22 

jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP województwa warmińsko-

mazurskiego, inspekcje dotyczyły zagrożeń terrorystycznych  

np. bomba podłożona w budynku szkolnym, celem inspekcji było 

sprawdzenie współdziałania Policji i Państwowej Straży Pożarnej podczas 

zagrożeń terrorystycznych; 

 Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie współpracuje z Urzędem 

Wojewódzkim w Olsztynie przy organizacji przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego ćwiczeń terrorystycznych „Mazurskie Euro”, planowanych na 

miesiąc wrzesień. 

 woj. wielkopolskie: 

 udział w pracach zespołu ds. zabezpieczenia medycznego UM Poznania; 

 udział w pracach zespołu ds. dekontaminacji masowej podczas UEFA EURO 

2012™; 

 udział w pracach zespołu ds. zagrożeń chemicznych; 

 udział w pracach zespołu ds. strefy kibica UM Poznania; 

 udział w spotkaniach centralnego zespołu eksperckiego ds. bezpieczeństwa 

stadionów; 

 udział w seminarium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 

organizowanym przez ABW; 

 udział w konferencji na temat: „Udział w pomocy poszkodowanym  

w zdarzeniu masowym w strefie kibica na EURO 2012”; 

 przygotowanie manewrów ratowniczych sprawdzających stopień 

przygotowania do UEFA EURO 2012™. 

10. Działania w zakresie inwestycji, wskazanych w załączniku do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć  

Euro 2012 (Dz. U. Nr 8, poz. 52 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 20): 

 woj. dolnośląskie: 

 „79 Budowa centrów powiadamiania ratunkowego” – oddano  

do użytku CPR we Wrocławiu na ul. Strzegomskiej organizowany  

w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Wrocławia, organizatorem CPR jest Prezydent Wrocławia; 
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 „81 Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego” – WCPR 

we Wrocławiu zaplanowano w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP, 

organizatorem jest Wojewoda Dolnośląski; 

 „82 Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa” - od kilku lat wprowadzany jest 

rezerwowy system łączności TETRA wykorzystywany przez służby 

ratownicze, jak i komunikację miejską, Komenda Miejska PSP  

we Wrocławiu wyposażona jest w 11 radiotelefonów bazowych,  

25 przewoźnych i 13 przenośnych ww. systemu łączności. 

 woj. warmińsko – mazurskie: 

 w zakresie budowy systemu powiadamiania ratunkowego (pkt. 81) - 

zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń znajdujących się  

w zasobach Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie  

z przeznaczeniem ich na potrzeby WCPR, wydatkowano na ten cel  

1 mln 120 tys. zł.; 

 w zakresie organizacji, budowy, rozbudowy hoteli, stadionów  

i zapleczy treningowych w centrach pobytowych w Lubawie  

i Ostródzie (pkt. 98 i 108) – przeprowadzono czynności odbiorowe  

i kontrolne w wyznaczonych miejscach zakwaterowania reprezentacji  

tj. w Hotelu SPA dr Irena ERIS Wzgórza Dylewskie i Hotelu Willa Port 

Resort w Ostródzie, wyniki kontroli potwierdziły właściwy stan 

zabezpieczenia przeciwpożarowego tych obiektów podobnie,  

jak w przypadku stadionu piłkarskiego w Lubawie, informacje na temat 

budowy stadionu piłkarskiego w Ostródzie przedstawiono w części 

dotyczącej działań prewencyjnych niniejszego sprawozdania. 

 woj. wielkopolskie: 

 dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej” wyłoniono wykonawcę 

dokumentacji projektowej, trwa opracowanie dokumentacji, uzyskano 

zapewnienie Miasta Poznań o częściowym dofinansowaniu zadania  

w 2011 r. i 2012 r. 

 woj. zachodniopomorskie: 

 budowa wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego; 

 wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa 

publicznego i ratownictwa; 

 organizacja centrum pobytowego w Kołobrzegu; 

 zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego inwestycję dotyczącą 

budowy, wyposażenia, organizacji i funkcjonowania wojewódzkiego 

centrum powiadamiania ratunkowego przejął Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki, przewiduje się, że na terenie województwa będą funkcjonować 

2 CPR-y w Szczecinie i Koszalinie. 
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4.2 Ministerstwo Obrony Narodowej 
 

W ramach przygotowań do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. 

działania resortu Obrony Narodowej skoncentrowane były na doprecyzowaniu roli Sił 

Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, analizie, 

usystematyzowaniu oraz uszczegóławianiu potrzeb zgłoszonych przez służby podległe 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewodów, prezydentów miast 

gospodarzy, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo 

Sprawiedliwości w ramach wsparcia ich działań przez Siły Zbrojne RP, a także 

opracowywaniu projektu Koncepcji udziału resortu obrony narodowej w procesie 

zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, zwanej 

dalej Koncepcją. Jednocześnie prowadzono dalszą analizę możliwych zagrożeń w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ oraz zdolności reagowania Sił Zbrojnych 

RP na te zagrożenia. Podjęto również działania mające na celu wykorzystanie doświadczeń 

innych państw, wynikających z organizacji tak dużych sportowych imprez masowych. 

Podczas prowadzonych w resorcie prac i rozważań podtrzymano założenia, że Siły Zbrojne 

RP stanowiły będą element wsparcia państwowych służb odpowiedzialnych za niektóre  

z określonych przez UEFA obszarów bezpieczeństwa oraz, że wsparcie to realizowane będzie  

w oparciu o obowiązujący system prawny tj. przede wszystkim o ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym
15

, o Policji
16

, o powszechnym obowiązku obrony RP
17

 oraz wynikające z nich 

przepisy wykonawcze. Na obecnym etapie analiz zdolności Sił Zbrojnych RP ocenia się, że 

do określonych przez UEFA obszarów bezpieczeństwa, w których możliwe jest wsparcie ze 

strony resortu Obrony Narodowej zaliczyć można: bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

opiekę medyczną i ratownictwo medyczne, ratownictwo i sytuacje nadzwyczajne, 

przeciwdziałanie terroryzmowi oraz zarządzanie kryzysowe.  

Oczekiwania podmiotów krajowych i służb państwowych odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™ w zakresie wsparcia przez Siły Zbrojne RP ich działań 

okazały się zbieżne z analizą możliwości Sił Zbrojnych RP i skupiły się głównie na 

zapewnieniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, wsparciu działań prewencyjnych Policji 

i Straży Granicznej oraz działań antyterrorystycznych, rozszerzeniu możliwości wymiany 

informacji i organizacji systemów łączności, udostępnieniu infrastruktury medycznej  

i lotniskowej, wykorzystaniu sił i zdolności służb inżynieryjnych, obrony przed Bronią 

Masowego Rażenia, transportowych, kwaterunkowych, a także zabezpieczeniu prawniczo-

sądowym. Analiza i usystematyzowanie przedstawionych oczekiwań pozwoliło na 

wyodrębnienie obszarów wsparcia realizowanego na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających ze 

struktury organizacyjnej oraz zakresów kompetencyjnych jednostek organizacyjnych resortu 

Obrony Narodowej. Do powyższych obszarów zaliczono obronę powietrzną i bezpieczeństwo 

przestrzeni powietrznej, zabezpieczenie transportu, logistyczne, prewencyjne, medyczne  

                                                      
15

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 
16

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.) 
17

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

  (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) 
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i epidemiologiczne, inżynieryjne, antyterrorystyczne, obronę przed Bronią Masowego 

Rażenia, organizację i zabezpieczenie łączności oraz koordynację działań i wymianę 

informacji. 

W oparciu o powyższe założenia, analizy oraz oczekiwania, w Ministerstwie Obrony 

Narodowej prowadzone są prace nad opracowaniem Koncepcji, która 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 wyodrębnionych obszarach. Równolegle prowadzone są prace 

związane z opracowaniem wytycznych Planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach zapewnienia 

bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz 

Harmonogramu przygotowań Sił Zbrojnych RP do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Aktualnie Koncepcja oraz ww. dokumenty są 

w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych. 

Mając na uwadze szczególne znaczenie Warszawy, jako miasta gospodarza, w dniu 16 

grudnia 2010 r. Dowództwo Garnizonu Warszawa zorganizowało seminarium nt.: „Udział 

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.  

W dniu 9 marca 2011 r. na posiedzeniu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powołano Zespoły problemowe, których 

zadaniem jest koordynacja działań podejmowanych przez podmioty uczestniczące w 

określonych obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Przedstawiciele 

resortu Obrony Narodowej skierowani zostali do prac w Zespole ds. zagrożeń chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (Zespół CBRN) oraz Zespole opracowania  

i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce. 

Celem doprecyzowania zakresu udziału resortu Obrony Narodowej w procesie zapewnienia 

bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ w dniu 31 marca 2011 r. w Komendzie Głównej 

Żandarmerii Wojskowej zorganizowano warsztaty z udziałem liderów obszarów  

i kierowników projektów realizowanych w ramach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 

2012™ oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej. Podczas 

warsztatów przedstawiono możliwości wykorzystania sił i środków resortu Obrony 

Narodowej w obszarach wyodrębnionych podczas opracowywania Koncepcji oraz wskazano 

na pilną konieczność doprecyzowania potrzeb i oczekiwań ze strony podmiotów oraz służb 

państwowych w zakresie wykorzystania zdolności MON. Powyższe informacje przyczynią 

się do zakończenia procesu opracowywania Koncepcji.  

Istotną, poruszoną przez uczestników warsztatów kwestią okazało się zapewnienie zdolności  
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do wykrywania środków chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych, a także 

skuteczne reagowanie w przypadku skażeń i epidemii. Według opinii Ministerstwa Obrony 

Narodowej, oczekiwania służb i podmiotów państwowych w tym obszarze mogą przewyższyć 

możliwości MON. Uznano, że koordynacją działań na szczeblu państwa, w tym zakresu 

wykorzystania wojskowych zdolności w przedmiotowym obszarze właściwym jest Zespół  

ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych – Zespół CBRN – 

powołany przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. 

Efektem przeprowadzonych warsztatów było zintensyfikowanie i zacieśnienie współpracy 

pomiędzy podmiotami oczekującymi wsparcia ze strony resortu Obrony Narodowej  

i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP, które wsparcia będą udzielały. Aktualnie 

trwa proces uszczegóławiania przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo UEFA 

EURO 2012™ oczekiwanego wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP oraz intensyfikowania 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej na szczeblu 

wykonawczym. Na prośbę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™, Tadeusza Zygmunta wstępnie oszacowano koszty udziału 

MON w procesie zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. Ich uszczegóławianie następować będzie w trakcie precyzowania oczekiwań 

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™ oraz planowania sił  

i środków resortu Obrony Narodowej wydzielanych do wsparcia. Budżet Ministerstwa 

Obrony Narodowej nie przewiduje dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Koszty, 

jakie może ponieść ww. resort w tym zakresie oszacowano przy założeniu, że finansowanie 

udziału MON w procesie zapewnienia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ realizowane 

będzie z rezerwy celowej w budżecie państwa.  

Uczestnicy warsztatów zwrócili również uwagę na konieczność powołania przy Komitecie  

ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, międzyresortowego zespołu ds. przygotowania 

koncepcji wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Ministerstwa Infrastruktury, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Spółki PL.2012. Do zadań zespołu należałoby stworzenie warunków dla 

zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej RP w czasie 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce. 

W dniu 13 maja 2011 r. na posiedzeniu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powołano Zespół ds. wzmocnienia systemu 

Obrony Powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Pracami Zespołu kierować będzie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, którego 

przedstawiciel pełni funkcję Przewodniczącego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Spółki PL.2012, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych 
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(Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych oraz 

Marynarki Wojennej), Żandarmerii Wojskowej, Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej, Centrum 

Operacji Powietrznych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego. Do podstawowych zadań Zespołu należą: opracowanie 

koncepcji wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie trwania UEFA EURO 

2012™, wskazanie sił i środków, niezbędnych do wzmocnienia tego systemu oraz 

przygotowanie stosownych uregulowań prawnych niezbędnych w tym zakresie. W ramach 

prac Zespołu określone zostaną również główne obiekty przewidziane do osłony, strefy o 

ograniczonym ruchu lotniczym oraz strefy zakazane w czasie trwania UEFA EURO 2012™.  

Ponadto, w ramach opracowywanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa projektu 

„Koordynacja funkcjonowania i zapewnienia spójności systemu zarządzania kryzysowego 

pod kątem UEFA EURO 2012™”, przedstawiciele MON realizują zadania w zakresie 

opracowania siatki bezpieczeństwa dla UEFA EURO 2012™, aneksów funkcjonalnych do 

Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz opracowania koncepcji, założeń i celów 

ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami 

UEFA EURO 2012™ pk. „LIBERO”, planowanego na I kwartał 2012 r. 

 

4.3 Ministerstwo Infrastruktury  

 

I. Infrastruktura lotnicza 

 

1. Projekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rozwój infrastruktury państwowego 

organu zarządzania ruchem lotniczymi, objęty dofinansowaniem UE w ramach POIiŚ, 

którego celem jest zapewnienie obsługi zwiększonej liczby podróżnych w trakcie Turnieju, 

podniesienie zdolności operacyjnej lotnisk głównych oraz wspomagających oraz 

dostosowanie przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej do okresowo zwiększonego 

ruchu lotniczego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w ruchu 

lotniczym oraz zapewnieniu minimalizacji opóźnień dla ruchu, który nie jest powiązany  

z UEFA EURO 2012™. 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:  
 

- instalacja systemu ATM Pegasus_21 - nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym  

w polskiej przestrzeni powietrznej FIR Warszawa, który zastąpi obecnie funkcjonujący 

system zarządzania ruchem lotniczym AMS2000+ i którego celem będzie poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, zwiększenie przepustowości sektorów górnej przestrzeni 

powietrznej oraz zmiana organizacji pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zakończono 

instalację systemu na lotniskach w Krakowie, Katowicach i Gdańsku, uruchomiono system 

testowy PEGASUS_21 w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie  

i zakończono odbiory techniczne części Alfa systemu. Trwają prace nad przygotowaniem 

części Beta oprogramowania oraz integracji systemu w skali ogólnopolskiej, a także instalacją 

systemów wspomagających (ATIS) oraz dostosowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej 

do potrzeb systemu Pegasus. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 

2011 r.;  
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- instalacja systemu ATIS VOLMET, będącego nadawanym nieustannie w języku angielskim 

komunikatem w postaci nagrania, zawierającym najważniejsze dane operacyjne i warunki 

meteorologiczne na danym lotnisku. Przeprowadzono test odbioru fabrycznego systemu oraz 

szkolenie dla personelu technicznego, zakończono dostawę sprzętu do ośrodków PAŻP, 

zainstalowano system do pracy testowej w ośrodkach PAŻP w Gdańsku, Katowicach, 

Krakowie i Warszawie, trwają przygotowania do wdrożenia operacyjnego systemu; 

- podpisano umowę z wykonawcą posadowienia radiolatarni DVOR/DME (urządzenia 

nawigacyjnego, służącego do prowadzenia statku powietrznego oraz wyznaczania jego 

pozycji względem określonego układu odniesienia) dla DVOR/DME Zielona Góra, 

DVOR/DME Gdańsk, DVOR/DME Katowice, DVOR/DME Modlin dla TMA Warszawa 

oraz DVOR/DME Wrocław. Terminy zakończenia zadań to: II kw. 2011 r. dla DVOR/DME 

Zielona Góra, styczeń 2012 r. dla DVOR/DME Gdańsk, marzec 2012 r. dla DVOR/DME 

Katowice, maj 2012 r. dla DVOR/DME Modlin oraz DVOR/DME Wrocław; 
 

- posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Łódź – podpisano umowę z wykonawcą, 

trwa opracowywanie projektu budowlanego, zadanie ma zostać zakończone w maju 2012 r.; 
 

- posadowienie pomocy nawigacyjnej DVOR/DME Bydgoszcz – zakończono przygotowania 

do ogłoszenia przetargu, opóźnienie wynikające z problemów w procesie przekazania 

nieruchomości pod posadowienie urządzenia na lotnisku w Bydgoszczy przez Agencję 

Mienia Wojskowego powoduje, iż istnieją niewielkie szanse na oddanie operacyjne 

urządzenia przed UEFA EURO 2012™;  
 

- podpisano umowy z wykonawcami instalacji systemów radiolokacyjnych (systemów 

radarów pierwotno-wtórnych, służących do wykrywania statków powietrznych) PSR/MSSR 

Poznań oraz PSR/MSSR Wrocław, złożono wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, 

zakończenie realizacji zadań ma nastąpić w maju 2012 r.; 
 

- trwa budowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (TWR) Łódź – zakończenie realizacji 

zadania zaplanowano na I kwartał 2012 r.;  
 

- uruchomienie radarowej kontroli zbliżania dla TMA Wrocław - 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, wykorzystywanego na potrzeby kontroli 

obszaru, do prowadzenia kontroli zbliżania, wykonano test operacyjny radaru ze zwiększoną 

prędkością obrotową oraz wykonano oblot w celu określenia zdolności wykrywania obiektów 

w TMA Wrocław przez radary: MSSR Wrocław, MSSR Poznań i MSSR Katowice. 

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na grudzień 2011 r.;  
 

- uruchomienie na czas UEFA EURO 2012™ stanowisk GND (stanowisk operacyjnych, 

zapewniających służbę kontroli ruchu lotniczego w stosunku do statków powietrznych, 

pojazdów i osób poruszających się po polu manewrowym lotniska) na lotniskach w Gdańsku, 

Poznaniu i Wrocławiu – opracowano koncepcję realizacji zadania, które ma zostać 

zakończone w I kwartale 2012 r.;  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikat&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagranie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dane_operacyjne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Warunki_meteorologiczne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Warunki_meteorologiczne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
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- modyfikacja przestrzeni powietrznej w związku z instalacją systemu ATM Pegasus_21 oraz 

przygotowaniami do Turnieju – opracowano koncepcję realizacji zadania, trwa symulacja 

propozycji zmian w przestrzeni powietrznej. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na  

I kwartał 2012 r.  

 

 

2. Inwestycje w portach lotniczych  

 

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie (przy obecnej infrastrukturze jest  

w stanie obsłużyć dodatkowy ruch pasażerski generowany przez Turniej).  

- dokończenie budowy Terminalu A - w zakres projektu wchodzi budowa pirsu centralnego  

i dokończenie budowy pirsu południowego. Na dzień 15 czerwca 2011 r. zaawansowanie 

rzeczowe robót wynosiło 99%, prace zakończą się w czerwcu 2011 r., a terminal zostanie 

oddany do użytku w sierpniu 2011 r.;  

- modernizacja nawierzchni lotniskowych – projekt obejmuje: położenie nowej nawierzchni, 

modernizację i poprawę stanu technicznego nawierzchni: skrzyżowania dróg startowych, 

drogi startowej DS 1, remont dróg kołowania, drogi pożarowej, drogi patrolowej, 

modernizację systemu ICE ALERT oraz lotniczych systemów oświetleniowych. Na dzień 15 

czerwca 2011 r. zaawansowanie rzeczowe robót wynosiło 80%, prace zakończą się  

we wrześniu 2011 r., a oddanie do użytku infrastruktury nastąpi w październiku 2011 r.  

 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

- budowa terminalu pasażerskiego T2 – zwiększy liczbę odprawianych pasażerów z 2,5 mln 

do 5 mln rocznie. Prace budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Planowany 

termin zakończenia realizacji zadania w dniu 23 lutego 2012 r.; 

- budowa drogi kołowania - zwiększy przepustowość wykonania liczby operacji lotniczych  

z 12 do 30 na godzinę. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem,  

a planowany termin zakończenia realizacji zadania to dzień 10 listopada 2011 r. Umowę  

o dofinansowanie podpisano w dniu 30 czerwca 2010 r.; 

- budowa nowej płyty postojowej przedterminalowej - umożliwi obsługę płytową 

dodatkowych samolotów (15 nowych miejsc postojowych dla samolotów kodu C). Prace 

budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a planowany termin zakończenia 

realizacji zadania to dzień 18 listopada 2011 r. Umowa o dofinansowanie dla zadań: Budowa 

terminala pasażerskiego T2 oraz Budowa nowej płyty postojowej została podpisana w dniu  

29 października 2010 r. 

 

Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego  

- budowa i modernizacja budynku terminalu pasażerskiego (przylotowego), zwiększająca 

przepustowość z 1,5 do 3 mln pasażerów rocznie. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana w dniu 28 lutego 2011 

r., w marcu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą, a w kwietniu 2011 r. uzyskano 

zezwolenie na realizację inwestycji. Prowadzone są roboty budowlane, które mają zakończyć 

się w kwietniu 2012 r. Jakiekolwiek opóźnienie spowoduje brak możliwości ukończenia 

zadań przed rozpoczęciem Turnieju. Ministerstwo Infrastruktury identyfikuje projekt jako 
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wysoce ryzykowny i prowadzi jego ścisły monitoring (comiesięczne raportowanie przebiegu 

prac, regularne spotkania z beneficjentem);  

- rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania –  

w grudniu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą, a w kwietniu 2011 r. opracowano projekt 

budowlany. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla płaszczyzn postojowych 

samolotów i równoległej drogi kołowania to luty 2012 r. 

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika  

- budowa terminalu pasażerskiego – według stanu na dzień 15 czerwca 2011 r. 

zaawansowanie robót wynosi 87%, planowany termin zakończenia realizacji zadania to IV 

kwartał 2011 r.;  

- budowa płaszczyzny postoju samolotów – opracowano dokumentację projektową, umowa  

z wybranym wykonawcą ma być podpisana do końca czerwca 2011 r., a zakończenie 

realizacji zadania zaplanowano na IV kwartał 2011 r. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana w dniu 28 marca 2011 r. 

 

 

II. Infrastruktura miejska (realizacja w ramach POIiŚ) 

 

WARSZAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina 

Projekt zakłada zakup 13 sztuk nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 

obsługujących regularne pasażerskie przewozy kolejowe w bezpośrednich relacjach: Lotnisko 

Chopina – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz Lotnisko Chopina 

- Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Projekt jest w fazie 

zaawansowanej, dostawy całości przedmiotu zamówienia mają się zakończyć do dnia 16 

września 2011 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22 lipca 2010 r. 

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo 

Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych  

Projekt obejmuje modernizację 3,2 km toru tramwajowego od Dworca Wileńskiego do Ronda 

Waszyngtona wraz z modernizacją węzłów: Dw. Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka  

i przebudową pętli Stadion Narodowy oraz zakup 30 sztuk taboru tramwajowego dla linii 

obsługujących Stadion Narodowy. Dostarczono 14 sztuk taboru, zakończono przebudowę 

podstacji trakcyjnej „Kawęczyńska”, trwa modernizacja podstacji „Zamoyskiego”, a także 

remont i rozbudowa trasy tramwajowej od węzła Targowa/Kijowska do węzła 

Targowa/Zieleniecka wraz z pętlą Zieleniecka. Zakończenie realizacji zadania planowane jest 

na dzień 30 kwietnia 2012 r.  

 

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 

Projekt zakłada modernizację 5,6 km bocznicy kolejowej oraz budowę przystanku 

kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie. W związku z faktem, iż inwestycja 

przebiega przez obszar NATURA 2000 i faza przygotowawcza jest bardzo opóźniona, 
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zadanie nie ma szans realizacji przed UEFA EURO 2012™. Planowany termin zakończenia 

realizacji zadania to dzień 31 grudnia 2014 r. Na czas Turnieju zostanie uruchomiona 

zastępcza komunikacja autobusowa. 

 

Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych  

w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej 

Projekt obejmuje zakup 16 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego dla samorządowej Spółki 

Koleje Mazowieckie–KM Sp. z o.o. w Warszawie do przewozów w relacjach obsługujących 

porty lotnicze w Warszawie i Modlinie oraz w obrębie aglomeracji warszawskiej. W dniu  

20 stycznia 2011 r. zawarto umowę na dostawę całości przedmiotu zamówienia w terminie do 

dnia 30 grudnia 2011 r.  

 

POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego 

Projekt obejmuje zakup 45 sztuk nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego. 

Zgodnie z zawartą umową dostawa całości przedmiotu zamówienia zakończy się do czerwca 

2012 r. W dniu 4 lutego 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE.  

 

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera  

Projekt obejmuje modernizację i przebudowę Ronda Kaponiera poprzez budowę 

dodatkowego poziomu węzła wraz z peronami stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Do dnia 31 maja 2012 r. zrealizowany 

zostanie etap obejmujący elementy kluczowe z punktu widzenia obsługi turnieju komunikacją 

miejską. Realizacja drugiego etapu, o mniejszym znaczeniu dla obsługi Turnieju, rozpocznie 

się po zakończeniu UEFA EURO 2012™ i zakończy w dniu 30 października 2013 r.  

 

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 

2012™ w Poznaniu 

Projekt obejmuje modernizację torowisk oraz sieci trakcyjnej na odcinkach stanowiących 

elementy głównych tras dojazdowych transportu publicznego do Stadionu Miejskiego  

i obiektów istotnych z punktu widzenia Turnieju i będzie realizowany w dwóch etapach. Trwa 

faza przygotowawcza. W listopadzie 2010 r. i w maju 2011 r. ogłoszono przetargi 

ograniczone na realizację I i II etapu projektu. Beneficjent uzyskał zgodę Ministerstwa 

Infrastruktury na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu i przesunięcie części 

dofinansowania na inny projekt. Do dnia 31 maja 2012 r. zrealizowane zostanie połączenie 

centrum Poznania ze stadionem.  

 

TRÓJMIEJSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A 

Projekt obejmuje modernizację 24,69 km oraz budowę 2,8 km linii tramwajowej, zakup 35 

sztuk taboru tramwajowego oraz budowę parkingu „Park&Ride”, „Bike&Ride” oraz 
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połączonego „Park&Ride – Bike&Ride”, dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest w fazie zaawansowanej i ma zostać zakończona 

do dnia 31 maja 2012 r.  

 

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście  

Projekt obejmuje modernizację 25 km linii kolejowej nr 250, budowę 1,55 km linii 

stanowiącej przedłużenie linii nr 250, modernizację 22 sztuk taboru (EZT) oraz budowę linii 

światłowodowej i przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym, modernizację sześciu 

peronów na przystankach i stacjach SKM oraz wydłużenie linii wraz z budową przystanku 

Gdańsk – Śródmieście. Projekt jest w zaawansowanym stadium - zakończono realizację 10 

zadań wchodzących w zakres projektu. Zakończenie realizacji całości inwestycji 

zaplanowano na dzień 31 maja 2012 r.  

Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku 

Projekt obejmuje: budowę/przebudowę 13,9 km dróg ekspresowych, w tym 3,4 km 

obwodnicy Trójmiasta (S6), 10,5 km łącznic i dróg zbiorczo-rozprowadzających w klasie S, 

oraz 13 obiektów inżynieryjnych. Prowadzone są roboty budowlane, które mają zakończyć się 

w dniu 15 maja 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 10 września  

2010 r.  

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska 

Projekt 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 do dnia 31 maja 2012 r.  

 

WROCŁAWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I 

Projekt obejmuje 44 podzadania: m.in.: przebudowę i budowę torowisk tramwajowych w celu 

utworzenia pierwszej i drugiej linii podsystemu Tramwaj Plus oraz Trasy Średnicowej, 

dostawę 39 sztuk taboru tramwajowego, wdrożenie systemu obszarowego zarządzania  

i sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowę dwóch węzłów 

przesiadkowych. Zakończono realizację 10 podzadań. Trwają roboty budowlane dla 28 

podzadań, dla wszystkich podzadań opracowana została dokumentacja projektowa. 

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 29 marca 2012 r.  

 

 

III. Infrastruktura drogowa: 

 

Według stanu na dzień 15 czerwca 2011 r. w porównaniu ze stanem na dzień przyznania 

prawa do organizacji Mistrzostw (18 kwietnia 2007 r.) w Polsce istnieje:  

 872,9 km autostrad (przyrost o 196,9 km); 

 697,7 km dróg ekspresowych (przyrost o 430,7 km); 
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 5.945,4 km dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś (przyrost o 2244,4 

km); 

 59,0% nawierzchni sieci dróg krajowych w stanie dobrym/klasy A (przyrost o 4,1 punktu 

procentowego).  

 

 

Stan realizacji inwestycji drogowych istotnych dla organizacji Turnieju jest następujący: 

 

Autostrada A1  

- Nowe Marzy – Toruń – dł. 62,4 km, w realizacji, planowane zakończenie – grudzień 2011 r.  

- Toruń – Stryków – dł. 144,1 km. Między majem a lipcem 2010 r. podpisano umowy  

z wykonawcami robót na wszystkich odcinkach z terminami realizacji: w. Stryków - listopad 

2011 r., dla czterech odcinków o łącznej długości 100,2 km – kwiecień 2012 r., dla odcinka: 

w. Czerniewice – w. Kowal - wrzesień 2012 r. W dniu 1 września 2010 r. podpisano umowę  

o dofinansowanie z funduszy UE.  

- Pyrzowice – Maciejów – Sośnica – dł. 44,4 km. Prace budowlane prowadzone są na 

następujących odcinkach: w. Pyrzowice – w. Piekary Śląskie (termin zakończenia – kwiecień 

2012 r.), w. Piekary Śląskie – w. Maciejów (termin zakończenia – grudzień 2011 r.),  

w. Maciejów – w. Sośnica (termin zakończenia – sierpień 2011 r.). Całość prac na w. Sośnica 

zakończono w dniu 15 lipca 2010 r. (węzeł częściowo oddano do ruchu w dniu 23 grudnia 

2009 r.). Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14 września 2009 r.  

- Sośnica – Gorzyczki – dł. 47,9 km. Odcinek w. Sośnica – w. Bełk (dł. 15,4 km) oddano do 

ruchu w dniu 23 grudnia 2009 r., pododcinek w. Bełk – w. Rowień (dł. 7,5 km) – w dniu 15 

grudnia 2010 r., pododcinek w. Rowień – w. Świerklany (dł. 6,6 km) – w dniu 20 maja  

2011 r. Obecnie w budowie jest odc. w. Świerklany (bez węzła) – w. Gorzyczki (dł. 18,3 km), 

który ma zostać oddany do ruchu w kwietniu 2012 r.  

Autostrada A-2 

- Świecko – Nowy Tomyśl – dł. 105,9 km – w realizacji, planowany termin oddania odcinka 

do użytku to dzień 30 listopada 2011 r., a pełnej infrastruktury - maj 2012 r.  

- Stryków – Konotopa – dł. 91 km. Inwestycja jest realizowana w podziale na pięć odcinków, 

w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji  

z zapewnieniem przejezdności na UEFA EURO 2012™ to dzień 5 czerwca 2012 r.  

 

Autostrada A-4  

- odcinki Zgorzelec – Krzyżowa o dł. 51,4 km i Wielicka – Szarów – dł. 19,9 km zostały 

oddane do ruchu w 2009 r.; 

- Kraków – Tarnów – dł. 56,8 km 

- w. Szarów – w. Brzesko – trwają roboty, wykonawca złożył roszczenie czasowe związane 

ze zwiększonym zakresem wzmocnień podłoża wskazując, iż jest uprawniony do 

przedłużenia kontraktu do listopada 2012 r. - w dniu 28 czerwca 2011 r. Wykonawca został 

poinformowany przez Zamawiającego o przedłużeniu Czasu na Ukończenie dla całego 
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Kontraktu o 219 dni kalendarzowe z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2012 r.; 

- w. Brzesko – w. Wierzchosławice - w związku z odstąpieniem od kontraktu wykonawcy 

odcinka z dniem 19 marca 2011 r. roboty zostały wstrzymane. Konieczność szczegółowej 

inwentaryzacji placu budowy i wyłonienia nowego wykonawcy powodują, że odcinek 

zostanie ukończony prawdopodobnie w sierpniu 2013 r.;  

- w. Wierzchosławice – w. Krzyż. – umowny termin zakończenia realizacji tego odcinka to 

styczeń 2012 r.;  

- Tarnów – Rzeszów – dł. 78,4 km. Roboty budowlane trwają na wszystkich czterech 

odcinkach. Planowany termin zakończenia realizacji poszczególnych odcinków to: wrzesień  

i listopad 2011 r., czerwiec 2012 r., a odcinka w. Krzyż – w. Dębica Pustynia - sierpień  

2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 czerwca 2010 r.; 

- Rzeszów – Korczowa – dł. 88,3 km. W budowie jest pododcinek w. Rzeszów Wschód – 

Jarosław, który ma zostać zakończony w lipcu 2012 r. Trwają prace projektowe i budowlane 

dla pododcinków Jarosław – Radymno i Radymno – Korczowa. Planowany termin 

zakończenia realizacji tych dwóch pododcinków to kwiecień 2012 r.  

 

Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8 – dł. 35,5 km. Obecnie trwają prace 

budowlane, z terminem zakończenia dla całości inwestycji w sierpniu 2011 r. 

Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. Konotopa – węzeł Puławska wraz  

z odc. w. Lotnisko – Marynarska – dł. 19,3 km, w budowie, odcinek w. Lotnisko –  

w. Puławska ma zostać ukończony w kwietniu 2012 r., a odcinek Konotopa – w. Lotnisko 

zostanie ukończony w sierpniu 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 

września 2010 r.  

 

Droga ekspresowa S-5 odcinek Gniezno – Poznań – dł. 35 km, w budowie, planowany 

termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2012 r. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana w dniu 22 lipca 2010 r. 

Droga ekspresowa S-7, odc. Gdańsk – Koszwały – (południowa obwodnica Gdańska o dł. 

18 km), w budowie, planowany termin zakończenia to lipiec 2012 r., z zapewnieniem 

przejezdności na UEFA EURO 2012™. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 

10 września 2010 r. 

 

Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz – węzeł Paszków – węzeł Magdalenka  

- Etap I: Budowa drogi ekspresowej na odcinku: w. Paszków (z węzłem) - w. Opacz (bez 

węzła) - w. Łopuszańska (bez węzła), odc. zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy,  

o dł. 1,95 km, w budowie, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to sierpień 

2012 r. z zapewnieniem przejezdności na UEFA EURO 2012™.  

 

Droga ekspresowa S-8 Konotopa – Powązkowska – dł. 10,4 km. Odcinek węzeł Konotopa 

– ul. Powązkowska został oddany do ruchu w dniu 19 stycznia 2011 r. 
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IV. Infrastruktura kolejowa 

 

Według stanu na dzień 15 czerwca 2011 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 CMK Warszawa – Katowice, E 65 Warszawa – Gdynia oraz 

E 59 Wrocław – Szczecin.  

 

W celu eliminacji „wąskich gardeł” zostały wykonane: 

- modernizacja nawierzchni kolejowej linii nr 63 na odcinku Granica Państwa – Chełm; 

- rewitalizacja linii kolejowej nr 92 Przemyśl – Medyka: wymiana podkładów i szyn, roboty 

torowe, a także częściowa modernizacja 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. 

 

Linia kolejowa E75 Rail Baltica – Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek 

Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Projekt nie ma szans realizacji przed 

UEFA EURO 2012™.  

 

Linia E 20 Berlin – Moskwa: 

Odcinki: Poznań - Rzepin - gr. Państwa, Poznański Węzeł Kolejowy oraz Warszawa - Siedlce 

zostały zmodernizowane. Odcinek Siedlce - Terespol, Etap I o dł. 191 km, obejmujący szlaki 

między głównymi stacjami: Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Terespol 

do granicy Państwa, dotyczył modernizacji: torów, obiektów budowlanych i inżynieryjnych, 

nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych, sieci trakcyjnej, likwidację pozostałych 

przejazdów z uwzględnieniem budowy dróg równoległych, a efektem modernizacji było 

uzyskanie max. prędkości V=160 km/h w ruchu pasażerskim i V=120 km/h w ruchu 

towarowym oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych i podniesienie 

komfortu obsługi pasażerów oraz oddziaływania linii kolejowej na środowisko. 

 

Linia E 65 Gdynia – Wiedeń  

Zakończenie całości prac jest planowane do 2014 r. W styczniu 2010 r. zakończono I etap 

modernizacji stacji Gdynia Główna Osobowa. Ponadto przed UEFA EURO 2012™ będą 

gotowe stacje i szlaki (bez skrzyżowań dwupoziomowych) na następujących odcinkach:  

 LCS Tczew; 

 LCS Nasielsk; 

  LCS Ciechanów - szlaki: Gąsocin – Ciechanów, Ciechanów – Konopki (w torze nr 1)  

i Konopki – Mława (w torze nr 2); 

 LCS Działdowo.  

 

Linia E 59 Szczecin – Poznań – przewidziana do modernizacji w latach 2009 – 2015. Projekt 

nie będzie realizowany przed UEFA EURO 2012™.  
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Ponadto po wprowadzonej w październiku 2010 r. przez UEFA zmianie par miast –

gospodarzy podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowych środków na remont linii 131 i 353  

w relacji Poznań – Gdańsk oraz linii 271 w relacji Poznań – Wrocław i przeprowadzeniu 

napraw punktowych, znoszących ograniczenia prędkości w sposób umożliwiający 

przywrócenie prędkości technicznej 120 km/h. Zostały ogłoszone pierwsze przetargi  

na realizację robót, które uwzględniając parametry techniczne linii umożliwią przewoźnikom 

następujące skrócenie czasu przejazdu w relacjach pomiędzy miastami gospodarzami:  

- Warszawa – Gdańsk – z 4 h 45’ do ok. 3 h 10’; 

- Warszawa – Poznań – z 2 h 46’ do ok. 2 h 25‘; 

- Wrocław – Poznań – z 2 h 25’ do ok. 2 h 10’; 

- Warszawa – Wrocław przez Poznań – z 5 h 11’ do ok. 4 h 40’; 

- Poznań – Gdańsk – z 5 h 10’ do ok. 3 h 45’. 

 

W czasie UEFA EURO 2012™ zostaną wstrzymane wszystkie planowe roboty na głównych 

ciągach komunikacyjnych i pomiędzy miastami gospodarzami, których zakończenie zostało 

zaplanowane po Turnieju, co pozwoli na zwiększenie przepustowości linii w obu torach. 

 

Dworce kolejowe 

 

Wrocław Główny (realizowany w ramach POIiŚ) 

Roboty budowlane trwają od marca 2010 r., zaawansowanie 50%. Planowany termin 

zakończenia robót to marzec 2012 r., a oddania dworca do użytku to maj 2012 r. Umowa  

o dofinansowanie została podpisana w dniu 19 sierpnia 2010 r. 

 

Kraków Główny (realizowany w ramach POIiŚ) 

Roboty budowlane w ramach kontraktu dworcowego trwają od października 2010 r., a roboty 

torowe od kwietnia 2011 r. Planowany termin zakończenia robót to marzec 2012 r., a oddania 

dworca do użytku to czerwiec 2012 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 16 

września 2010 r. 

 

Gdynia Główna (realizowany w ramach POIiŚ) 

Roboty budowlano-montażowe trwają od lipca 2010 r. i mają się zakończyć w marcu 2012 r., 

a dworzec ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2012 r. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana w dniu 18 listopada 2010 r. 

 

Warszawa Wschodnia (realizowany z dotacji budżetowej) 

Zakończono roboty budowlano-montażowe na Dworcu Podmiejskim, prowadzone są roboty 

murowe oraz instalacyjne na Dworcu Dalekobieżnym. Zakończenie realizacji inwestycji 

planowane jest na marzec 2012 r., a oddanie do użytku na kwiecień 2012 r.  

 

Warszawa Stadion (realizowany z dotacji budżetowej) 

Roboty rozbiórkowe rozpoczęły się w maju 2011 r., aktualny stan realizacji projektu oraz 

przyjęty przez wykonawcę harmonogram prac zapewnia wykonanie tej inwestycji w terminie 

umownym, tj. w lutym 2012 r.  
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Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Poznań Główny (realizowany w wariancie 

deweloperskim) 

Trwają prace budowlane związane z I etapem inwestycji, obejmującym budowę nowego 

dworca kolejowego oraz części centrum handlowego. Podpisano umowę partycypacyjną  

z miastem Poznań, zapewniono finansowanie. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano 

przed UEFA EURO 2012™. W przypadku opóźnień w realizacji inwestycji zostanie 

dokonany remont istniejącego dworca ze środków inwestora. 

Katowice Osobowa (realizowany w wariancie deweloperskim) 

Inwestycja jest 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.). Roboty budowlane trwają od grudnia 2010 r., 

ich zakończenie zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2012 r., a rozpoczęcie użytkowania 

nowego dworca kolejowego – na koniec maja 2012 r.  

 

Warszawa Centralna (realizowany w wariancie deweloperskim) 

Zakres projektu obejmuje dostosowanie infrastruktury dworca do obsługi pasażerów UEFA 

EURO 2012™ poprzez poprawę estetyki dworca, uporządkowanie przestrzeni reklamowej  

i komunikacyjnej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane 

trwają od lipca 2010 r. (stan zaawansowania 71%) i mają się zakończyć w lutym 2012 r.  

 

Warszawa Zachodnia (planowany do realizacji w wariancie deweloperskim) 

Projekt obejmuje budowę dworca kolejowego i przestrzeni komercyjnej, posiada ważną 

decyzję środowiskową i dokumentację projektową. Obiekt nie będzie realizowany przed 

UEFA EURO 2012™. W dniu 16 czerwca 2011 r. PKP S.A. podpisały z HB Reavis umowę 

inwestycyjną na budowę nowego dworca kolejowego w terminie do końca 2014 r. 

  

V. Stan prac legislacyjnych  

 

Projekty w toku prac parlamentarnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze – wprowadza regulacje, w wyniku których 

całość obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa zostanie przeniesiona na 

zarządzających portami lotniczymi, którzy będą realizować to zadanie pod nadzorem Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego, współdziałającego w tym zakresie ze Strażą Graniczną. 

Przedmiotowe rozwiązanie wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia kontroli. Projekt został 

przekazany do Sejmu RP z poprawkami Senatu RP. 

 

Projekty w toku prac rządowych 

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji 

Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015 r. wraz z programem. Istotą projektu jest 

określenie wszystkich inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, 

których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Program zawiera  

w szczególności harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji oraz 

wskazuje wszystkie źródła finansowania tych inwestycji. Projekt został poprawiony zgodnie  

z zaleceniami KRM i skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 
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VI. Współpraca dwustronna z Ukrainą  

Współpraca w transporcie drogowym 

W I półroczu 2011 r. przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury Polski i Ukrainy 

kontynuowali uzgodnienia dotyczące organizacji przewozów drogowych podczas UEFA 

EURO 2012™. W dniu 15 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko – 

ukraińskiej grupy roboczej ds. międzynarodowych przewozów drogowych osób. Podczas tego 

spotkania uzgodniono okres, w którym złagodzone zostaną zasady wydawania zezwoleń na 

regularne przewozy drogowe osób pomiędzy miastami gospodarzami UEFA EURO 2012™.  

Jednocześnie w okresie Turnieju złagodzone zostaną zasady wykonywania przewozów,  

w sposób umożliwiający przewoźnikom autobusowym przewóz obywateli drugiej strony oraz 

wykonywanie przewozów kabotażowych pomiędzy miastami, w których rozgrywane będą 

mecze. Ustalenia grupy roboczej przedstawione zostały do akceptacji Komisji mieszanej  

ds. międzynarodowych przewozów drogowych, której posiedzenie zaplanowano na 

terytorium Ukrainy w III kwartale 2011 r. Ponadto Ministerstwa Infrastruktury Polski  

i Ukrainy utrzymują bieżące kontakty ze służbami kontrolnymi na granicy państwowej oraz  

z narodowymi komitetami organizacyjnymi UEFA EURO 2012™ w celu uzgodnienia 

procedur i sposobu przekraczania granicy podczas Turnieju.  

Współpraca w transporcie kolejowym 

 

Współpraca z kolejami ukraińskimi UZ w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ jest 

prowadzona w dwóch następujących sferach: 

1. Kontakty dwustronne przedstawicieli spółek Grupy PKP (PKP S.A., PKP Intercity S.A.,  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) i Kolei Ukraińskich (UZ); 

- przyjęto ustalenia w sprawie głównych kolejowych przejść granicznych (Chełm-

Dorohusk/Jagodzin i Przemyśl-Medyka/Mościska II), trzech technologii przewozu pasażerów 

(przestawcza, przesiadkowa i z systemem SUW 2000) oraz powołania czterech grup 

roboczych ds. UEFA EURO 2012™ (techniczna, operacyjna, ekonomiczna i technologiczna); 

- zapoznano się z doświadczeniami kolei niemieckich DG AG w organizacji Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej w 2006 r., określono wstępne zakresy prac grup roboczych, 

dopuszczono możliwość wykorzystania wagonów UZ o skrajni 1-WM, przyjęto wstępne 

założenia do specjalnego rozkładu jazdy na UEFA EURO 2012™ i procedury odpraw 

granicznych oraz wykorzystania systemu SUW 2000 podczas tej imprezy; 

- omówiono propozycje PKP IC i UZ w zakresie wykorzystania doświadczeń kolei 

niemieckich (DB AG) z organizacji Turnieju na terenie Niemiec, omówiono aktualną sytuację 

taborową oraz możliwość zabezpieczenia taboru przed ingerencją osób trzecich pod kątem 

obsługi Turnieju, przedyskutowano zagadnienia związane z systemem SUW 2000  

w kontekście eksploatacji taboru, przeanalizowano wstępną prognozę przewozową  

i przedstawiono ofertę przewozową podczas Turnieju; 

- omówiono zasady funkcjonowania kolejowych przejść granicznych podczas Turnieju.  

 

2. Kontakty międzyresortowe spółek Grupy PKP:  
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- w dniu 18 stycznia 2011 r. zorganizowano spotkanie robocze na przejściu granicznym  

w Przemyślu z udziałem przedstawicieli Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej oraz Izb Celnych w Białej Podlaskiej i Przemyślu, którego przedmiotem było 

rozpatrzenie funkcjonowania przejść granicznych między Polską a Ukrainą; 

- założono dwa warianty organizacji odpraw graniczno-celnych w rejonie tych przejść 

granicznych: wariant I: przeprowadzanie wspólnych odpraw graniczno-celnych przez 

funkcjonariuszy służb polskich i ukraińskich na pokładzie pociągu podczas jazdy oraz 

postojów techniczno - eksploatacyjnych na terytorium Polski i Ukrainy (wariant preferowany 

przez kierownictwa kolei polskich i ukraińskich); 
 

- wariant II: przeprowadzanie odpraw graniczno-celnych przez funkcjonariuszy służb 

polskich na terytorium RP, a przez funkcjonariuszy służb ukraińskich na terytorium Ukrainy 

w pociągach podczas ich jazdy oraz postojów techniczno – eksploatacyjnych;  

- określono dobową zdolność przepustową obu przejść granicznych dla poszczególnych 

technologii przewozu pasażerów:  

Chełm - Dorohusk/Jagodzin: 

- technologia przesiadkowa - 4 pary pociągów; 

- technologia przestawcza - 3 pary pociągów; 

Przemyśl - Medyka/Mościska II: 

- technologia przesiadkowa - 7 par pociągów; 

- technologia przestawcza - 2 pary pociągów; 

- technologia SUW 2000 - 1 para pociągów;  

- przedstawiciele spółek Grupy PKP biorą udział w spotkaniach organizowanych przez 

Komendę Główną Policji oraz Komendę Główną SOK na temat bezpieczeństwa  

w czasie UEFA EURO 2012™. Na spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. ustalono:  

- bieżące przekazywanie Policji i Straży Ochrony Kolei informacji dotyczących planowanych 

do uruchomienia pociągów z kibicami oraz grup kibiców, którzy przekroczyli granicę  

w pociągach międzynarodowych; 

- wyznaczanie przedziałów dla funkcjonariuszy służb porządkowych konwojujących kibiców; 

- wyznaczanie dodatkowych postojów na potrzeby Straży Granicznej dla przeprowadzenia 

kontroli granicznej w pociągach wjeżdżających na terytorium Polski. 

 

 

VII. Inne działania Ministerstwa Infrastruktury  

 

Koordynacja rozkładów lotów na czas UEFA EURO 2012™ 

 

W I półroczu 2011 r. przeprowadzono cykl spotkań roboczych z podmiotami zarządzającymi 

portami lotniczymi, przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, mających na celu określenie potrzeb w zakresie ustanowienia 

koordynacji lotów podczas UEFA EURO 2012™ oraz dalszych działań zgodnie  

z rozporządzeniem 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub 

lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze oraz 
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aktami wykonawczymi do ustawy. W wyniku spotkań przekazano do konsultacji społecznych 

zainteresowanym stronom, analizy przepustowości infrastruktury portów lotniczych.  

Aktualnie najbardziej zaawansowany jest proces przedmiotowych konsultacji oraz 

opracowywania koordynacji rozkładów lotów w portach lotniczych miast gospodarzy.  

Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie kontynuował prace mające na celu ustanowienie 

koordynacji rozkładów lotów w miastach gospodarzach, z ewentualnym rozszerzeniem  

na inne lotniska na okres Turnieju. 
 

W dniu 27 maja 2011 r. Minister Infrastruktury podpisał Zarządzenie nr 21 w sprawie 

utworzenia Zespołu do spraw przygotowania transportu kolejowego (na terytorium RP)  

na czas trwania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu przygotowanie transportu 

kolejowego do obsługi podróżnych w trakcie trwania finałowego turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Pracom Zespołu przewodniczy Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Infratsruktury właściwy w sprawach transportu kolejowego, a w skład 

Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, zarządcy infrastruktury 

kolejowej, podmiotów zarządzających dworcami i przystankami kolejowymi oraz 

przewoźników pasażerskich i przewoźnika towarowego. 

Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury brali udział w opracowaniu dokumentu 

pn.: Koncepcja funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy  

w piłce nożnej EURO 2012, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. Na opracowanie niniejszego dokumentu bezpośredni wpływ mieli 

licencjonowani przewoźnicy kolejowi, wchodzący w skład grupy PKP, a także PKP PLK S.A. 

oraz PKP S.A.  

 

 

4.4 Ministerstwo Finansów 

 

 

Ministerstwo Finansów w okresie od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. 

podjęło następujące działania w obszarach merytorycznych i legislacyjnych, związanych  

z przygotowaniami Polski do Turnieju finałowego UEFA EURO 2012™. 

 

I. Podatek od towarów i usług. 

W związku ze zgłaszanymi na spotkaniach z przedstawicielami UEFA postulatami w zakresie 

ułatwień podatkowych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 

ustawy o transporcie drogowym, wprowadzone zostały regulacje mające na celu uproszczenie 

przeliczania kursów przy usługach wstępu na imprezy masowe. Ustawa została opublikowana  

w Dzienniku Ustaw Nr 134, poz. 780. 

Zgodnie z ww. ustawą w art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług dodano ust. 4  

w brzmieniu „w przypadku usług wstępu na imprezy masowe w  rozumieniu ustawy z dnia 20 



266 

 

marca 2009 r. o  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.  504 oraz z 2010 r. 

Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz.  1021) kwoty stosowane do określenia podstawy 

opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie  

z przepisami celnymi, stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych 

towarów”. 

W myśl wskazanych w tej regulacji przepisów celnych, bieżące kursy średnie dla celów 

ustalania wartości celnej są – co do zasady – wyliczane i publikowane w przedostatnią środę 

miesiąca (publikacja jest możliwa również w dniu następnym) oraz stosowane przez 

następujący po nim miesiąc kalendarzowy.  

W zakresie podatku akcyzowego, w obecnej sytuacji brak jest możliwości zastosowania 

szczególnych zwolnień w stosunku do UEFA, natomiast znajdą zastosowanie ogólne przepisy 

w zakresie zwolnień od akcyzy.   

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W celu realizacji Gwarancji nr 11 (potwierdzonej Gwarancją nr 21), udzielonej przez Ministra 

Finansów w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2006 r. Unii 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), w okresie od grudnia 2010 r. do lutego 2011 r. 

kontynuowano prace nad projektem rozporządzenia mającego na celu ostateczną realizację tej 

Gwarancji. 

W dniu 28 lutego 2011 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania 

poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 

Nr 52, poz. 267), które weszło w życie w dniu 25 marca 2011 r. 

Rozporządzenie dotyczy dwóch grup podmiotów, tj. podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych (UEFA oraz, utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim, podmioty, których 

UEFA jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem) oraz osób fizycznych niemających 

miejsca zamieszkania na terytorium RP bezpośrednio przed przybyciem do Polski w celu 

organizacji Turnieju, wykonywania pracy albo świadczenia usług w związku z tym 

Turniejem, delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne lub akredytowanych przez 

UEFA. 

W odniesieniu do osób prawnych (UEFA) oraz do osób delegowanych, zaniechaniem objęte 

są dochody (przychody) uzyskane od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., natomiast  

w odniesieniu do osób akredytowanych przez UEFA, zaniechaniem objęte zostaną dochody 

(przychody) uzyskane w 2012 roku. 

III. Prawo celne – działania Służby Celnej. 

1. Wspólne prace zespołów roboczych Służby Celnej i Straży Granicznej doprowadziły do 

wypracowania modelu odpraw na drogowym przejściu granicznym w Medyce, 

umożliwiającego kontrolę graniczną i celną podczas jednego zatrzymania pojazdu osobowego 

przy stanowiskach kontrolnych obu służb w systemie „one - stop”. W oparciu  

o przygotowany model odpraw – rozpoczęto modernizację przejścia granicznego w Medyce 

na obu kierunkach ruchu (prace modernizacyjne są w chwili obecnej na końcowym etapie 
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przekazania do użytku). Przedmiotowy system i technologia odpraw zaprojektowane zostały 

również w strefie przygotowywanego równolegle „zielonego korytarza”. System „one-stop” 

w technologii odpraw ukośnych wykonany w strefie przyszłego „zielonego korytarza”  

w przywozie, został oddany do użytku w 2009 r. 

2. Na przejściu drogowym w Krościenku (tzw. przejście wspomagające dla ruchu związanego 

z obsługą UEFA EURO 2012™) - na kierunku przywozowym trwają prace związane  

z uruchomieniem pasa nr 6, który na czas UEFA EURO 2012™ wykorzystany będzie do 

obsługi ruchu osobowego. Na kierunku wywozowym wszystkie służby zgodziły się na 

wyodrębnienie jednego pasa ruchu, do obsługi ruchu osobowego w związku z organizacją 

Mistrzostw. 

3. W dniu 18 stycznia 2011 r. w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu odbyło się spotkanie  

w sprawie wypracowania ostatecznej procedury odpraw pasażerów na kolejowych przejściach 

granicznych z Ukrainą: Chełm – Dorohusk/Jagodzin oraz Przemyśl-Medyka/Mościska II - 

podczas UEFA EURO 2012™. W trakcie spotkania, którego uczestnikami byli 

przedstawiciele spółek Grupy PKP – PKP S.A., PKP Intercity S.A., PKP PLK S.A., 

Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziałów Straży Granicznej, Izb Celnych w Przemyślu  

i Białej Podlaskiej oraz Podkarpackiego i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały 

zaprezentowane podstawowe warianty odpraw granicznych i celnych dla kolejowych przejść 

granicznych Przemyśl – Medyka/Mościska oraz Chełm-Dorohusk/Jagodzin: 

wariant 1: wspólne kontrole służb polskich i ukraińskich na terytorium Polski i w razie 

możliwości - na terytorium Ukrainy (pod warunkiem spełnienia określonych wymagań 

formalnych), 

wariant 2: osobne kontrole służb polskich i ukraińskich, każda na swoim terytorium, 

dokonywane w strefie przygranicznej podczas jazdy pociągu, przy wykorzystaniu urządzeń 

mobilnych.  

4. Od dnia 9 maja 2011 r., po polskiej stronie przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin 

uruchomiono z inicjatywy Służby Celnej i Straży Granicznej „zielony korytarz” (na czas 

Mistrzostw przemianowany zostanie na „pas EURO 2012”), przeznaczony dla osób, które nie 

mają towarów podlegających ocleniu, a ich podróż ma charakter czysto turystyczny lub 

służbowy. Celem takiego rozwiązania jest skrócenie czasu oczekiwania podróżnych po 

polskiej stronie granicy do kilkunastu minut. Wprowadzenie zielonego korytarza odpraw to 

odpowiedź służb granicznych na postulaty dotyczące usprawnienia trybu przekraczania 

granicy przez osoby nie podejmujące się prób przemytu oraz nie przewożące towarów 

podlegających zgłoszeniu. To jedno z rozwiązań, które mają ułatwić obsługę podróżnych,  

w tym kibiców wybierających się na Mistrzostwa.  

5. Przygotowano tzw. studium przypadków prawnych dotyczących szczegółowych sytuacji, 

jakie mogą się zdarzyć podczas odpraw celnych podróżnych przekraczających granice  

w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 
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4.5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

Projekty unijne związane z organizacją UEFA EURO 2012™ 
 

W I kwartale 2011 r. Instytucje Zarządzające przeprowadziły proces aktualizacji w ramach 

programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój 

Polski Wschodniej, który zakończył się opublikowaniem w dniu 28 lutego 2011 r. zmienionej 

listy. W wyniku dokonanej aktualizacji nie zidentyfikowano nowych projektów wpisujących 

się w rozporządzenie, ani nie usunięto z list żadnego projektu, który był związany  

z przedsięwzięciem Euro 2012. Zmianie uległ projekt pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna 

Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”” – projekt z listy podstawowej POIiŚ dla 

działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, który został podzielony na dwa 

projekty (przygotowawczy i inwestycyjny) i tak podzielone projekty przeniesiono na listę 

podstawową dla działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Informacje na listach zostały 

zaktualizowane w oparciu o aktualne dane pochodzące z umów o dofinansowanie lub systemu 

monitorowania przygotowania projektów indywidualnych. 

W maju 2011 r. wszczęta została kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych, której 

zakończenie planowane jest w sierpniu 2011 r. Z uwagi na wstępny etap bieżącej aktualizacji 

nie można określić w jaki sposób zmiany, które zostaną wprowadzone, będą odnosić się do 

projektów związanych z UEFA EURO 2012™. 

Na zaktualizowanej liście projektów EURO 2012 znajduje się obecnie 68 projektów unijnych,  

w tym 26 projektów indywidualnych, realizowanych w ramach PO Infrastruktura  

i Środowisko oraz 5 projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 

a także 37 projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (w tym  

30 centrów pobytowych). 

 

Krajowe Programy Operacyjne  
 

Na dzień 15 czerwca 2011 r. na krajowych listach projektów indywidualnych znajdowało się 

31 projektów EURO 2012, których łączny koszt oszacowano na poziomie 13 325 mln zł,  

a dofinansowanie UE w wysokości 6 443 mln zł.  Do końca okresu sprawozdawczego  

w grupie tej zostało zawartych 14 umów o dofinansowanie na kwotę całkowitą 4 960 mln zł 

oraz kwotę dofinansowania 1 944 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 2 213,30 691,17 0 0,00 0,00 1 2 213,30 691,17 1 2 213,30 691,17 

MI 23 9 569,89 4 591,97 23 9 855,52 4 311,27 15 6 288,61 3 015,33 7 1 704,73 708,42 
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MKiDN 1 292,80 140,15 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 1 115,34 89,91 

Razem 
POIiŚ 

26 12 191,77 5 513,20 25 10 264,10 4 541,33 18 8 910,49 3 936,56 10 4 326,18 1 629,65 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

MRR (POT) 1 98,90 50,44 1 98,90 50,44 1 98,90 50,44 1 98,90 50,44 

MSWiA 4 1 034,44 879,27 4 1 028,13 873,91 4 1 034,44 933,25 3 534,44 263,75 

Razem 
POIG 

5 1 133,34 929,71 5 1 127,03 924,35 5 1 133,34 983,69 4 633,34 314,19 

Razem 31 13 325,11 6 442,91 30 11 391,13 5 465,68 23 10 043,83 4 920,25 14 4 959,52 1 943,84 

 

 

W związku z problemem związanym z nową koncepcją Systemu Informatycznego 

Powiadamiania Ratunkowego (SIPR) realizowanego w ramach projektów o numerach: POIiŚ 

12.1-2 „Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego” oraz 

POIG 7-34 „Budowa i wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego”, Instytucja 

Zarządzająca POIiŚ zorganizowała szereg spotkań mających na celu rozstrzygnięcie 

przedmiotowej kwestii, w wyniku których została podjęta kierunkowa decyzja dotycząca 

nowej koncepcji systemu powiadamiania ratunkowego w aspekcie zapewnienia jak 

największej funkcjonalności na UEFA EURO 2012™. Ustalono na poziomie ogólnym zakres 

rzeczowy projektu, jego najważniejsze produkty oraz zasady finansowania poszczególnych 

elementów SIPR z programów operacyjnych. Ostatecznie w dniu 6 czerwca 2011 r. 

beneficjent tj. Centrum Projektów Informatycznych w MSWiA, przedstawił szczegółowy opis 

finansowania projektu SIPR. 

W marcu 2011 r. beneficjent projektu POIG 7-35 „Ogólnokrajowy Cyfrowy System 

Łączności Radiowej – etap I (OCSŁR-1)” poinformował Instytucję Zarządzającą o wycofaniu 

wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, w związku z czym przy najbliższej 

aktualizacji projekt zostanie usunięty z listy projektów indywidualnych POIG, natomiast 

moduł radiowy zostanie zapewniony w nowej koncepcji realizacji projektu CPR. 

Realizacja rzeczowa projektu POIG 7-3 „Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną 

Bazą Danych (PLI CBD)” została zakończona zgodnie z harmonogramem. Beneficjent złożył 

wniosek o płatność końcową, trwa rozliczanie projektu.  

W przypadku projektów POIG 6.4-14 „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego  

w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” oraz POIG 7-18 

„Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112” 

realizacja rzeczowa przebiega zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły poważniejsze 

problemy ani zagrożenia. 

 

Regionalne Programy Operacyjne 

 

W ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych jest 37 projektów EURO 

2012 o łącznym koszcie całkowitym 1 469 mln zł oraz dofinansowaniu unijnym 589 mln zł. 

W grupie tej znajduje się 16 projektów indywidualnych i 21 projektów, które starają się  

o dofinansowanie w trybie konkursowym. Wszystkie z tych projektów przystąpiły do 

procedury aplikacyjnej składając wnioski o dofinansowanie unijne w ramach właściwych dla 
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siebie programów operacyjnych. Projekty: „Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej  

i gastronomicznej - hotel "Olimpijski" w Ciechanowie”, „Rozbudowa miejskich terenów 

sportowo-rekreacyjnych w Józefowie” oraz „Stworzenie produktu turystyczno-rekreacyjnego 

poprzez budowę parku Glinianki oraz boisk sportowych w Mieście Sulejówek” nie uzyskały 

dofinansowania w ramach konkursu i oczekują na przyznanie dofinansowania na liście 

rezerwowej. Dla projektu „Budowa wysokiej klasy centrum pobytowego dla drużyn 

Mistrzostw EURO 2012 w Ostródzie szansą na rozwój całorocznej turystyki w regionie” 

rozwiązano umowę o dofinansowanie z dniem 13 maja 2011 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 29 projektów została podpisana umowa o dofinansowanie na łączną kwotę 853 mln zł  

i kwocie dofinansowania 414 mln zł. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 
Tabela 2 – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (indywidualne  

i konkursowe) 

  

 

Monitorowanie projektów unijnych 

 

W okresie sprawozdawczym zasady funkcjonowania systemu monitorowania nie uległy 

zmianie. MRR monitorowało stan przygotowania projektów EURO 2012. Bieżący monitoring 

projektów pozwalał na uruchomienie przez MRR wsparcia dla beneficjentów według 

występujących potrzeb. Stan przygotowania kluczowych projektów przebiega bez opóźnień  

i uzyskanie dofinansowania UE dla tych inwestycji jest niezagrożone. W procesie 

monitorowania poszczególnych projektów nie odnotowano wystąpienia ryzyka zakończenia 

ich realizacji po terminie otwarcia Mistrzostw. 

 

Program/Województ
wo  

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) 

Dofinansowa
nie UE (mln 

zł) 

Liczba 
projektów 

Koszt 
całkowity 
(mln zł) 

Dofinansowa
nie UE (mln 

zł) 

Liczba 
projektów 

Koszt 
całkowity 
(mln zł) 

Dofinansowa
nie UE (mln 

zł) 

Dolnośląskie 6 121,07 43,57 6 121,07 43,57 5 111,42 36,87 

Łódzkie 12 174,66 127,31 12 174,66 127,31 11 163,69 117,04 

Małopolskie 2 128,18 78,77 2 128,18 78,77 1 79,90 58,05 

Mazowieckie 4 470,55 116,28 4 470,55 116,28 0 0,00 0,00 

Opolskie 3 47,19 16,24 3 47,19 16,24 3 47,18 15,88 

Pomorskie 3 15,19 3,82 3 15,19 3,82 3 15,19 3,82 

Warmińsko - 
Mazurskie 

2 102,35 34,67 2 102,35 34,67 1 35,26 19,68 

Wielkopolskie 4 376,39 155,14 4 376,39 155,14 4 376,39 155,13 

Zachodniopomorskie 1 33,83 13,38 1 33,83 13,38 1 24,45 8,23 

Razem RPO 37 1 469,42 589,17 37 1 469,42 589,17 29 853,49 414,69 
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Wsparcie dla projektów UEFA 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, jak również w zakresie 

zamówień publicznych i kwestii środowiskowych. 

 Inicjatywa JASPERS (EBI, Komisja Europejska, EBOiR, Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) - zadaniem inicjatywy jest pomoc techniczna w przygotowaniu 

dużych projektów, które kwalifikują się do wsparcia z funduszy unijnych. Wsparcie 

nie ma charakteru finansowego, ale doradczy. Pomoc obejmuje projekty z sektora 

transportu, energetyki, środowiska, infrastruktury informatycznej i kultury.  

W I połowie 2011 r. organizowane były cykliczne spotkania przedstawicieli KE oraz 

instytucji krajowych zaangażowanych w proces wdrażania dużych projektów  

z ekspertami JASPERS. W większości spotkania te dotyczyły stanu przygotowania 

poszczególnych inwestycji oraz kwestii usprawnienia procesu wnioskowania do KE. 

W ramach inicjatywy JASPERS ze wsparcia skorzystało 16 projektów EURO 2012. 

 Umowy ramowe MRR - wsparcie to może mieć formę weryfikacji lub doradztwa 

przy sporządzeniu dokumentacji dla projektów kluczowych. Zakres wsparcia 

dotyczy studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz 

dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi. Ze wsparcia 

oferowanego przez MRR skorzystało 5 beneficjentów projektów EURO 2012. 

 

4.6 Ministerstwo Zdrowia 

 

W Ministerstwie Zdrowia kontynuuje prace, 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 i Ratownictwa 

PL.2012 Sp. z o.o.  

W ramach wspomnianej współpracy Zespołu z Krajowym Koordynatorem ds. Opieki 

Medycznej i Ratownictwa PL.2012 Sp. z o.o. są organizowane 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 obszarze opieki medycznej i ratownictwa, dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu 

UEFA EURO 2012 poprzez zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego drużyn piłkarskich, 

kibiców oraz gości UEFA współdziała ze sobą wiele podmiotów, których zintegrowane 

działania składają się na osiąganie poszczególnych celów w tym obszarze. Wyniki 

współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki 
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Medycznej i Ratownictwa, powołanym w ramach spółki celowej PL.2012, utworzonej przez 

Ministra Sportu i Turystyki w celu sprawnej realizacji przygotowań do Turnieju, 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™, swoje prace kontynuuje również Komitet Medyczny 

UEFA EURO 2012™, w skład którego wchodzą także przedstawiciele Departamentu Spraw 

Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. 

W ramach Komitetu współdziałają: Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej 

i Ratownictwa PL. 2012, Koordynatorzy Miejscy wyznaczeni w miastach gospodarzach, 

Koordynator Ratownictwa Medycznego MSWiA, Koordynator Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego ds. przygotowania UEFA EURO 2012™, Koordynator ds. przygotowania 

UEFA EURO 2012™ w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Koordynator Portów 

Krajowych i lotnisk ds. Zabezpieczenia Medycznego UEFA EURO 2012™, a od stycznia 

2010 r. także Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Sanitarno – Epidemiologicznego 

ds. przygotowania UEFA EURO 2012™. Natomiast funkcję Niezależnego Obserwatora przy 

Komitecie Medycznym UEFA EURO 2012™ pełni Dyrektor Biura WHO w Polsce,  

dr Paulina Miśkiewicz.  

Z dotychczasowych prac Komitetu na uwagę zasługuje m.in. opracowanie ,,Zintegrowanej 

Koncepcji Bezpieczeństwa’’, w części dotyczącej kwestii opieki medycznej, ratownictwa, 

zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, dokonanie 

standaryzacji wyposażenia podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu punktów pierwszej 

pomocy, patroli pieszych i lekarzy stadionowych oraz wytycznych dla placówek medycznych 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla kibiców w miastach gospodarzach. 

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.  

Jak wynika z powyższego, w ramach Komitetu Medycznego współpracuje ze sobą szereg 

podmiotów, w tym także przedstawiciele MZ, realizując ww. działania zgodnie z zakresem 

swoich kompetencji dla wypracowania rozwiązań zapewniających optymalne zabezpieczenie 

medyczne i ratownicze Turnieju. 

 

Grupa Robocza  

 

Jednym z niezwykle istotnych podmiotów w przygotowaniu Polski do organizacji Turnieju 

finałowego UEFA EURO 2012™ jest Grupa Robocza działająca w celu wyznaczenia 
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portów lotniczych - punktów wejścia spełniających kryteria Międzynarodowych 

Przepisów Zdrowotnych w zakresie przygotowania do reagowania w razie wystąpienia 

choroby zakaźnej. W skład Grupy Roboczej, powołanej w dniu 17 września 2010 r. przez 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Przewodniczącego funkcjonującego w MZ 

Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Adama Fronczaka, wchodzą Przedstawiciel Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Lotnicze Pogotowie Ratunkowe’’ w Warszawie 

oraz Członkowie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Medycznego i Ratowniczego Lotnisk.  

Do uczestnictwa w pracach Grupy zaproszeni zostali również przedstawiciele 

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice oraz 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.   

Grupa Robocza, w oparciu o harmonogram działań zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2011 r. 

przez Ministra Adama Fronczaka, realizuje zadania z zakresu oceny 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”.  

Należy również podkreślić, iż w celu uzyskania pełnej oceny międzynarodowych portów 

lotniczych w Polsce, Minister Adam Fronczak pismem z dnia 10 lutego 2011 r. wystosował 

prośbę o włączenie się do procesu samooceny w zakresie spełniania wymogów IHR,  

co w przypadku uzyskania pozytywnej oceny będzie skutkować wyznaczeniem ich na punkty 

wejścia, do niżej wymienionych portów lotniczych: 

 Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów im. NSZZ Solidarność; 

 Portu Lotniczego ,,RZESZÓW – JASIONKA’’ Sp. z o.o.; 

 Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy; 

 Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta; 

 Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost. 

      

Należy także dodać, iż w posiedzeniu Zespołu ds. bezpieczeństwa medycznego 

i ratowniczego lotnisk UEFA EURO 2012™, które odbyło się w dniu 22 lutego 2011 r. 

w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Spotkanie 

miało na celu m.in. ustalenie zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz portów lotniczych właśnie w zakresie wyznaczenia portów lotniczych na punkty wejścia. 

Przedstawiciele portów lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie 

dokonali samooceny poziomu przygotowań wg listy sprawdzającej, opracowanej przez 

Światową Organizację Zdrowia, w której to liście zawarte zostały również kwestie znajdujące 

się we właściwościach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W chwili obecnej trwa weryfikacja 

danych przedstawionych przez porty lotnicze. Ponadto planowane jest włączenie 

przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prace związane z wyznaczeniem kolejnych 

portów lotniczych na punkty wejścia. 
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Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 

Podsekretarz Stanu w MZ, Adam Fronczak 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., którego gospodarzem 

jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem powstałego Komitetu jest 

koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami 

samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz ustalanie harmonogramów 

realizacji poszczególnych działań.  

Na mocy uchwał podjętych na posiedzeniu Komitetu w dniu 9 marca 2011 r. powołano m.in. 

Zespół ekspercki ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA 

EURO 2012, Zespół ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu 

Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EIRO 2012, Zespół ds. zagrożeń 

chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz jego Podzespoły. W pracach 

ww. Zespołów czynny udział biorą, bądź też są ich liderami, przedstawiciele Ministerstwa 

Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

Grupa do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas UEFA 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 

UEFA EURO 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 UEFA 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 realizuje 

projekty przewidziane do wykonania w obszarze jej działania.   

 

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);  
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2) Tworzenia, budowy, rozbudowy, remontu i doposażenia szpitalnych oddziałów 

ratunkowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 

3) Zapewnienia odpowiedniej alokacji naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, 

która pozwoli na zapewnienie czasu dojazdu zespołów na miejsce zdarzenia, o którym 

mowa w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), tj. mediana czasu dotarcia 

powinna nie być większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 

minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców. Na bieżąco dokonywana jest 

wymiana ambulansów użytkowanych przez zespoły ratownictwa medycznego na 

nowe pojazdy, które także w zakresie wyposażenia spełniają wymagania określone 

w Polskich Normach, co odbywa się głównie w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

Ponadto Ministerstwo Zdrowia działając na rzecz zapewnienia bieżącej działalności 

lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów transportu sanitarnego 

dokonało zakupu 23 nowoczesnych śmigłowców typu EC 135 P2i i jednego symulatora lotów 

do szkolenia pilotów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Warszawie. Wprowadzenie do eksploatacji nowych śmigłowców 

pozwoli na wydłużenie pracy baz śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS), 

ponieważ możliwe stało się wykonywanie lotów nocnych (obecnie dyżury trwają od świtu do 

zmierzchu). Warto podkreślić także fakt, iż zabezpieczone zostały również miejsca do 

lądowania dla załóg HEMS na terytorium gmin (porozumienie pomiędzy Lotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym a Komendantem Głównym Straży Pożarnej w sprawie 

zabezpieczenia wyznaczonych przez wójtów miejsc do lądowania).  

Ponadto w ramach priorytetowych działań resortu w zakresie zagadnień dotyczących 

ratownictwa medycznego: 

1) Zwiększony został nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa 

medycznego w kraju. Prowadzona jest również współpraca z Narodowym Funduszem 

Zdrowia w sprawie finansowania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), 

szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), centrów urazowych (CU) oraz 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 pracach nad organizacją systemu powiadamiania ratunkowego - obecna 

koncepcja zakłada skoncentrowanie punktów odbioru wezwań alarmowych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej liczby stanowisk dyspozytorskich, co przyczyni się 

z jednej strony do ograniczenia nakładów finansowych, a z drugiej strony pozwoli na lepszą 

koordynację akcji w zdarzeniach o charakterze masowym. W związku z powyższym 

planowane jest uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112, do której zostaną 

podłączone inne numery alarmowe 999, 998, 997. 

Należy także podkreślić, iż Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego 

i Ratownictwa Medycznego prowadził prace, przy współudziale Konsultanta Krajowego do 

spraw Medycyny Ratunkowej, prof. Juliusza Jakubaszko oraz przedstawicieli Dysponentów 

zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), nad uszczegółowieniem Polskiej Normy PN-EN 

1789 dotyczącej „Pojazdów medycznych i ich wyposażenia – Ambulanse drogowe”, co dla 

całego kraju zapewni w sposób jednolity organizację udzielania świadczeń pozaszpitalnych 

przez ZRM specjalistyczne „S” i podstawowe „P”. Dokument ten stanowił podstawę do 

zapisów zarządzenia Nr 12/2011/DSM Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. 

 

Procedury prawne 

 

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz. U. Nr 113, poz. 658) zgodnie z pkt 7, wprowadzono przepis art. 9b ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857,  

z późn. zm.), regulujący wykonywanie zawodu lekarza przez lekarzy cudzoziemców 

będących członkami ekip sportowych biorących udział w wydarzeniach sportowych 

organizowanych na terytorium RP – ma on na celu ujednolicenie tymczasowego 

i okazjonalnego udzielania tego typu świadczeń. 

 

Brzmienie przywołanego przepisu jest następujące: 

„7) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu: 

„Art. 9b. 1. Lekarz udzielający stale świadczeń zdrowotnych członkom kadry 

narodowej, biorącym udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach 

głuchych, mistrzostwach świata lub Europy, zwanych dalej „wydarzeniem sportowym”, 

organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może w czasie trwania tego 

wydarzenia sportowego wykonywać zawód lekarza bez konieczności uzyskania prawa 

wykonywania zawodu, jeżeli złoży w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie: 

1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu lekarza na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa, w którym wykonuje zawód 

lekarza, że posiada w tym państwie prawo wykonywania zawodu lekarza, które 

w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone ani ograniczone, oraz 
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3) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza. 

2. Oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, lekarz składa za 

pośrednictwem organizatora wydarzenia sportowego, nie później niż na 60 dni przed 

dniem rozpoczęcia tego wydarzenia. 

3. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie po otrzymaniu oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, wydaje lekarzowi zaświadczenie o spełnieniu 

obowiązku złożenia oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

4. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, podlega opłacie w wysokości nie 

wyższej niż 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

5. Opłata stanowi przychód Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

6. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą obywateli innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej świadczących usługi transgraniczne zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)”. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 

Na uwagę zasługuje także fakt, iż przez Służbę Celną i Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

kontynuowane są prace dotyczące procedur przewozu przez granicę leków i materiałów 

medycznych przez zespoły medyczne drużyn piłkarskich, uczestniczących w UEFA EURO 

2012™ oraz zespół kontroli antydopingowej UEFA.  

Ponadto, mając na uwadze organizację Turnieju, w dniu 4 stycznia 2011 r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów 

ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 3, poz. 6). Na jego podstawie wojewodowie 

przygotowali obowiązujące bezterminowo wojewódzkie plany działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. Plany te, zawierające m.in. liczbę i rozlokowanie w terenie 

zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów 

urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczenia niezbędne dla 

ratownictwa medycznego, a także jednostek współpracujących z systemem, będą 

obowiązywały także podczas UEFA EURO 2012™.  

 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 

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 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. 
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Konferencje i warsztaty 

 

W procesie przygotowań do UEFA EURO 2012™ odbywa się szereg spotkań przedstawicieli 

Ministerstwa Zdrowia m.in. z państwami, które były już organizatorami dużych imprez 

sportowych, jak np. piłkarskich Mistrzostw Świata, Europy czy Igrzysk Olimpijskich, służące 

przedstawieniu najistotniejszych kwestii i problemów, jakie mogą wiązać się z organizacją 

tego typu imprez. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego biorą udział w licznych warsztatach dotyczących działania w sytuacjach 

kryzysowych, zabezpieczenia medycznego dużych imprez sportowych itp. O powyższym 

świadczą dotychczasowe sprawozdania w tym zakresie. 

W okresie, którego dotyczy przedmiotowa sprawozdawczość, odbyły się następujące 

spotkania i warsztaty: 

 w dniach 28-29 kwietnia 2011 r. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

wzięli udział w warsztatach na temat „Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 

i Alarmowania – stan aktualny i kierunki doskonalenia”. Celem spotkania było m.in. 

przedstawienie założeń do treningu KSWSiA 2011 oraz ogólnopolskich ćwiczeń 

z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanych przez Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa; 

 w dniach 21 oraz 23-25 maja 2011 r. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 

i Głównego Inspektoratu Sanitarnego wzięli udział w ćwiczeniach zarządzania 

kryzysowego organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji pod kryptonimem EPIFACTOR. Celem ćwiczeń było sprawdzenie 

współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w sytuacji, która wyczerpuje 

znamiona sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

i sprawdzeniu efektywności:  

 procedur reagowania kryzysowego wszystkich szczebli, 

 współdziałania podmiotów zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe (w tym 

współpracy cywilno-wojskowej), 

 obiegu informacji i przekazywania danych w sytuacji kryzysowej; 

 w dniach 3-5 czerwca 2011 r. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

uczestniczyli w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego LOTNISKO 2011. 

 

Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczy w realizacji 

międzyresortowego, ogólnopolskiego programu edukacyjno –alternatywnego, adresowanego 

do dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych, „Jestem Kibicem przez duże K”. 

Do głównych celów programu zaliczono kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych 

dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową oraz rekreacyjną, a także integrowanie 

środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej oraz rekreacyjnej 

dzieci i młodzieży. 
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PARPA koordynuje realizację różnych zajęć edukacyjnych m.in. w świetlicach 

socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych (przy współpracy z samorządami 

lokalnymi).  

 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

W ramach przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do organizacji Turnieju 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™. Z uwagi jednak na systematycznie 

zwiększającą się liczbę zadań związanych z przygotowaniami do Mistrzostw, niezbędnym 

stało się zmodyfikowanie składu Zespołu oraz zaktualizowanie przedmiotowego Zarządzenia. 

W związku z powyższym w dniu 7 lutego 2011 r. weszło w życie Zarządzenie nr 6/2011 

Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu  

do Spraw Organizacji Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 

2012™. Zgodnie z nowym Zarządzeniem nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego 

Zespołu. Do prac Zespołu włączeni zostali Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii 

oraz Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zarządzenie nr 6/2011 Głównego 

Inspektora Sanitarnego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw 

Organizacji Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™ 

przekazane zostało do wiadomości oraz wykorzystania służbowego Krajowemu 

Konsultantowi w dziedzinie epidemiologii, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Wojska 

Polskiego oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, Koordynatorowi Krajowemu ds. opieki medycznej oraz państwowym 

wojewódzkim i granicznym inspektorom sanitarnym. 

W okresie od 7 lutego 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. Zespół do Spraw Organizacji 

Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012™, w nowym 

składzie, odbył 3 posiedzenia, których celem było podsumowanie działań podjętych w ramach 

przygotowań do przeprowadzenia Turnieju UEFA EURO 2012™ w zakresie 

odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz omówienie działań koniecznych do 

podjęcia w kolejnej fazie przygotowań, w tym w szczególności: 

 w terminie poprzedzającym bieżący okres sprawozdawczy (od 15 grudnia 2010 r. do 

15 czerwca 2011 r.) zostały opracowane „Wytyczne do zabezpieczenia sanitarno-

epidemiologicznego Turnieju UEFA EURO 2012”, których celem jest wdrożenie 

efektywnego systemu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w trakcie trwania imprezy 

masowej. W chwili obecnej, w oparciu o ww. dokument podjęte zostały określone 

działania. W tym celu, w ramach Zespołu utworzonych zostało 5 podzespołów 

odpowiadających pionom: epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń, bezpieczeństwa 

żywności, higieny komunalnej i transportu, ochrony sanitarnej lotnisk oraz promocji 

zdrowia. Celem poszczególnych podzespołów jest opracowanie dokumentów dotyczących 

zasad i organizacji wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego – materiałów 

operacyjnych, które będą stanowiły materiały wiążące do Wytycznych; 
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 celem ulepszenia systemu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nawiązano 

współpracę z przedstawicielem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 

Chorób (ECDC); 

 ustalono, iż w strukturze Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 

w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu powołane zostaną zespoły osób 

delegowanych do działań w ramach przygotowań do Turnieju UEFA EURO 2012™  

tzw. Sztaby Wojewódzkie. Na poziomie centralnym natomiast powstanie zespół 

koordynujący działania tzw. Sztab Centralny. Sztaby Wojewódzkie będą odpowiedzialne 

w szczególności za gromadzenie i weryfikację danych epidemiologicznych, 

podejmowanie stosownych decyzji, podejmowanie działań przeciwepidemicznych oraz 

utrzymywanie łączności z innymi służbami na terenie miast i województw oraz  

ze Sztabem Centralnym, do którego zadań należeć będzie gromadzenie danych i ich 

analiza, koordynacja działań, powiadamianie międzynarodowe, utrzymywanie łączności 

z Zespołem, Krajowym Koordynatorem ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa oraz  

ze Sztabami Wojewódzkimi. Utworzenie tego rodzaju zespołów pozwoli na prowadzenie 

efektywnego nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, dostosowanego do zwiększonego 

obciążenia zadaniami pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie trwania 

imprezy masowej; 

 przygotowano wkład do podręcznika opracowywanego przez spółkę PL.2012 

pn.” „Akademia EURO” oraz przekazano go Koordynatorowi ds. opieki medycznej 

i ratownictwa. Przedmiotowy materiał obejmował w swoim zakresie zestaw 

podstawowych informacji m.in. na temat możliwych zagrożeń w zakresie chorób 

zakaźnych i zakażeń oraz sposobów zapobiegania im; 

 celem usystematyzowania działań dotychczas podjętych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, a także sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów przygotowań, 

sporządzono listę sprawdzającą stan przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

do Turnieju UEFA EURO 2012™. W chwili obecnej dokument ten jest opiniowany przez 

członków Zespołu. 

Zespół do Spraw Organizacji Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego Turnieju UEFA 

EURO 2012™ działa zgodnie z opracowywanym i aktualizowanym na każdym posiedzeniu 

harmonogramem prac. Dodatkowo, działania podejmowane przez Zespół są na bieżąco 

rejestrowane w elektronicznym systemie raportowania PPM. Tego rodzaju raportowanie służy 

usystematyzowaniu działań, jak również w sposób przejrzysty prezentuje status prac oraz 

planowanych do podjęcia działań. 

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego biorą również czynny udział w pracach 

innych zespołów odpowiedzialnych za proces przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™. Aktywny udział w pracach powoduje, iż możliwe jest 

wypracowanie spójnego systemu zabezpieczenia medycznego Turnieju. W Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym kontynuowano m.in. prace w zakresie opiniowania dokumentu 

„Założenia do organizacji dekontaminacji wstępnej w Krajowym Systemie Ratowniczo – 

Gaśniczym”, sporządzonego przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony 

Ludności. Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego wziął udział w spotkaniu 
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w dniu 11 stycznia 2011 r. (w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), 

które poświęcone było zasobom technicznym oraz podziałowi odpowiedzialności w zakresie 

dekontaminacji, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™. Celem spotkania było doprecyzowanie podziału odpowiedzialności poszczególnych 

służb i instytucji w zakresie dekontaminacji oraz zaprezentowanie opinii uczestników 

w zakresie ww. dokumentu. Z uwagi na fakt, iż dokument ten zawiera jedynie procedury 

dotyczące tzw. dekontaminacji wstępnej, jednym z wniosków ze spotkania było wskazanie 

konieczności powołania międzyresortowego zespołu ds. opracowania procedur w zakresie 

dekontaminacji, które obejmowałyby zarówno dekontaminację wstępną, jak i ostateczną. 

Mając powyższe na uwadze, kwestia organizacji dekontaminacji została włączona w prace 

nowopowstałego Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych  

i nuklearnych – Zespołu CBRN, w którego pracach biorą udział również przedstawiciele 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ramach Zespołu CBRN utworzono podzespoły 

robocze – ds. zagrożeń chemicznych, ds. zagrożeń biologicznych, ds. zagrożeń 

radiologicznych i nuklearnych oraz ds. opracowania ramowych zasad dotyczących organizacji 

dekontaminacji. Efektem prac wszystkich 4 podzespołów i Zespołu CBRN ma być 

kompleksowa koncepcja zabezpieczenia CBRN, która będzie formą rekomendacji dla miast 

gospodarzy oraz organizatorów meczów i innych podmiotów, służb odpowiedzialnych  

za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™. W ramach prac podzespołów opracowane zostaną w szczególności procedury 

zabezpieczeń i reagowania na ewentualne zagrożenia oraz rekomendacje co do standardów  

i form zabezpieczeń w zakresie ochrony przed zagrożeniami CBRN zarówno w miejscach 

organizacji meczów, w tzw. strefach kibica oraz innych miejscach szczególnie narażonych na 

wystąpienie tego typu zagrożenia. Ponadto ważnym elementem prac podzespołów będzie 

oszacowanie posiadanych zasobów osobowo-sprzętowych oraz określenie, jakie siły i środki są 

wymagane do zabezpieczenia Turnieju.  

Z punktu widzenia przygotowań do Turnieju UEFA EURO 2012™ istotne było również 

zgłoszenie przez Główny Inspektorat Sanitarny uwag do projektu dokumentu pn.: „Wskazówki 

do przygotowania aneksu funkcjonalnego do planu zarządzania kryzysowego”. Dokument ten 

został opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac przygotowujących 

system zarządzania kryzysowego w Polsce pod kątem Turnieju UEFA EURO 2012™. Jego 

treść odnosi się do wcześniej opracowanej, w ramach działań Komitetu do spraw 

Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, siatki 

bezpieczeństwa, w której ujęto potencjalne zagrożenia mogące spowodować wystąpienie 

sytuacji kryzysowej. Również na poziomie wojewódzkim oraz powiatowym organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują działania, mające na celu zapewnienie 

efektywnego nadzoru nad bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym. Wśród zadań tych 

należy wymienić m.in. prowadzenie kontroli obiektów użyteczności publicznej, w tym 

basenów i kąpielisk oraz budynków zamieszkania zbiorowego, które będą wykorzystywane 

przez kibiców oraz drużyny rozgrywek, objęcie szczególnym nadzorem obiektów 

żywnościowych oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prowadzona jest ponadto 

działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia za pośrednictwem środków 
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masowego przekazu, stron internetowych oraz innych dostępnych lokalnie nośników 

informacji.  

Należy mieć również na uwadze, iż działania w zakresie sprawowania zapobiegawczego oraz 

bieżącego nadzoru sanitarnego, a także prowadzenia działalności zapobiegawczej  

i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych 

warunkami środowiska są na bieżąco podejmowane i udoskonalane oraz będą kontynuowane 

w czasie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™. 

 

 

4.7 Ministerstwo Gospodarki   

 

        

Informacje na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki w obszarach 

merytorycznych i legislacyjnych związanych z przygotowaniami Polski do finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w okresie 

sprawozdawczym. 

 

1. Stan realizacji gwarancji rządowych. 

 

W okresie sprawozdawczym Zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń przedmiotów własności 

przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™, powołany decyzją Prezesa Urzędu 

Patentowego RP dla realizacji gwarancji, monitorował dokonane w Urzędzie Patentowym 

zgłoszenia, w celu szybkiej ich identyfikacji dla oceny kolizji ze zgłoszeniami lub 

rejestracjami na rzecz UEFA.  

2. Współpraca z Ukrainą. 

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafał Baniak przewodniczy polskiej części 

grupy roboczej do spraw gospodarki i inwestycji, powołanej na podstawie umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy 

organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Ostatnie spotkanie polskiej części grupy odbyło się w dniu 14 marca 2011 r. W ramach tego 

spotkania odbyła się m in. prezentacja raportu dotyczącego wpływu przygotowań Polski  

do Turnieju UEFA EURO 2012™ na polską gospodarkę oraz prezentacja informacji na temat 

sytuacji dotyczącej przygotowań do Turnieju UEFA EURO 2012™ na Ukrainie. 

Jednym z wniosków posiedzenia grupy było zorganizowanie przedsięwzięcia na temat 

inwestycji zagranicznych, połączonego z konferencją prasową oraz prezentacją projektu 

Akademia Euro, w której uczestniczyli PAIiIZ S.A. i jej ukraiński odpowiednik. 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie zorganizował przy 

osobistym poparciu Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka stoisko 

promocyjne pod tytułem „Miasta – Gospodarze EURO 2012™” w ramach 

międzynarodowych targów „InterBudExpo” w Kijowie w dniach 22 – 26 marca 2011 r. 
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Celem było zaprezentowanie stanu przygotowań polskich i ukraińskich miast do 

przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, jak również 

potencjału inwestycyjnego i kulturalno - turystycznego miast gospodarzy Euro 2012.  

W projekcie wzięły udział delegacje urzędów miejskich z Warszawy, Wrocławia, Poznania, 

Gdańska oraz odpowiednio z Kijowa, Doniecka Charkowa i Lwowa. 

Ponadto w dniu 22 marca 2011 r. Wydział Ekonomiczny Ambasady w Kijowie zorganizował 

przy współpracy z WPHI w Kijowie konferencję pt.: „Stan przygotowań polskich 

i ukraińskich miast gospodarczy do UEFA EURO 2012™”.  

 

3. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™. 

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy PAIiIZ S.A. 

a spółką PL.2012 w zakresie propagowania informacji gospodarczej na temat wpływu 

przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™  

na gospodarkę Polski oraz kreowania pozytywnego wizerunku Polski.  

PAIiIZ S.A. w dniu 7 kwietnia 2011 r. zorganizowała spotkanie dziennikarzy z Uzbekistanu  

z Dyrektorem ds. komunikacji w PL.2012, Mikołajem Piotrowskim, co zaowocowało 

ukazaniem się dwóch artykułów poświęconych przygotowaniom Polski do UEFA EURO 

2012™ w czasopismach „Biznes Wiestnik Wostoka” oraz „Dieławoj Partner Uzbekistana”.  

Również w dniu 14 czerwca 2011 r. Dyrektor ds. komunikacji w PL.2012, Mikołaj 

Piotrowski odbył spotkanie z dziennikarzami z Włoch. 

Urząd Patentowy aktywnie uczestniczy w działaniach Komitetu Ochrony Praw i 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.  

Przewodnicząca zespołu do spraw rozpatrywania zgłoszeń  przedmiotów własności 

przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™ oraz przedstawiciel Ministerstwa 

Gospodarki - członkowie Komitetu Ochrony Praw brali udział w posiedzeniach Komitetu 

Ochrony Praw, w trakcie których omawiano sprawy związane z ochroną własności 

intelektualnej. 

 

 

4.8 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

W omawianym półroczu, działania MSZ związane z przygotowaniami Polski do turnieju 

finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przedstawiały się  

w następujący sposób: 

 

1. Ułatwienia w wydawaniu wiz dla kibiców i osób biorących udział w Turnieju. 
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Służba konsularna, będąc odpowiedzialną za organizację sprawnego trybu wydawania wiz dla 

wszystkich kategorii cudzoziemców objętych obowiązkiem wizowym w relacjach z UE,  

w jakikolwiek sposób związanych z Turniejem, opracowała projekt planu przedsięwzięć, 

uwzględniających zarówno uproszczenie procedur wizowych dla osób udających się na 

UEFA EURO 2012™, jak też wzmocnienia urzędów konsularnych w celu wzrostu ich 

przepustowości wizowej. 
 

W odniesieniu do uczestników Turnieju (piłkarze, sędziowie, lekarze, działacze UEFA i FIFA 

oraz inne kategorie osób przygotowujących imprezę i biorących w niej udział) przewiduje on 

wydawanie wiz długoterminowych z prawem wielokrotnego wjazdu, na podstawie oryginału 

stosownego pisma UEFA lub narodowej federacji piłki nożnej. Wizy wydawane będą  

w maksymalnie uproszczonym trybie, bez obowiązku osobistego stawiennictwa oraz bez 

pobierania opłat konsularnych. Stosowne zalecenia zostały już wysłane na placówki. 
 

W odniesieniu do kibiców, podstawą do uzyskania wizy w polskim w urzędzie konsularnym 

będzie posiadanie oryginału ważnego biletu na mecz piłkarski. Nie wyklucza to prawa do 

odmowy wydania wiz osobom, znajdującym się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) 

lub znajdującym się w wykazie osób, których wjazd na terytorium RP jest niepożądany.  

W przypadku zbiorowego składania wniosków wizowych (grupy zorganizowane), dla 

uzyskania wizy nie będzie wymagane osobiste stawiennictwo aplikującego. 
 

W zakresie zwiększenia przepustowości polskich urzędów konsularnych na okres UEFA 

EURO 2012™ zakładane są m.in. następujące przedsięwzięcia: 

- wzmocnienie obsady kadrowej pracownikami delegowanymi czasowo z innych konsulatów 

oraz pracownikami centrali; 

- obsadzenie (uruchomienie) maksymalnej liczby okienek wizowych, w stopniu na jaki 

pozwala infrastruktura poszczególnych urzędów, w pierwszej, grupowej fazie Turnieju; 

- przejście na system pracy dwuzmianowej w krytycznej, drugiej fazie Turnieju, po 

wyłonieniu drużyn przechodzących do dalszych etapów Mistrzostw; 

- praca w soboty oraz w niedziele; 

- stworzenie preferencji dla grupowego wnioskowania o wizy na UEFA EURO 2012™ 

(wyjazdy zorganizowane); 

- wydzielenie dla osób ubiegających się o wydanie wiz w związku z Turniejem, oddzielnego 

(priorytetowego) korytarza wizowego, nie wymagającego (w przeciwieństwie do pozostałych 

kategorii aplikujących) wcześniejszej rejestracji daty złożenia wniosku wizowego przez 

Internet; 

- wprowadzenie w kluczowych, z punktu widzenia istnienia obowiązku wizowego, krajach 

ubiegających się o udział w finałach (Rosja, Turcja oraz Ukraina) outsourcingu wizowego, 

przy rozważaniu możliwości zawarcia z firmą outsourcingową porozumienia o ewentualnym 

uruchomieniu dodatkowych punktów zbierania wniosków wizowych na okres Mistrzostw. 
 

Konkretne rozwiązania, w tym w zakresie wytypowania urzędów konsularnych 

przewidzianych do wzmocnienia, są jeszcze na etapie wypracowania i zależą m. in. od tego, 

reprezentacje jakich państw zakwalifikują się do Turnieju finałowego UEFA EURO 2012™. 
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2. Wspólne punkty konsularne podczas UEFA EURO 2012™. 
 

UEFA EURO 2012™ będzie poważnym wyzwaniem dla służb konsularnych państw 

członkowskich UE, ze względu na przyjazdy do Polski i na Ukrainę w czasie Turnieju 

licznych grup kibiców i turystów, skutkujące z jednej strony możliwością wejścia w konflikt  

z prawem ze strony potencjalnie dużych grup cudzoziemców, a z drugiej wymagające 

zapewnienia pomocy w typowych sprawach konsularnych (utrata dokumentów lub pieniędzy) 

lub innych zdarzeniach losowych na potencjalnie masową skalę. W przypadku większości 

państw członkowskich UE, ich placówki konsularne mieszczą się wyłącznie w stolicach 

państw organizatorów imprezy, zatem sprawowanie opieki konsularnej będzie się wiązało  

w ich przypadku z koniecznością organizacji pobytu swojego personelu konsularnego  

w miejscach obecności swoich obywateli. 
 

Z uwagi na fakt, że przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej nakłada na 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedzialność za organizację europejskiej współpracy 

konsularnej, MSZ planuje organizację mechanizmu koordynacji opieki konsularnej nad 

obywatelami UE podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie w 2012 

roku. Będzie to jeden z priorytetów Grupy Roboczej Rady UE ds. konsularnych (COCON), 

której pracami podczas naszej prezydencji będzie kierował Departament Konsularny MSZ. 

Opis projektu 
 

Przygotowane w MSZ założenia przewidują utworzenie na czas UEFA EURO 2012™  

w polskich i ukraińskich miastach goszczących spotkania Turnieju wspólnych punktów 

konsularnych na potrzeby konsulów państw członkowskich UE. Byłyby to miejsca, w których 

konsulowie mogliby udzielać podstawowej pomocy konsularnej swoim obywatelom (jak np. 

wydawanie tymczasowych dokumentów w zamian za utracone, udzielanie pomocy 

finansowej, przyjmowanie zgłoszeń o osobach zaginionych, podstawowa pomoc prawna),  

a jednocześnie mieliby do dyspozycji zaplecze biurowe oraz ułatwiony kontakt  

z miejscowymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo publiczne. Punkty 

funkcjonowałyby przez okres rozgrywania meczów/planowanego pobytu dużych grup 

kibiców z zagranicy w każdym z miast gospodarzy. Zgodnie z przyjętymi na forum Grupy 

Roboczej COCON zasadami współpracy, realizowane projekty powinny być finansowo 

neutralne i nie powodować znacznych obciążeń poza tymi, które państwa normalnie ponoszą 

na zapewnienie opieki swoim obywatelom. 

 

Organizacji inicjatywy będzie poświęcone seminarium Grupy Roboczej COCON, które 

odbędzie się w Warszawie, w październiku 2011 roku. W seminarium wezmą udział 

przedstawiciele MSZ i placówek państw członkowskich. Planowane jest zaproszenie 

przedstawicieli właściwych instytucji polskich i ukraińskich do prezentacji systemu 

przyjmowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa kibicom i turystom przebywającym w Polsce 

i na Ukrainie podczas Turnieju. Na podstawie prezentacji zostanie przeprowadzona dyskusja, 

w której przedstawiciele państw członkowskich określą swoje oczekiwania, a jej efektem 

będzie końcowy projekt dotyczący szczegółowych zasad funkcjonowania punktów 

konsularnych i współpracy z władzami miejscowymi. 
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MSZ zapewni samodzielnie koordynację działań na terenie Ukrainy, natomiast w ramach GR 

COCON zostaną podjęte starania w celu intensywnego zaangażowania w działania 

koordynacyjne na terenie Polski placówek innych państw członkowskich. 

 

Podjęte działania i ustalenia 
 

MSZ ustanowił roboczy kontakt ze spółką PL.2012. Uzgodniono wstępnie, że pożądanym 

rozwiązaniem będzie włączenie punktów konsularnych w strukturę ambasad kibiców, 

możliwie według tego samego schematu organizacyjnego w Polsce i na Ukrainie.  

Na czerwiec 2011 r. zaplanowano wstępne spotkanie z przedstawicielami Federacji Kibiców 

Piłki Nożnej (FSF), inicjatora idei ambasad kibiców, w celu uzgodnienia zasad współpracy.  

Do końca czerwca 2011 r. planowane są rozmowy przedstawicieli DK MSZ  

z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sportu Ukrainy,  

w celu zainicjowania współpracy i zapewnienia obecności przedstawicieli podczas 

seminarium GR COCON w Warszawie. 
 

Po nawiązaniu kontaktu z władzami ukraińskimi i FSF, polskie placówki konsularne  

na Ukrainie zostaną zobowiązane do nawiązania kontaktów roboczych z władzami miast 

gospodarzy, w celu uzyskania wsparcia dla realizacji inicjatywy. Spółka PL.2012 zapewniła 

dostępność sali konferencyjnej Centrum Olimpijskiego na potrzeby seminarium GR COCON 

w Warszawie. Do końca lipca 2011 r. zostaną określeni i zaproszeni do udziału w seminarium 

prelegenci z instytucji polskich, ukraińskich i innych (np. FSF). 

 

 

4.9 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Działania resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 

czerwca 2011 r. w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ przedstawiają się  

w następujący sposób. 

 

Prace nad projektem ustaw: o ważnych wydarzeniach sportowych, a następnie  

o bezpieczeństwie EURO 2012 zostały aktualnie wstrzymane. Rola Departamentu Własności 

Intelektualnej i Mediów MKiDN, w tym przypadku, polegała głównie na szeroko 

aspektowym doradztwie podczas posiedzeń Komitetu Ochrony Praw – celowym zespole 

opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki. 

 

Dlatego też resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakresie gwarancji rządowych oraz 

działań legislacyjnych związanych z przygotowaniami Polski do Turnieju Finałowego UEFA 

EURO 2012™, podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie uprzednio zaprojektowanych przez 

niego przepisów w zakresie realizacji gwarancji nr 25, dotyczącej zobowiązania do podjęcia 

wszelkich działań zmierzających do spełnienia warunków odnośnie prawa dotyczącego 

publicznego oglądania (public viewing), zaprezentowane w poprzednich okresach 

sprawozdawczych. 
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Jednocześnie w okresie pomiędzy 15 grudnia 2010 r. a 15 czerwca 2011 r. Narodowe 

Centrum Kultury na zlecenie resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało do 

realizacji pierwszą edycję polsko-ukraińskiego programu inauguracji Europejskiego Stadionu 

Kultury. W ramach trzydniowego polsko-ukraińskiego festiwalu, który będzie miał miejsce  

w dniach 12-14 sierpnia 2011 r. w Rzeszowie, odbędą się: koncert finałowy z udziałem 

gwiazd z Polski i Ukrainy, działania kulturalne i edukacyjne w przestrzeni miejskiej oraz 

konkurs dla polskich i ukraińskich młodych zespołów rockowych. Pozyskani już zostali także 

partnerzy medialni projektu: TVP, AMS, Polska The Times, Polskie Radio, Nowiny 

Rzeszowskie, Aktivist Exlusive, trwają rozmowy z ukraińskimi mediami: telewizja narodowa 

NTU, radio narodowe NRCU. Uzyskano również patronat honorowy Prezydenta RP, 

Bronisława Komorowskiego. Obecnie organizatorzy wystąpili również o patronat Prezydenta 

Ukrainy, Wiktora Janukowycza. Projekt Europejski Stadion Kultury został wpisany do 

programu kulturalnego Polskiej Prezydencji. 

 

4.10 Ministerstwo Środowiska 

 

Działania Ministerstwa Środowiska w okresie sprawozdawczym, związane  

z przygotowaniami Polski do finałowego turnieju UEFA EURO 2012™ przedstawiały się  

w następujący sposób: 

1. W zakresie wdrażania projektu „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. 

 

W dniu 11 kwietnia 2011 r. odbyły się warsztaty z ekspertami niemieckimi z DFB  

i Oekoinstitut na temat możliwości zazieleniania masowych imprez sportowych, 

zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska. Głównymi tematami były:  

A. Prezentacja doświadczeń strony niemieckiej z organizacji Mistrzostw Świata  

w Piłce Nożnej w 2006 r. oraz obecnie przygotowywanych Mistrzostw Świata kobiet  

w 2011 r.; 

B.   Prezentacja działań prośrodowiskowych związanych z organizacją Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej w 2012 r., podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Spółkę 

PL.2012. 

 

2. W zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

 

W okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. w Departamencie Ocen 

Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzono 

postępowania administracyjne dla następujących inwestycji, określonych w wydanym  

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju 
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Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, jako: 

1. Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego; 

2. Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej (nazwa 

przedsięwzięcia w postępowaniu administracyjnym: „Wielotorowa dwunapięciowa linia 

elektroenergetyczna 400 + 110 kV Pasikurowice – Wocław Południe (Małuszów)”); 

3. Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej; 

4. Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej; 

5. Rozbudowa Portu Lotniczego „Ławica”; 

6. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego Wrocław. 
 

Postępowania 1 i 2 zostały w tym okresie zakończone. W wyniku zakończenia  

ww. postępowań w obrocie prawnym pozostaje tylko decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydana dla pierwszego przedsięwzięcia (Połączenie dróg krajowych – 

Trasa Sucharskiego). Natomiast druga inwestycja będzie rozpatrywana ponownie przez organ 

I instancji, ponieważ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o uchyleniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpoznania.  
 

Zakończono także postępowanie dotyczące rozbudowy systemu zasilania 

elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej (w dniu 20 czerwca 2011 r. Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie odwoławcze od decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV Stacja Gdańsk Błonia – istniejący słup Nr 26 linii 110 kV  

nr 1448 relacji Pruszcz Gdański-Straszyn i stacji 100/15 kV GPZ Maćkowy wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą”). 
 

Zadaniem wyszczególnionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 jest „Budowa układu przesyłowego ścieków  

z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem Wisły (Syfon - OŚ 

Czajka)”, które stanowi część inwestycji realizowanej w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę  

i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza IV”, w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Zadanie podzielone zostało na trzy przedsięwzięcia: 

Zadanie 3.1 Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do 

Oczyszczalni ścieków Czajka - ETAP I; 

Zadanie 3.2 Etap II.1 - Budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy  

do oczyszczalni Czajka - Etap II - w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz  

z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z TMP w rejonie węzła Marymoncka  

z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa; 

Zadanie 3.2 Etap II.2 - Budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy  

do oczyszczalni Czajka - Etap II - w zakresie wykonania obiektów zakładu Farysa, syfonu 

pod Wisłą, obiektów zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych z wyłączeniem 

kolektora DN 2800 i studni S56. 
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Stopień zrealizowania rzeczowego i finansowego Zadania 3.1 wynosi ponad 94%, zadania 3.2 

ponad 80%, natomiast dla zadania 3.2 postęp rzeczowy realizacji wynosi ponad 26%  

a finansowy ponad 21%. 

Ponadto informuję, że w terminie sprawozdawczym wypłacono na rzecz beneficjenta  

tj. MPWiK Warszawa kwotę 178,68 mln zł, ponadto zatwierdzono wydatki kwalifikowane na 

kwotę: 263,80 mln zł. Planowana data zakończenia ww. zadania to dzień 31 grudnia 2012 r. 

 

3. W zakresie bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą 

 

W ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, zgodnie z tzw. 

Wspólnym Planem Działania (Joint Action Plan) miały miejsce następujące wydarzenia: 

A. Wspólne spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej w Wiedniu w dniach 17-18 lutego 2011 r. z przedstawicielami stron polskiej  

i ukraińskiej, odpowiedzialnych za wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego  

w trakcie turnieju UEFA EURO 2012™; 

B. Wspólne szkolenie przedstawicieli służb polskich i ukraińskich w dziedzinie technik 

detekcyjnych w ośrodku w Kijowie w dniach 23-27 maja 2011 r. (udział wzięło w nim 14 

Polaków reprezentujących straż pożarną, straż graniczną i policję); szkolenie miało charakter 

train-the-trainers – jego uczestnicy będą mieli za zadanie, wykorzystując zdobytą wiedzę, 

szkolić następne osoby. 
 

W dniach 30 maja i 14 czerwca 2011 r. odbyły się ponadto dwa spotkania Podzespołu  

ds. zagrożeń radiologicznych i nuklearnych (działającego w ramach Zespołu  

ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych, powołanego 

uchwałą Nr 6 Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012), kierowanego przez Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Macieja 

Jurkowskiego. 

 

4. W zakresie geologii 

 

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych rozpatrzył w sumie 23 opracowania 

określające warunki geologiczno – inżynierskie dla posadowienia obiektów budowlanych, 

dróg ekspresowych i autostrad, w tym: 11 projektów prac geologicznych, 1 aneks do projektu 

prac geologicznych oraz 11 dokumentacji geologiczno – inżynierskich. Ponadto do dnia  

15 czerwca 2011 r. wpłynęły do rozpatrzenia: 2 projekty prac geologicznych oraz 

3 dokumentacje geologiczno – inżynierskie. 

 

4.11 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Aktywność Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze przygotowań Polski do Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ widoczna jest w sferze organizacyjnej i polega 

na podejmowaniu działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków 

wykonywania obowiązków przez wymiar sprawiedliwości w czasie wskazanej imprezy 
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sportowej oraz w sferze legislacyjnej, która sprowadza się do monitorowania stanu prawnego 

i inicjowania niezbędnych zmian w prawie. 
 

Prace w zakresie organizacyjnego przygotowania sądów powszechnych są kontynuowane na 

poziomie okręgów sądowych. Prezesi Sądów Okręgowych w: Warszawie, Warszawa-Praga  

w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Przemyślu i Lublinie, w ramach 

nadzorowanego okręgu, przygotowują do ewentualnego wykonywania czynności  

w zwiększonym wymiarze jednostki sądowe zlokalizowane w pobliżu stadionów, na których 

będą rozgrywane mecze oraz te na obszarze, których będzie odbywał się tranzyt kibiców 

pomiędzy Polską i Ukrainą. Ponadto, zgodnie z sugestią resortu, Prezesi podjęli współpracę  

z różnymi służbami i organizacjami celem zoptymalizowania przygotowań do UEFA EURO 

2012™.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości oszacowało również, w porozumieniu z Prezesami  

i Dyrektorami Sądów Okręgowych, wielkość środków finansowych niezbędnych dla 

zabezpieczenia realizacji projektów zgłoszonych przez resort w obszarze „System 

sądownictwa”. Wysokość tych środków oszacowano na kwotę 3.927 tys. zł i zostaną one 

przeznaczone m.in. na sfinansowanie działań mających na celu zapewnienie i zwiększenie 

bezpieczeństwa w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Wymieniona kwota została ujęta w projekcie budżetu państwa na 2012 rok w części  

15 – „Sądy powszechne”. 
 

Z początkiem prac związanych z przygotowaniami Polski do Turnieju UEFA EURO 2012™, 

Ministerstwo Sprawiedliwości poddało analizie potencjalne zagrożenia towarzyszące 

imprezom sportowym w kraju i za granicą, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa 

uczestników imprez i osób postronnych, zapewnienia porządku publicznego oraz warunków 

sprawnego i skutecznego działania podmiotów zaangażowanych w zapewnienie 

bezpieczeństwa i egzekwowania prawa w związku z tymi wydarzeniami. Doniosłe znaczenie 

w tym zakresie miała również wnikliwa ocena skuteczności instrumentów zastosowanych  

w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 

504, z późń. zm.) po kilkunastu miesiącach ich obowiązywania i poszukiwanie nowych 

rozwiązań, umożliwiających skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem tzw. chuligaństwa 

stadionowego.  
 

W konsekwencji koniec 2010 r. i początek 2011 r. to czas intensywnej pracy Ministerstwa 

Sprawiedliwości nad regulacjami w zakresie elektronicznego monitorowania zachowania 

sprawców objętych zakazem wstępu na imprezy masowe oraz tzw. rozprawy 

odmiejscowionej, zmianami dotyczącymi tłumaczy przysięgłych oraz wprowadzeniem do 

porządku prawnego nowych typów przestępstw w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 
 

W odniesieniu do elektronicznego monitorowania zachowania sprawców objętych zakazem 

wstępu na imprezy masowe istotnie przebudowano konstrukcję obowiązku towarzyszącego 

zakazowi wstępu na imprezę masową. Obowiązek ten ma służyć weryfikacji przestrzegania 

przez skazanego zakazu i zapewnienia, że skazany prawomocnym wyrokiem sądu w czasie 

trwania imprezy masowej nie będzie mógł w niej uczestniczyć. Zmiana polega na 

wykorzystaniu technologii monitoringu elektronicznego. Obowiązek stawiennictwa  
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w jednostce Policji zostanie co do zasady zastąpiony obowiązkiem przebywania przez 

skazanego w miejscu stałego pobytu, połączonym z monitorowaniem za pomocą aparatury 

elektronicznej, czy w określonych przedziałach czasu, odpowiadających terminowi zawodów 

sportowych, skazany w tym miejscu przebywa. Jedynie wyjątkowo obowiązek ten będzie 

realizowany tak, jak ma to miejsce obecnie, czyli poprzez obowiązek stawiennictwa  

w jednostce organizacyjnej Policji lub innym określonym miejscu w czasie trwania imprezy 

masowej. Zmiany te powinny prowadzić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez 

najbardziej efektywny sposób kontrolowania zachowania sprawców zagrażających 

bezpieczeństwu imprez oraz odciążenia Policji w związku z ograniczeniem obowiązku 

stawiennictwa w jednostce Policji. 
 

Druga regulacja zaprojektowana przez resort dotyczy tzw. rozprawy odmiejscowionej  

i polega na tym, że w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,  

w trybie przyspieszonym, rozprawa odbywa się w ten sposób, iż oskarżony (obwiniony) i jego 

obrońca, jeżeli został ustanowiony, znajdują się poza budynkiem sądowym, w miejscu 

zatrzymania oskarżonego (obwinionego) i porozumiewają się z sądem przy użyciu urządzeń 

technicznych, w trybie wideokonferencji. Dotychczas prawo karne nie przewidywało takiego 

sposobu przeprowadzenia przesłuchania oskarżonego. Propozycja usprawni postępowanie  

w związku z rezygnacją z obowiązku doprowadzenia zatrzymanych do sądu i pozwoli na 

zaoszczędzenie policyjnych sił i środków, które mogą być w tym czasie skutecznie 

wykorzystane do ochrony porządku publicznego. Rozwiązanie doprowadzi też do 

koncentracji i przyspieszenia czynności procesowych, możliwości rozpoznania większej 

liczby spraw przez jednego sędziego i wykorzystania tych samych urządzeń technicznych  

w celu przesłuchania świadków i biegłych na odległość.  
 

Z uwagi na to, że wyżej opisana regulacja opiera się na organizacyjnej współpracy różnych 

osób i instytucji, Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło wstępnie propozycję uwzględnienia 

w projekcie ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed 

rozgrywkami UEFA EURO 2012™, przygotowywanego przez Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa, symulacji rozprawy odmiejscowionej, co pozwoli na sprawdzenie gotowości 

wymiaru sprawiedliwości i innych struktur do korzystania z nowych rozwiązań procesowych. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało również wprowadzenie przepisu dotyczącego 

tłumaczy przysięgłych, zgodnie z którym w związku z UEFA EURO 2012™ lub imprezą 

masową artystyczno-rozrywkową, polegającą na publicznym oglądaniu przekazu 

telewizyjnego meczów UEFA EURO 2012™, podczas których istnieje uzasadnione ryzyko 

naruszenia prawa, właściwy miejscowo prezes sądu, prokurator lub komendant Policji może, 

w drodze decyzji, zobowiązać tłumacza przysięgłego do pozostawania w gotowości do 

wykonywania czynności tłumacza przysięgłego, określając niezbędny czas, a także wskazując 

miejsce, gdzie tłumacz przysięgły powinien przebywać w czasie pozostawania w gotowości. 
 

Ponadto, projekt zmian w prawie przygotowany przez resort sprawiedliwości przewiduje 

nowe typy przestępstw - dotyczące tzw. fałszywych alarmów oraz kradzieży i zniszczenia 

elementu infrastruktury. 

Obecnie, pierwsze ze wskazanych powyżej zachowań, są z reguły kwalifikowane jako czyny 

z art. 66 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.). Projekt 
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przewiduje dodanie w Rozdziale XXIX Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,  

z późn. zm.), grupującym przestępstwa skierowane przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, nowego przepisu o następującym brzmieniu: 

„Art. 224a. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża 

życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą 

wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji 

użyteczności publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 

Z kolei kradzieże i uszkodzenia elementów niezbędnych dla funkcjonowania linii kolejowych, 

tramwajowych, trolejbusowych, linii metra, jak również sieci przesyłowych (elektrycznych, 

energetycznych, gazowych, wodociągowych) w obecnym stanie prawnym traktowane są jako 

kradzież lub uszkodzenie mienia, i z uwagi na tzw. przepołowiony charakter tego rodzaju 

czynów przeciwko mieniu, stanowiących – w zależności od wartości przedmiotu – 

przestępstwo z art. 278 kk lub art. 288 kk albo wykroczenie z art. 119 kw lub art. 124 kw, 

niejednokrotnie kwalifikowane jest ostatecznie jako wykroczenie, z uwagi na niewielką 

rynkową wartość zabranej lub zniszczonej rzeczy, choć często czyn taki skutkuje znacznymi 

utrudnieniami dla ludności użytkującej sieć lub linię, perturbacjami i opóźnieniami w zakresie 

funkcjonowania wielu firm, których pracownicy zostaną dotknięci tego rodzaju 

perturbacjami. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego typu przestępstwa 

umiejscowionego w rozdziale grupującym czyny przeciwko porządkowi publicznemu,  

w następującym kształcie: „Art. 254a. Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do 

użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 

elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, 

trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci 

albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 

Wskazane powyżej regulacje zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także  

o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 

2012, która stanowi kompilację dwóch opracowanych odrębnie w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Sprawiedliwości projektów mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa imprez masowych oraz stworzenie właściwego otoczenia 

prawnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ zarówno w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również  

w obszarze działań wymiaru sprawiedliwości. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów  

w dniu 31 maja 2011 r. i niezwłocznie przekazany do Sejmu (druk sejmowy nr 4281). W dniu 

7 czerwca 2011 r. projekt skierowano do I czytania na 94. posiedzeniu Sejmu, które odbyło 

się w dniu 8 czerwca 2011 r. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, z zaleceniem zasięgnięcia 

opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.     
 

Niezwłocznie po uchwaleniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją 
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Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, resort sprawiedliwości planuje zorganizować dla 

sędziów, referendarzy i asystentów sędziów szkolenie dotyczące nowych regulacji. 
 

W zakresie współpracy z Ukrainą, w ślad za ustaleniami Ministra Sprawiedliwości RP, 

Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Ministra Sprawiedliwości Republiki Ukrainy, Aleksandra 

Ławrynowicza, w dniu 24 maja 2011 r. odbyło się w Warszawie w Ministerstwie 

Sprawiedliwości RP spotkanie z urzędnikami ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Celem wizyty delegacji ukraińskiej było uzyskanie informacji o istniejących w polskim 

porządku prawnym regulacjach dotyczących bezpieczeństwa publicznego i wymiaru 

sprawiedliwości oraz zapoznanie się ze zgłoszonymi w tym obszarze w przededniu 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości RP inicjatywami legislacyjnymi i organizacyjnymi.  
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5 Podsumowanie 

 

 

I połowa 2011 r. była okresem kolejnych ważnych miesięcy intensywnych prac 

przygotowawczych i organizacyjnych, realizowanych przez wszystkich interesariuszy 

przygotowań do Turnieju. Dziś to ponad 170 instytucji publicznych, reprezentujących 

wszystkie obszary przygotowań. Koordynacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowana 

na podstawie przyjętej w 2010 r. Mapy Drogowej pozwoliła na zintegrowaną współpracę przy 

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, jednakże należy również zwrócić uwagę na istniejące ryzyka, szczególnie 

w obszarze realizacji przedsięwzięć transportowych. 
 

W grupie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, 67% inwestycji kluczowych 

jest już ukończonych, realizowanych jest zgodnie z planem lub przy niskim poziomie ryzyka, 

zaś w przypadku inwestycji ważnych wskaźnik ten wynosi 54%. W I połowie 2011 r. oddano 

do użytkowania trzy kluczowe inwestycje: Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV 

Gdańsk - Nowy Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Budowa linii kablowej 110 kV 

relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Warszawa Powiśle - Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion 

- Rozdzielczy Punkt Zasilania Warszawa Wschodnia; Budowa połączenia Obwodnicy 

Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I. 
 

Znaczący wzrost zaawansowania w realizacji nastąpił także w zakresie projektów 

organizacyjnych. W obecnej chwili 73% działań w zakresie projektów organizacyjnych 

realizowanych jest zgodnie z planem oraz przy niskim poziomie ryzyka. Szczególną uwagę  

w I połowie 2011 r. zwracały przygotowania w obszarze bezpieczeństwa, w tym skuteczna 

współpraca w ramach działań Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 wszystkich 

zaangażowanych podmiotów i organizacji. 
  

Spółka celowa PL.2012 odpowiedzialna jest za koordynację i kontrolę 219 projektów 

infrastrukturalnych bezpośrednio związanych z Turniejem. W ramach przyjętej kategoryzacji 

przedsięwzięć infrastrukturalnych wyróżniono przedsięwzięcia: kluczowe, ważne, pozostałe. 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. uzyskano następujące wskaźniki zaawansowania: 
 

 Kluczowe – całkowita liczba 46, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 9;  

 Ważne - całkowita liczba 37, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 1; 

 Pozostałe - całkowita liczba 136, w tym zrealizowane (zakończona budowa) 42. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy odnotować wzrost w I połowie 2011 r. liczby 

wszystkich przedsięwzięć całkowicie zrealizowanych - do 52, spośród wszystkich 219 

inwestycji monitorowanych w ramach przygotowań do Turnieju.  
  

Priorytetem zadań na II połowę 2011 r. będzie kontynuacja przygotowania infrastruktury, 

połączona z intensyfikacją działań organizacyjnych oraz podjęcie działań aktywizujących 

polskie społeczeństwo w kontekście UEFA EURO 2012™. Kluczowym terminem  
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w kontekście sprawnej organizacji Turnieju będzie dzień 2 grudnia 2011 r., kiedy w Kijowie 

odbędzie się losowanie grup finałowych rozgrywek. Informacje o konkretnych drużynach 

rozgrywających swoje mecze w polskich miastach gospodarzach będą podstawą do wdrożenia 

szczegółowych planów organizacji we wszystkich aspektach związanych z bezpieczeństwem, 

opieką medyczną, serwisem dla gości i kibiców, promocją oraz efektywnym transportem. 

Najbliższych pięć miesięcy do tej daty będą oznaczały intensywną pracę wszystkich 

zaangażowanych instytucji w celu utworzenia szczegółowych planów przygotowania do 

Turnieju, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnych drużyn oraz ich kibiców uczestniczących 

w rozgrywkach w poszczególnych polskich miastach.  

Celem wszystkich projektów realizowanych przez ponad 170 instytucji, których działania 

koordynuje spółka PL.2012, jest uzyskanie pełnej gotowości operacyjnej w dniu 8 czerwca 

2012 r. tj. dniu rozpoczęcia Mistrzostw. 


