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1 Wprowadzenie 

 

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat zadań zrealizowanych  

w ramach polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

oraz zestawienie najważniejszych danych z przebiegu Turnieju.  
 

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, z późń. zm.). 
 

W części opisującej przygotowania, sprawozdanie precyzuje zadania zrealizowane  

w poszczególnych projektach infrastrukturalnych i organizacyjnych w I połowie 2012 r. oraz 

definiuje cele zaplanowane na drugą połowę 2012 r. W części dotyczącej przebiegu Turnieju 

dokument przedstawia podsumowanie przebiegu Turnieju w poszczególnych obszarach 

merytorycznych. 
 

Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do dokumentu.  
 

Rozdział drugi zawiera podsumowanie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™  

w 2012 r. oraz ich efektów odnotowanych w trakcie Turnieju.  
 

Rozdział trzeci prezentuje szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań i statusu 

przygotowań  podmiotów i służb administracji publicznej  do Turnieju w kluczowych 

projektach infrastrukturalnych oraz organizacyjnych realizowanych w 2012 r. W tym 

rozdziale opisano szczegółowe działania spółki PL.2012 Sp. z o. o. (zwanej dalej „PL.2012”), 

realizowane w projektach zawartych w planie działań – (Mapa Drogowa) oraz status realizacji 

przedsięwzięć UEFA EURO 2012™. Rozdział ten przedstawia karty wszystkich projektów 

realizowanych w ramach poszczególnych 7 programów strategicznych (programy 2-8).  

Ponadto w rozdziale opisane są działania zrealizowane w ramach osiągania gotowości 

operacyjnej służb i podmiotów administracji publicznej do Turnieju.  
 

W rozdziale czwartym znajduje się podsumowanie przebiegu Turnieju w poszczególnych 

obszarach merytorycznych: stadiony, lotniska, transport lądowy, bezpieczeństwo, opieka 

medyczna, wolontariat, telekomunikacja publiczna, współdziałanie podmiotów publicznych 

oraz komunikacja zewnętrzna i współpraca z mediami.  
 

Rozdział piąty opisuje działania podejmowane przez organy administracji publicznej  

w zakresie przygotowań i realizacji UEFA EURO 2012™. 
 

Niniejszy dokument nie stanowi ostatecznego podsumowania Turnieju i zgodnie z formalną 

podstawą jego stworzenia koncentruje się na sprawozdaniu z działań podmiotów i służb 

administracji publicznej w I połowie 2012 r.  
 

Koordynacja zadań realizowanych w pierwszej połowie 2012 r. obejmowała ścisłą 

współpracę z następującymi kluczowymi interesariuszami:  

Parlament RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Administracji_i_Cyfryzacji
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Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia; Komenda Główna Państwowej 

Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji (KGP), Komenda Główna Straży Granicznej, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Biuro Ochrony Rządu (BOR), Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

Narodowe Centrum Sportu (NCS), PKP Intercity, PKP PLK S.A., PKP S.A., Polska Agencja 

Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polska Organizacja Turystyczna, Służba Celna RP, Urząd 

Lotnictwa Cywilnego; Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta 

Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro ds. EURO 2012 – Gdańsk, Biuro ds. EURO 2012 – 

Poznań, Biuro ds. EURO 2012 – Warszawa, Biuro ds. EURO 2012 – Wrocław, Biuro 

Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. (BIEG 2012 sp. z o. o.), EURO Poznań 2012  

Sp. z o. o., Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o. o. (GIK Sp. z o. o.), Infrastruktura 

Euro Poznań 2012 Sp. z o. o., Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., Port Lotniczy im. Fryderyka 

Chopina, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Spółka 

Infrastruktura EURO Poznań 2012, Wrocław 2012 Sp. z o. o., Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 

(ZMID) w Warszawie, Szpitale Referencyjne (26); UEFA, EURO 2012 Polska Sp. z o. o., 

Polski Związek Piłki Nożnej, EURO 2012 Ukraina, Narodowa Agencja ds. Przygotowania 

oraz Przeprowadzenia na Ukrainie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  

w 2012 roku oraz Organizacji Projektów Infrastrukturalnych. 
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2 Najważniejsze informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA 

EURO 2012™ w I połowie 2012 r. 

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ były trzecią pod względem 

wielkości imprezą sportową na świecie oraz największym i najbardziej złożonym pod 

względem organizacyjnym przedsięwzięciem zrealizowanym w Polsce. Organizacja Turnieju 

w Polsce zakończyła się sukcesem, czego najlepszym dowodem są bardzo pozytywne wyniki 

badania opinii społecznej wśród kibiców polskich i zagranicznych, jak również 

entuzjastyczne relacje najważniejszych zachodnioeuropejskich i polskich mediów. 

Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wspólnej pracy i ogromnemu 

zaangażowaniu przeszło 170 instytucji rządowych i samorządowych, których pracę 

koordynował Minister Sportu i Turystyki poprzez Spółkę celową PL.2012 Sp. z o.o. 

Organizacja Turnieju i pomyślna realizacja procesu przygotowań Polski do UEFA  

EURO 2012™ przyniosły następujące strategiczne efekty:  

 Przyspieszenie modernizacji kraju – długoterminowe korzyści wszystkich Polaków; 

 Wzmocnienie wizerunku kraju – nowoczesna Polska, otwarci i uśmiechnięci Polacy, 

wzrost atrakcyjności turystycznej; 

 Budowa kapitału społecznego – Polacy doceniają samych siebie, pozytywne 

zaangażowanie w wolontariat; 

 Budowa banku doświadczeń i wiedzy na przyszłość – Polska znalazła się w gronie 

krajów, które potrafią skutecznie zarządzać najbardziej złożonymi przedsięwzięciami. 

 

Infrastruktura 

W procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ zaplanowano realizację 219 

inwestycji. 83 inwestycje określone zostały jako kluczowe i ważne dla sprawnej organizacji 

Turnieju, a ich łączna wartość to 94 mld zł. Z tego 69% inwestycji kluczowych i ważnych 

zostało zrealizowanych przed rozpoczęciem Turnieju. Wartość wszystkich inwestycji 

zrealizowanych przed UEFA EURO 2012™ w pełnym planowanym zakresie w okresie  

5-letnich przygotowań do Turnieju wyniosła prawie 50 mld zł, co stanowi fakt bez 

precedensu w historii rozwoju infrastruktury w Polsce.  
 

Turniej UEFA EURO 2012™ w Polsce stał się katalizatorem zmian, a także przyczynił się do 

wzmocnienia wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. W ramach przygotowań do 

Turnieju w modernizację Polski zainwestowano ponad 82 mld zł (uwzględniając wszystkie 

inwestycje, które zakończą się w 2012 r.), dzięki czemu powstały nowoczesne 

wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. Dzięki 

organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy infrastruktura w Polsce została rozbudowana  

i zmodernizowana na niespotykaną dotychczas skalę, a wizerunek kraju znacznie się 

polepszył zarówno w oczach zagranicznych kibiców, turystów, mediów, jak i samych 

Polaków.  
 

Przygotowania infrastrukturalne w I połowie 2012 r. były intensywnie realizowane pomimo 

szeregu ryzyk, a okres 5 miesięcy przed rozpoczęciem Turnieju charakteryzował się 

największą liczbą inwestycji przekazanych do użytkowania przed Turniejem. W grupie 

kluczowych i ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych obok 69% inwestycji 

zrealizowanych przed Turniejem, 14% z nich planowanych jest do zakończenia przed końcem 
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2012 r. Wszystkie inwestycje w kategoriach kluczowych i ważnych były ściśle monitorowane 

w całym okresie przygotowań i w zdecydowanej większości zostały zrealizowane zgodnie  

z planem pomimo napiętych harmonogramów. 

   

 
Rysunek 1 Stopień realizacji przedsięwzięć kluczowych i ważnych 

 

Ogromna liczba odwiedzających Polskę zagranicznych gości, a także Polaków, którzy  

w czasie Turnieju znacznie częściej podróżowali między polskimi miastami gospodarzami 

pozwoliła przetestować przygotowania  transportowe w oparciu  o dostępną infrastrukturę.  

W czasie Turnieju, zarówno transport lądowy krajowy, transport lotniczy, jak i transport 

publiczny w miastach gospodarzach skutecznie obsługiwały większą liczbę pasażerów, 

głównie dzięki zwiększeniu częstotliwości i ilości oferowanych usług. Organizacja Turnieju 

UEFA EURO 2012™ wykazała, że dostępna i przygotowana w Polsce infrastruktura jest  

w stanie z powodzeniem sprostać wymogom nowoczesnej, masowej imprezy 

międzynarodowej.  
 

Wymiernym efektem inwestycji zrealizowanych w okresie poprzedzającym rozpoczęcie 

UEFA EURO 2012™ jest m.in. znaczna poprawa komfortu życia Polaków. Znacząco 

zmniejszył się czas przejazdu między największymi polskimi miastami. Podróż samochodem 

z Poznania do Gdańska skróciła się o 1 godzinę i 20 minut, z Wrocławia do Gdańska  

o 1 godzinę 30 minut, z Warszawy do Gdańska o 1 godzinę 30 minut. Na trasach 

międzynarodowych dojazd z Warszawy do Berlina zajmuje dziś o 2 godziny 30 minut mniej 

niż jeszcze rok temu, podróż z Krakowa do granicy polsko-niemieckiej trwa krócej o 50 

minut. Do końca 2012 r. w Polsce liczba kilometrów dróg ekspresowych wzrośnie o 145 
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procent, a autostrad o 72 procent w stosunku do stanu z 2007 r. Dzięki inwestycjom 

związanym z UEFA EURO 2012™ znacząco poprawił się też komfort podróżowania koleją  

- Polacy mogą już korzystać z 36 zmodernizowanych i rozbudowanych dworców kolejowych 

i 783,5 kilometra zmodernizowanych linii kolejowych.  
 

Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne krajów gospodarzy Mistrzostw oraz skład 

drużyn finałowych Turnieju, kluczowe w całym procesie logistyki były transport lotniczy  

i kolejowy na poziomie krajowym oraz transport publiczny w miastach gospodarzach.  

Fakt ten stanowi potwierdzenie założeń określonych w procesie przygotowań w koncepcjach 

transportowych miejskich i krajowych. Rozwiązania obsługi transportowej, zastosowane 

podczas UEFA EURO 2012™, powstały w ścisłej współpracy pomiędzy kluczowymi 

partnerami, m.in.: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Polskimi Kolejami 

Państwowymi (PKP SA), PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK SA), 

przewoźnikami kolejowymi (m.in. PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), 

Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędem Transportu 

Kolejowego (UTK), portami lotniczymi, jak również miastami gospodarzami, UEFA, 

PL.2012 oraz wieloma innymi instytucjami włączonymi w proces przygotowań. W ich 

zaplanowaniu i implementacji wykorzystano również doświadczenia z poprzedniego turnieju 

UEFA EURO 2008™ w Austrii i Szwajcarii oraz FIFA World Cup 2006 w Niemczech. 

Dynamiczny, związany z UEFA EURO 2012™ rozwój infrastruktury przełoży się na 

wymierne efekty ekonomiczne – w latach 2013 – 2020, bowiem eksperci przewidują, że PKB 

Polski wzrośnie dzięki przyspieszeniu realizacji inwestycji transportowych o dodatkowe  

20 mld zł. 
 

Dzięki rozbudowie i modernizacji portów lotniczych znacząco wzrosła ich przepustowość. 

Liczba maksymalnych możliwych operacji przylotów w zmodernizowanych lotniskach miast 

gospodarzy zwiększyła się o 79 procent, natomiast operacji odlotów o 122 procenty. 

Nowoczesna infrastruktura przyniosła wymierne efekty, a zagraniczni przewoźnicy 

zapowiedzieli uruchomienie aż 154 nowych połączeń lotniczych do końca 2012 r.  

GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW

Łączna liczba operacji 

lotniczych podczas 

Turnieju

5389 4188 17504 3838

Łączna liczba operacji 

Euro
774 770 1811 467

 
Tabela 1 Łączna liczba operacji lotniczych podczas UEFA EURO 2012™ 

 

Dzięki przeprowadzonym  inwestycjom podczas Turnieju płynnie przeprowadzono łącznie na 

lotniskach ponad 30 tys. operacji lotniczych, w tym blisko 4 tys. operacji dedykowanych 

specjalnie dla gości Turnieju. Najwięcej operacji lotniczych obsłużyło lotnisko Chopina  

w Warszawie – ponad 17,5 tys. Bez szeregu inwestycji, zrealizowanych w ramach 4,5 

letniego procesu przygotowań oraz bez przyjętych specjalnych rozwiązań organizacyjnych  

i prawnych tak płynna obsługa pasażerów byłaby niemożliwa. 

 

Sprawną obsługę kibiców podczas Turnieju zapewniła także skuteczna realizacja planów 

operacyjnych w obszarze transportu kolejowego.  



9 

 

GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW

Łączna liczba pociągów 1137 2523 2632 1830 1927

Łączna liczba pociągów 

opóźnionych do 30 min
192 338 286 180 228

Łączna liczba pociągów 

opóźnionych ponad 30 

min

45 92 73 27 79

 
Tabela 2 Liczba pociągów kursujących w trakcie Turnieju między miastami gospodarzami i Krakowem 

 

Łącznie dworce w miastach gospodarzach i Krakowie podczas Turnieju obsłużyły ponad 10 

tys. pociągów, z czego nieco ponad 1,2 tys. była opóźniona do 30 minut (12%),  a zaledwie 

nieco ponad 300 (3%) opóźniona była ponad 30 minut. 

 

Organizacja 
 

O sukcesie UEFA EURO 2012™ w Polsce przesądziła nie tylko rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. W trakcie przygotowań do Turnieju po stronie publicznej zostały zrealizowane 

252 projekty organizacyjne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość obsługi 

kibiców podczas Mistrzostw. 

 
Rysunek 2 Liczba wolontariuszy miejskich w czasie UEFA EURO 2012™ w polskich miastach gospodarzach  

i Krakowie 

 

W czasie UEFA EURO 2012™ na ulicach, jak również we wszystkich kluczowych obiektach 

użyteczności publicznej miast gospodarzy i Krakowa do dyspozycji kibiców i zagranicznych 

gości pozostawali wolontariusze. Organizację Turnieju wsparło ponad 2600 wolontariuszy.  

W Poznaniu podczas Turnieju pracowało 481 osób, w Krakowie – 126, we Wrocławiu – 650, 

w Gdańsku – 556 i w Warszawie – 800. Codziennie przez 23 dni wolontariusze udzielali 

rzetelnych informacji i służyli pomocą m.in. na dworcach kolejowych czy lotniskach.  

Ich praca została doceniona przez gości z zagranicy. Według badania przeprowadzonego  

w czerwcu 2012 r. przez PBS, polscy wolontariusze miejscy, zdaniem zagranicznych 

uczestników Turnieju wykazywali się dużą wiedzą i kompetencją, a także bardzo dobrą 

znajomością języka angielskiego, komunikatywnością oraz dużą chęcią niesienia pomocy  



10 

 

i wsparcia. Ogólna ocena dla pracy wolontariuszy miast gospodarzy to aż 88 procent 

pozytywnych wskazań respondentów.   
 

Codzienną pomoc kibicom w czasie Turnieju oferowali także pracownicy stacjonarnych  

i mobilnych Ambasad Kibiców. Celem działalności Ambasad była promocja pokojowej, 

kulturalnej i pozytywnej zabawy, która przyczyniła się do doskonałej atmosfery panującej 

podczas UEFA EURO 2012™. W trakcie Mistrzostw w Polsce w każdym z czterech miast 

gospodarzy Turnieju funkcjonowała jedna stacjonarna i dwie mobilne Ambasady Kibiców. 

Ambasady stacjonarne były prowadzone przez kibiców polskich a mobilne - przez 

zagranicznych, z kraju którego reprezentacja rozgrywała mecz w danym mieście. Zgodnie  

z badaniami, przeprowadzonymi przez Uniwersytet Warszawski, blisko 90 procent kibiców 

bardzo dobrze oceniło jakość wsparcia oraz pomocy udzielanej fanom piłki nożnej  

w Ambasadach Kibiców. Zaangażowanie pracowników Ambasad w rozwiązywanie 

problemów, z którymi zwracali się do nich kibice, pozytywnie oceniło ponad 88 procent 

ankietowanych. 83 procent osób biorących udział w badaniu pozytywnie wypowiedziało się  

o lokalizacji i dostępności Ambasad Kibiców w polskich miastach gospodarzach w trakcie 

Mistrzostw. O wysokiej jakości pracy Ambasad oraz udzielanych tam informacji świadczy 

fakt, że 79 procent kibiców korzystających z ich usług, nie poszukiwało już pomocy w innych 

miejscach. 
 

Przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju UEFA EURO 2012™ wymagało nie tylko 

zaangażowania i codziennej współpracy licznych partnerów, ale także wdrożenia całkowicie 

innowacyjnych produktów, takich jak Polish Pass czy Polish Guide, które pozwoliły zapewnić 

komfort i bezpieczeństwo zagranicznym gościom, a jednocześnie wyznaczają nowy standard 

w obsłudze gości międzynarodowych imprez masowych. Od końca maja 2012 r. zagraniczni  

i polscy kibice mogli korzystać z ostatecznej wersji serwisu internetowego oraz aplikacji 

mobilnej Polish Guide, które zapewniły dostęp do kluczowych informacji Turniejowych,  

a także pozwalały efektywnie zaplanować pobyt w Polsce podczas UEFA EURO 2012™  

(w sumie z Polish Guide skorzystało ponad 250 tys. użytkowników). Dzięki produktom 

Polish Pass kibice mieli możliwość wykupienia zintegrowanego biletu na wszystkie środki 

transportu lądowego i powietrznego, a także ubezpieczenia i noclegu.   

 

Publiczne usługi telekomunikacyjne 

Celem przygotowań publicznych usług telekomunikacyjnych w miastach gospodarzach 

realizowanych w ramach koordynowanego przez PL.2012 Programu przygotowań sieci 

komórkowych do UEFA EURO 2012™ była ich optymalna dostępność w kluczowych 

miejscach Turnieju w trakcie jego przebiegu. Wyzwanie dla zapewnienia takiej dostępności 

stanowiły tymczasowe, znaczne eskalacje jednoczesnego zapotrzebowania na skorzystanie  

z usług sieci komórkowych (połączenia głosowe, transmisja danych, SMS) przez uczestników 

imprezy w wielu miejscach turniejowych. Realizacja ww. celu wymagała podjęcia działań 

związanych z weryfikacją zasięgu i rozbudową pojemności sieci w wielu miejscach lub 

budową dodatkowych fragmentów infrastruktury sieci na nowych obiektach (stadiony, strefy 

kibica, dworce, lotniska, fan campy, centra pobytowe, stadiony treningowe, Międzynarodowe 

Centrum Nadawcze, inne miejsca gromadzenia się uczestników Turnieju). 
 

Monitorowana, a także w razie konieczności wspierana przez PL.2012 na styku  

z administracją publiczną, rozbudowa i optymalizacja sieci w kluczowych dla Turnieju 
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miejscach została zrealizowana przez wszystkich operatorów na czas.  
 

W celu weryfikacji osiągnięcia optymalnej dostępności usług podczas Turnieju PL.2012 

określiło i uzgodniło z operatorami, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz miastami 

gospodarzami jakościowe wskaźniki poziomu usług oraz metodykę, czas i miejsca pomiarów 

w trakcie UEFA EURO 2012™ oraz ich interpretacji i oceny – „Metodyka weryfikacji 

jakości i wydajności sieci komórkowych podczas UEFA EURO 2012”. 
 

We wszystkich miastach gospodarzach w pomiarach zrealizowanych zgodnie z opracowanym 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej planem w momentach największych obciążeń sieci 

na Stadionach, strefach kibica, dworcach kolejowych i lotniskach – (zgodnie  

z harmonogramem turniejowym) przyjęte wskaźniki, określające poziom jakości  publicznych 

usług sieci komórkowych jako bardzo dobry, zostały osiągnięte.  

 

Skuteczność połączeń głosowych zrealizowanych 

przez system pomiarowy UKE w badaniach sieci 

PLAY, PLUS, ORANGE, T-MOBILE na każdym 

Stadionie, strefie kibica, dworcu kolejowym i 

lotnisku - badanie przynajmniej raz w każdym z 

tych miejsc w ciągu co najmniej 2 godzin 

największego obciążenia sieci 

Odsetek wyników 

wszystkich pomiarów 

o wartości 

skuteczności połączeń 

powyżej 95% 

95,83% 

Odsetek wyników 

wszystkich pomiarów 

o wartości 

skuteczności połączeń 

równej  100% 

65,27% 

Tabela 3 Skuteczność połączeń głosowych realizowanych przez system pomiarowy UKE w badaniach 

operatorów sieci komórkowych 

 

Oznacza to, że sieci komórkowe przygotowane zostały we właściwy  sposób (odpowiednia 

pojemność oraz ścisły monitoring jakości usług przez wszystkich operatorów w trybie 

ciągłym podczas Turnieju), zapewniając optymalną dostępność usług komórkowych 

uczestnikom Turnieju w kluczowych jego miejscach (można przyjąć że wystąpiła najmniejsza 

możliwa liczba niedostępności sieci w warunkach imprezy masowej). Nie wystąpiły żadne 

awarie techniczne, które miałyby wpływ na dostępność usług zarówno dla rodzimych 

klientów sieci, jak i zagranicznych użytkowników korzystających z roamingu w Polsce  

w krytycznych momentach Turnieju.  
 

Należy podkreślić znakomitą i profesjonalną współpracę interesariuszy obszaru 

Telekomunikacji zarówno w fazie przygotowań, jak i podczas samego Turnieju (z Krajowym 

Sztabem Operacyjnym), co zasługuje na uznanie szczególnie wobec  braku uregulowań 

prawnych lub praktyk i doświadczeń ścisłej współpracy projektowej - zwłaszcza  

w odniesieniu do  podmiotów rynku prywatnego oraz sektora publicznego. 

 

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. Prace w obszarze bezpieczeństwa 
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były kontynuowane w 2012 r. przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Turnieju 

Finałowego, w ramach którego Minister Spraw Wewnętrznych pełnił kluczową rolę 

koordynacyjną dla całości działań związanych z bezpieczeństwem. 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. Głównym założeniem Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012™ było 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. Cele strategiczne Programu Bezpieczeństwa, tj. 

zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju (kibicom, drużynom, 

działaczom, sędziom, VIP-om, dziennikarzom, sponsorom oraz turystom) w czasie ich pobytu 

na terenie Polski oraz zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu imprezy, a także 

połączenie najwyższych standardów bezpieczeństwa z minimalną ingerencją w wolność 

osobistą wszystkich uczestników UEFA EURO 2012™ zostały osiągnięte. 
 

Istotnym celem przygotowań organów administracji publicznej w ramach zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w Polsce i na Ukrainie było zminimalizowanie 

ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej podczas rozgrywek, a także szybkie i skuteczne 

przeciwdziałanie niekorzystnemu rozwojowi wydarzeń. Cel ten uzyskano poprzez 

zidentyfikowanie zagrożeń, określenie szczegółowych zadań dla podmiotów reagujących, 

zapewnienie sprawnego obiegu informacji, przetestowanie procedur i planów postępowania 

oraz zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej. Wieloletni 

proces przygotowań planistycznych, cykl wspólnych ćwiczeń oraz uzgodnione zasady 

współpracy przyczyniły się do zapewnienia bezpiecznego przebiegu rozgrywek i osiągnięcia 

celu głównego.  
 

W procesie przygotowań do Turnieju przeprowadzony został szereg zmian legislacyjnych, 

gwarantujących bezpieczeństwo na UEFA EURO 2012™, w oparciu o zasadę „have fun, feel 

safe” - „baw się dobrze - czuj bezpiecznie”. Kluczowa z nich to ustawa z dnia 31 sierpnia 

2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1280), która wprowadziła rozwiązania, zapewniające sprawne  

i bezpieczne przeprowadzenie Turnieju oraz mające istotny wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa na imprezach masowych, w szczególności na imprezach sportowych  

w przyszłości. 

GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW

średnia liczba 

funkcjonariuszy policji w 

dzień meczowy

1650 1861 4611 783 272

średnia liczba 

funkcjonariuszy policji w 

dzień niemieczowy

860 761 3225 201 272

 
Tabela 4 Liczba funkcjonariuszy policji w dni meczowe i niemeczowe w polskich miastach gospodarzach  

i w Krakowie 
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Podczas Turnieju łącznie w zapewnienie prawidłowego przebiegu Turnieju średnio w ciągu 

dnia meczowego we wszystkich miastach gospodarzach zaangażowanych było ponad 9 tys. 

policjantów, zaś podczas dnia niemeczowego w Polsce liczba ta malała do nieco ponad 5 tys. 

Największa liczba policjantów zaangażowana była w ochronę Turnieju w Warszawie. 

 

 

Wizerunek Polski 

 

Podczas UEFA EURO 2012™ - 92 procent gości z zagranicy pozytywnie oceniło atmosferę 

panującą w trakcie Turnieju, a 85 procent bardzo dobrze wypowiedziało się o organizacji 

Mistrzostw w Polsce. Niemal wszyscy, bo aż 92 procent zagranicznych gości zadeklarowało,  

że po powrocie do swojej ojczyzny poleci Polskę znajomym jako kraj atrakcyjny turystycznie 

i warty odwiedzenia. Blisko 80 procent badanych stwierdziło, że odwiedzi ponownie nasz 

kraj. Polacy zadeklarowali w badaniach, że aż 91 procent z nich chce ponownego 

zorganizowania wielkiej imprezy sportowej w przyszłości w naszym kraju. 
 

Organizację Turnieju w Polsce docenili przedstawiciele UEFA. Martin Kallen, Dyrektor 

Turnieju UEFA EURO 2012™ podkreślił, że współpraca pomiędzy UEFA, Ministerstwem 

Sportu i Turystyki i PL.2012 była bardzo dobra, dzięki czemu udało się osiągnąć tak 

satysfakcjonujące rezultaty. Zdaniem UEFA, polskie przygotowania i przeprowadzenie 

Piłkarskich Mistrzostw Europy wyznaczają nową jakość organizacji światowych wydarzeń 

sportowych. Pozytywne były także opinie zagranicznych dziennikarzy, którzy na miejscu 

komentowali przebieg UEFA EURO 2012™. Przez cały czerwiec 2012 r. europejska prasa 

chwaliła organizację, atmosferę i przedstawiała pozytywny obraz Polski, jako otwartego, 

nowoczesnego, europejskiego kraju, co pozwoliło osiągnąć zamierzony efekt promocyjny.  

Wysoką ocenę Turniejowi wystawili także Polsce zagraniczni goście i kibice. Dobrze został 

oceniony transport, informacja, serwis i poziom obsługi gości. Aż 90 procent zwróciło uwagę 

na wspaniałą atmosferę, jaką stworzyli Polacy.  
 

Wyniki badań przeprowadzonych przez PBS wśród naszych rodaków po zakończeniu 

Turnieju są zbieżne z oceną, jakiej dokonali zagraniczni turyści i kibice. 
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Rysunek 3 Ocena atmosfery panującej podczas Turnieju (Źródło: PBS) 

 

Pozytywne zmiany, jakie zaszły w kraju w związku z organizacją UEFA EURO 2012™ 

doceniła również większość Polaków. Podczas badań przeprowadzonych przez PBS,  

71,4 procent ankietowanych uznało, że przygotowania do Turnieju przyczyniły się do 

rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia. Dane ekonomiczne potwierdzają odczucia 

Polaków. 72 procent społeczeństwa uważa, że przygotowania do UEFA EURO 2012™ 

przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Polski w czasach kryzysu ekonomicznego.  

Aż 93 procent osób uznało, że organizacja Turnieju przyczyniła się do wzmocnienia 

wizerunku Polski za granicą. Zgodnie z prognozami ekonomistów ma to przełożyć się na 

przyrost liczby turystów, którzy będą przyjeżdżać do naszego kraju. Po Turnieju będzie ich 

wg wspomnianych estymacji więcej o ok. 500 tys. rocznie – dodatkowe wpływy do budżetu 

wyniosą 4,2 mld zł. 
 

Według badań przeprowadzonych przez PBS atmosferę podczas Mistrzostw oceniło wysoko 

aż 97 procent Polaków. Organizację podczas Turnieju bardzo dobrze oceniło 94 procent osób. 

W opinii 84,2 procent z nich organizacja Turnieju przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa 

i usprawnienia działania służb porządkowych, a 86,3 procent uznało, że potwierdziła ona,  

że Polacy są skuteczni w organizacji i zarządzaniu. Aż 90 procent Polaków jest dumnych  

z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała UEFA EURO 2012™, a 85 procent uznaje 

Turniej za sukces. 
 

Promocja 

 

Opinie zagraniczne oraz badania przeprowadzone wśród Polaków wskazują jednoznacznie,  

że organizacja Turnieju jest postrzegana jako sukces. Dodatkowym czynnikiem 

potwierdzającym pozytywny przekaz stanowią bardzo dobre doniesienia w mediach, zarówno 

zagranicznych, jak i polskich. Najcenniejszy jednak był niepowtarzalny klimat imprezy. 

Mistrzostwa UEFA EURO 2012™ pokazały, że Polska jest krajem, który zapewnia 

bezpieczeństwo i możliwość doskonałej zabawy tysiącom osób z całego świata. W czasie 

Turnieju liczni kibice w atmosferze zabawy i radości świętowali piłkarskie rozgrywki często 
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wspólnie z kibicami drużyn przeciwników. W tworzeniu wyjątkowego, pozytywnego ducha 

przyjaźni i gościnności ważną rolę odegrała akcja społeczna „Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy 

gospodarzami”. Organizatorami kampanii byli: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa oraz spółka PL.2012. 
 

Istotnym elementem wzmacniającym pozytywny przekaz i współpracę z mediami stanowiło 

sprawnie działające Centrum Medialne Krajowego Sztabu Operacyjnego. Do Centrum 

Medialnego akredytowało się 926 dziennikarzy polskich i 143 zagranicznych. W każdym  

z briefingów Centrum Medialnego uczestniczyło średnio około 40 dziennikarzy. Spikerami 

konferencji Centrum Medialnego byli: Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Minister 

Jacek Cichocki i Prezes Spółki PL.2012 Marcin Herra. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: 

Marcel Bruelhart, odpowiedzialny za organizację UEFA EURO 2008™ w Bernie 

(Szwajcaria), Martin Kallen, Dyrektor Turnieju UEFA EURO 2012™ i Patrick Barclay, 

dziennikarz The Times, The Guardian i Daily Mail, autor biografii Jose Mourinho „Anatomia 

zwycięzcy”. Centrum Medialne KSZO w czasie Turnieju przygotowało i rozesłało 31 

komunikatów i informacji prasowych w języku polskim i angielskim. 

  

 
Rysunek 4 Liczba wejść do Stref Kibica w miastach gospodarzach i w Krakowie 

 

Fenomenem okazały się polskie Strefy Kibica. W Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu 

i Krakowie sportowe emocje w czasie UEFA EURO 2012™ przeżywało łącznie 3 mln 232 

tys. osób, co stanowi rekord w skali historii Mistrzostw Europy. Dla porównania podczas 

UEFA EURO 2008™ strefy kibica w czterech miastach gospodarzach w Szwajcarii 

odwiedziło 2 mln 560 tys. gości, natomiast 4 miasta w Austrii gościły w strefach kibica 1 mln 

673 tys. odwiedzających.  
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Rysunek 5 Liczba kibiców na polskich stadionach w czasie UEFA EURO 2012™ 

 

Na stadionach w miastach gospodarzach piłkarskie zmagania oglądało łącznie 652 tysiące 

osób, w tym kibice ze 110 krajów całego świata. Najwięcej kibiców odwiedziło stadiony  

w Warszawie i Gdańsku, odpowiednio 272 i 157 tys. kibiców.  

 
Rysunek 6 Liczba kibiców w polskich Strefach Kibica w czasie UEFA EURO 2012™ 

 

Największą polską Strefę Kibica w Warszawie odwiedziło ponad 1,4 mln osób. Pozostałe 

strefy kibica w miastach gospodarzach Turnieju i Krakowie również cieszyły się dużą 

popularnością. We Wrocławiu strefę kibica odwiedziło ponad 600 tys. osób, zaś w Poznaniu 

zmagania piłkarzy i występy artystyczne oglądało ponad 700 tys. kibiców. Rekordowa 

frekwencja w Strefach została odnotowana w dniu 16 czerwca 2012 r., tj. w dniu meczów 

Polska - Czechy we Wrocławiu i Rosja - Grecja w Warszawie. Tego dnia w polskich Strefach 

bawiło się łącznie niemal 400 tysięcy osób. Dodatkowo, w kilkuset miejscach w Polsce 
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dostępne były Miejsca Publicznego Oglądania Meczów - według orientacyjnych szacunków 

PL.2012, bawiło się w nich około 2,6 miliona kibiców.  

 

Proces osiągnięcia gotowości strony publicznej do Turnieju 

 

Na sukces Turnieju złożyły się nie tylko rozwój i modernizacja w obszarze infrastruktury, 

niepowtarzalna atmosfera gościnności czy wysoki standard obsługi kibiców, ale także 

skuteczne planowanie i zarządzanie projektowe. Osiągnięcie celów stawianych przez 

organizatorów wymagało integracji działań operacyjnych we wszystkich obszarach na 

każdym poziomie – kraju, miast gospodarzy i Krakowa oraz kluczowych miejsc dla 

organizacji imprezy.  
 

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 6 z dnia 10 lutego 2012 r. powołał Komitet  

ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 do przeprowadzenia skoordynowanego procesu osiągnięcia gotowości 

operacyjnej do Turnieju. Zgodnie z zapisami Zarządzenia Komitet powołał Krajowy Sztab 

Operacyjny do wdrożenia przyjętych rozwiązań i wytycznych dla procesu oraz koordynacji 

Zarządzania Turniejem w fazie operacyjnej.  
 

Światowe praktyki, jak i doświadczenia poprzednich organizatorów potwierdziły,  

że kluczowym dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego jest pełna operacyjna zdolność 

organizacyjna do przeprowadzenia imprezy. W ramach realizacji procesu została stworzona 

koncepcja operacyjnej organizacji imprezy (CONOPs), a na jej podstawie 114 planów 

operacyjnych przestrzeni publicznej. Pełna integracja planów została osiągnięta w wyniku 

przeprowadzonych z interesariuszami warsztatów. Powołano zintegrowane sztaby lub centra 

operacyjne dedykowane do koordynacji procesów zarządczych w poszczególnych obszarach 

oraz miejscach. Plany operacyjnego współdziałania struktur koordynacyjno-zarządczych 

zostały przetestowane podczas ćwiczeń LIBERO II.  
 

Proces osiągnięcia zintegrowanej operacyjnej gotowości Polski do Turnieju był ostatnim 

etapem przygotowań do Turnieju w przestrzeni publicznej i został przeprowadzony zgodnie  

z jego zaplanowanym uprzednio harmonogramem oraz zakresem, przewidzianym zarówno  

w odnośnych regulacjach prawnych, jak i światowych standardach jakościowych  

i ilościowych, praktykowanych w organizacji wielkich imprez masowych. Dzięki 

zaangażowaniu w proces wszystkich podmiotów i struktur biorących udział w fazie 

operacyjnej Turnieju na poziomie zarówno politycznym, strategicznym, jak i taktycznym 

możliwa była pełna integracja planów, testów oraz działań w trakcie samego Turnieju, jako 

elementu niezbędnego do osiągnięcia zaplanowanych celów organizacyjnych. 

Usankcjonowane w procesie osiągania gotowości wskaźniki jakościowe przeprowadzenia 

Turnieju umożliwiają także dokładne i obiektywne rozliczenie tych celów w każdym  

z obszarów organizacji i obsługi w przestrzeni publicznej oraz określenie dziedzictwa 

wynikającego z tego procesu w kolejnych sprawozdaniach.  

 

Mapa Drogowa i zarządzanie projektowe w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ 

 

W procesie przygotowań do UEFA EURO 2012™ Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

za pośrednictwem spółki celowej PL.2012, realizowało Mapę Drogową, czyli kompleksowy 
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oraz zintegrowany plan pt.: „Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 (Mapa 

Drogowa) na okres 2008 – 2012”, na który składały się następujące programy: 

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 w swojej formie korespondowała z wzorcem Mapy Drogowej UEFA dla 

przygotowań turniejowych od strony piłkarskiej, stosowanej przez Europejską Federację 

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

zapewniło kompatybilność i standaryzację działań wszystkich podmiotów zaangażowanych  

w proces przygotowań do UEFA EURO 2012™, a także podniosło jakość w procesach 

koordynacyjnych oraz wsparło niezbędną i oczekiwaną spójność komunikacyjną.  

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 106 spośród 108 (98%) zaplanowanych kamieni 

milowych w ramach Programów organizacyjnych numer 2-8 Mapy Drogowej, co pozwoliło 

na osiągnięcie pełnej gotowości strony publicznej przed Turniejem.  
 

Operacyjna współpraca pomiędzy interesariuszami była precyzyjnie koordynowana, 

włączając w to aktywnie działające struktury powołane specjalnie w ramach przygotowań  

do Turnieju tj. fora lotniskowe, grupa transportowa czy też Komitet ds. Bezpieczeństwa 

EURO 2012 oraz Komitet ds. Koordynacji Organizacji Turnieju. Najważniejsi interesariusze 

projektu to przede wszystkim polskie instytucje centralne i samorządowe. W spójnej  

i efektywnej koordynacji poszczególnych zadań kluczową rolę pełniły zaakceptowana 

metodologia oraz narzędzia zarządzania projektowego wdrożone przez PL.2012 (Project 

Portfolio Management System – PPM), z którego korzystały zaangażowane podmioty strony 

publicznej. Najważniejsze statystyki związane z systemem PPM i zarządzania projektem 

polskich przygotowań do UEFA EURO 2012™: 

 219 projektów infrastrukturalnych, w tym 83 kluczowych i ważnych dla sprawnego 

przebiegu Turnieju; 

 ponad 250 projektów i procesów organizacyjnych (wliczając 115 projektów  

w obszarze bezpieczeństwa); 

 353 kamienie milowe określone w Mapie Drogowej PL.2012 w okresie od 2008 r. do 

2012 r., do dnia 2 lipca 2012 r. zrealizowano 326 z nich, co potwierdza osiągnięcie 

pełnej gotowości do sprawnej organizacji Turnieju. 

 

System Zarządzania Projektami (SZP) stanowił całościowe – systemowe podejście do 

zarządzania projektami. Obejmuje on zbiór elementów szeroko rozumianego zarządzania 

projektami, w skład którego weszły m.in. takie elementy, jak: 

 zarządzanie projektem; 
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 zarządzanie programem; 

 zarządzanie portfelem projektów; 

 funkcjonowanie Biura Wiedzy Kontroli i Raportowania (Biura Projektów). 

 

Podstawę SZP stanowiły procesy i procedury zarządzania projektem, zarządzania programem 

oraz portfelem projektów, a także wypracowane metody i techniki zarządzania projektami. 

Podstawą metodyki w obszarze zarządzania projektem jest: A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) - Fourth Edition (2008). W obszarze 

zarządzania portfelem projektów wykorzystane są elementy standardu PMI: The Standard for 

Portfolio Management – Second Edition (2008). W obszarze zarządzania programem 

projektów wykorzystane są elementy standardu PMI: The Standard for Program Management 

– Second Edition (2008). 
 

Elementy systemu zarządzania projektami, wsparte funkcjonującym cyklicznie procesem 

Masterplan (kwartalna publikacja na stronach internetowych spółki PL.2012) oraz formalnym 

procesem raportowania powodowały pełną przejrzystość danych projektowych i informacji  

o istniejących ryzykach dla terminowej realizacji inwestycji związanych z UEFA  

EURO 2012™. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi identyfikacji, zarządzania oraz 

mitygowania ryzyk zarówno w przedsięwzięciach organizacyjnych, jak i infrastrukturalnych, 

wspartego rozbudowaną metodyką zarządzania projektami, system umożliwiał bieżącą 

obsługę wszystkich zidentyfikowanych ryzyk. Dane projektowe zawarte w PPM pozwalały 

użytkownikowi systemu na kompleksową analizę danego projektu, zarówno 

infrastrukturalnego, jak i organizacyjnego, i w efekcie ułatwiały weryfikację sytuacji  

w danym projekcie, aktualizację analizy ryzyk i w rezultacie określenie poziomu zagrożenia 

w danym momencie dla terminowej realizacji danego zadania oraz jego realizacji w terminie 

do UEFA EURO 2012™. Sprawnie działający, kompleksowy i zintegrowany system 

zarządzania projektami i ryzykami w ścisłym połączeniu z ekspercką wiedzą  

i doświadczeniem zespołu projektowego, spowodowały w efekcie, że znacznie wzrosła 

skuteczność zidentyfikowania ryzyka i w kolejnych krokach pozwalały na skuteczne 

zarządzenie nim tak, aby nie przekształciło się w problem. 

 

 

3 Przygotowania i organizacja UEFA EURO 2012™ 

 

3.1 Infrastruktura 

 

W procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™ realizowano 83 inwestycje 

kluczowe i ważne dla sprawnej organizacji Turnieju o łącznej wartości 94 mld zł. Z tego 69% 

inwestycji kluczowych i ważnych zostało zrealizowanych przed rozpoczęciem Turnieju. 

Wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych przed UEFA EURO 2012™ w pełnym 

planowanym zakresie w okresie 5-letnich przygotowań do Turnieju wyniosła 50 mld zł. 
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Rysunek 7 Budżet kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na okresy ich 

planowanego zakończenia 

 

 
Rysunek 8 Procent kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na okresy ich 

planowanego zakończenia 

Powyższe analizy prowadzą do następujących wniosków: 

 

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

sprawnej organizacji Turnieju o łącznej wartości 94 mld zł; 

 W sumie 57 inwestycji kluczowych i ważnych zostało zrealizowanych przed 

Turniejem (69 %), wartość wszystkich tych inwestycji zrealizowanych do UEFA 

EURO 2012™ wyniosła 48,31 mld zł, co stanowi dobry wskaźnik procesu 

przygotowań;  

 26 inwestycji spośród ustalonych pierwotnie jako kluczowe i ważne w powiązaniu  

z UEFA EURO 2012™, nie zostało zrealizowanych do dnia rozpoczęcia Turnieju. 

Stanowią one 31% wszystkich inwestycji o wartości 45,77 mld zł (49% budżetu 
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ogółem). Spośród nich: 

o 12 inwestycji (31,50 mld zł) planowanych jest do zrealizowania do końca 2012 r.; 

o 14 inwestycji (14,27 mld zł) planowanych jest do zrealizowania w późniejszych 

latach. 

 
Rysunek 9 Procent kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na obszary i okresy ich 

planowanego zakończenia 

 

Analizy prowadzone na podstawie powyższego rysunku prowadzą bezpośrednio do 

następujących wniosków: 

 

 Wszystkie kluczowe i ważne inwestycje dotyczące stadionów i transportu lotniczego 

zostały zrealizowane przed Turniejem; 

 Blisko 80% inwestycji z zakresu transportu miejskiego zostało zrealizowanych przed 

Turniejem, a kolejne 7% zrealizowanych zostanie przed końcem 2012 r.; 

 Połowa inwestycji drogowych dotyczących transportu pomiędzy miastami 

gospodarzami zostało zrealizowanych przed Turniejem, a kolejne 35% 

zrealizowanych zostanie przed końcem 2012 r.; 

 6 spośród 11 inwestycji kolejowych zostało zrealizowanych przed Turniejem,  

co stanowi 55% inwestycji; 

 Ponad 70% inwestycji z zakresu miejskich projektów towarzyszących zostało 

zrealizowanych przed Turniejem, a kolejne 18% zrealizowanych zostanie przed 

końcem 2012 r. 
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Rysunek 10 Procent kluczowych i ważnych inwestycji UEFA EURO 2012™ w podziale na obszary i okresy ich 

planowanego zakończenia 

 

Powyższa analiza prowadzi bezpośrednio do następujących wniosków: 

 

 We wszystkich miastach gospodarzach Turnieju, z wyjątkiem Poznania współczynnik 

realizacji inwestycji zrealizowanych wyniósł ponad 80%; 

 Blisko 10% inwestycji niezrealizowanych w Poznaniu przed Turniejem zostanie 

zakończonych przed końcem 2012 r. 

 

W grupie pozostałych przedsięwzięć infrastrukturalnych 54% inwestycji zostało 

zrealizowanych zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyk, natomiast 46% nie zostało 

zrealizowanych przed rozpoczęciem Turnieju. 
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Rysunek 11 Realizacja przedsięwzięć pozostałych w I połowie 2012 r. 

 

 
Rysunek 12 Procent realizacji przedsięwzięć pozostałych w I połowie 2012 r. 
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3.1.1 Status realizacji przedsięwzięć kluczowych 

3.1.1.1 Gdańsk 

Budowa stadionu "Arena Bałtycka" (1) 

Cel 
Głównym celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego, zaprojektowanego zgodnie z 

normami i wymogami UEFA. 

Status Projekt zakończony. 

Właściciel Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 862, 3 mln zł Data realizacji 
18 lipca 2011 r. – uzyskanie 

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. 

 

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk (13) 

Cel 

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zwiększenie przepustowości części terminalowej i lotniczej lotniska.  

Budowa nowego terminalu pasażerskiego poza usprawnieniem obsługi pasażerów zwiększy komfort podróżujących, 

nowa płyta przeddworcowa umożliwi niezależną obsługę dodatkowych statków powietrznych, natomiast nowa droga 

kołowania umożliwi zwiększenie przepustowości części lotniczej lotniska. 

Status  Budowa drogi kołowania 

   Projekt zakończony. 

  Budowa nowego terminalu pasażerskiego T2 

   Projekt zakończony. 

 

Budowa nowych płyt postojowych 

 Projekt zakończony. 

Właściciel Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 313,189 mln zł Data realizacji 1 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych, unijnych oraz kredytów bankowych.  

 

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

Cel 

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości 

oraz znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja jest niezbędna dla sprawnego skomunikowania Portu 

Lotniczego (sieć TEN-t) z Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta (S6), centrum miasta i dalej ze stadionem PGE Arena 

Gdańsk, Trasą Sucharskiego i terminalem promowym w porcie morskim (sieć TEN-t). Zrealizowana Trasa będzie 

podstawowym ciągiem komunikacyjnym dla widzów w trakcie UEFA EURO 2012™. Inwestycja jest niezbędna dla 

sprawnego funkcjonowania kluczowego węzła ruchu pasażerskiego podczas UEFA EURO 2012™ i zapewni m.in. 

sprawne połączenie stadionu z portem lotniczym / portem morskim w Gdańsku oraz z Zachodnią Obwodnicą 

Trójmiasta. 

 Status Budowa Trasy Słowackiego - zad1 odc. Lotniskowy 

   Styczeń 2012 r. – zakończono odbiór końcowy inwestycji 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

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

 W terminie do 30 maja 2012 r. uzyskano zakładaną w zakresie do UEFA EURO 2012™ przejezdność. Całkowite 

zakończenie inwestycji wymaga dalszych prac budowlanych. 

 % zaawansowania fazy realizacji w zakresie uzyskania efektu komunikacyjnego: 100% 

 

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

   W terminie do 30 maja 2012 r. uzyskano zakładaną w zakresie do UEFA EURO 2012™ przejezdność. Brak 

przejezdności wiaduktu nad ul. Kochanowskiego, terenami kolejowymi oraz ul. Nowa Stadionowa. Całkowite 

zakończenie inwestycji wymaga dalszych prac budowlanych. 

 % zaawansowania fazy realizacji w zakresie uzyskania efektu komunikacyjnego: 100% 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska 
% zaawansowania 

inwestycji 

100% (w zakresie ograniczonego 

efektu komunikacyjnego) 
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Budżet 417,784 mln zł Data realizacji 

30 maja 2012 r. (zakres do UEFA 

EURO 2012™) 

31 grudnia 2014 r. – wszystkie 3 

odcinki 

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 dnia 31.07.2009 r. Podpisana została Pre-umowa. 

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

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

 Efekt komunikacyjny uzyskano. Realizowane prace budowlane wykraczają poza jego zakres. 

 
Budowa Trasy Słowackiego – zad. 3 odc. Droga Zielona, *ograniczony efekt komunikacyjny* 

 
 Efekt komunikacyjny uzyskano. Realizowane prace budowlane wykraczają poza jego zakres. 

        

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 

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

- 30 grudnia 2011 r. inwestycja została oddana do ruchu (5 – miesięczne wyprzedzenie w stosunku do Masterplanu - 

data realizacji wg MP 30.05.2012 r.) 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 149,154 mln zł Data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie 

Środki na realizację Projektu przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska. Projekt 

posiada promesę dofinansowania ze środków UE (POIiŚ 6.1-36). Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 6.1-36), umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 

30.12.2011 r. 

 

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 Projekt zakończony. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 45,120 mln zł Data realizacji 22 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Gdańska oraz Środki UE 

 
      

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 Czynności przygotowawcze związane z przygotowaniem zadania "Budowa parkingów i zieleni urządzonej 

zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena 

Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy" zostały zawieszone. Do dnia 31.12.2011 r. zrealizowane zostały prace w ramach 

budżetu 122 384 zł. 

Właściciel 
Gmina Miasta Gdańska/ Gdańskie Inwestycje 

Komunalne Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 150,000 mln zł Planowa data realizacji -  

Finansowanie Budżet Miasta Gdańska 

 

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 Projekt zakończony. 
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Właściciel ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 19 mln zł Data realizacji 3 czerwca 2011 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 

 

3.1.1.2 Poznań 

 

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 Projekt zakończony. 

Właściciel EURO Poznań 2012 Sp. z o.o. 
% zaawansowania 

inwestycji 

100 %  

 

Budżet 
   

675,56 mln zł *  
Data realizacji 

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. 

 

Rozbudowa Portu Lotniczego "Poznań Ławica" (38) 

Cel Celem projektu jest zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego Poznań - Ławica.  

Status  Rozbudowa i modernizacja budynku terminalu pasażerskiego 

   27 stycznia 2012 r. - zakończenie robót budowlanych w zakresie nowej części obejmującej halę przylotów. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania 

   Projekt zakończony. 

Właściciel Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 208,890 mln zł Data realizacji 16 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych i unijnych.  

 

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 Projekt zakończony. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM 
% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 164,490 mln zł Data realizacji 27 października 2011 r. 

Finansowanie Środki JST,  WRPO, działanie 2.2 

        

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 będzie zrealizowana  przed rozpoczęciem Turnieju ze względu na brak 

finansowania. 

Właściciel 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Poznaniu 

% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 26,27 mln zł Planowa data realizacji - 
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Finansowanie Brak zapewnionego finansowania 

 

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  Projekt zakończony. 

Właściciel Miasto Poznań 
% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 10.9 mln zł Data realizacji 31 października 2011 r. 

Finansowanie 
Zadanie finansowane z budżetu Miasta Poznań za pośrednictwem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 

podstawie aneksu nr 4 z dnia 6 maja 2010 r. do umowy powierzenia przedsięwzięć Euro 2012 z dnia 22 lipca 2008 r. 

 

3.1.1.3 Warszawa 

 

Budowa Stadionu Narodowego (3) 

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

Status  Inwestycja zrealizowana. 

 9 lutego 2012 r. – zakończenie  układania  murawy na Stadionie. 

Właściciel Ministerstwo Sportu i Turystyki 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 
1,914 mln zł 

 
Data realizacji 

15 grudnia 2011 r. – uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie 

Stadionu Narodowego w 

Warszawie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą  

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. 

 

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 –RPZ Sielce – RPZ Powiśle – RPZ Stadion). 

Status  Projekt zakończony. 

Właściciel RWE STOEN OPERATOR % realizacji 100% 

Budżet 28 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 
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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 550 m. 

 

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  Projekt zakończony. 

Właściciel RWE STOEN OPERATOR 
% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 15 mln zł Data realizacji 31 marca 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

        

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  Ze względów formalno-prawnych projekt nie został zrealizowany przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel RWE STOEN OPERATOR 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 37 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Środki własne 

 

3.1.1.4 Wrocław 

 

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 

 Budowa stadionu została zakończona. Nowe, bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w 

dniu 26.04.2012 r. 

 Zgodnie z informacjami od Inwestora - z uwagi na pozostałe do rozwiązania kwestie natury formalno-

administracyjnej (trwają negocjacje między inwestorem a generalnym wykonawcą nt. zakończenia kontraktu  

w aspekcie formalnym i finansowym oraz niektórych elementów wykonanych prac za luty, marzec, kwiecień, 

maj i czerwiec 2012 r.). 

Właściciel Wrocław 2012 Sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
97,26% 

Budżet 
  904 224 804,16 zł 

 
Data realizacji 

8 września 2011 r. - otrzymanie 

pozwolenia na użytkowanie (z 

wyłączeniami). 

 

26 kwietnia 2012 r. - otrzymanie 

bezterminowego pozwolenia na 

użytkowanie.  

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

 

 

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

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

Status  Budowa płyty postojowej samolotów  (ETAP II) 

   Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 
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  Rozbudowa i modernizacja istniejącego terminalu pasażerskiego 

   Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Terminal pasażerski wraz z infrastrukturą 

   Luty 2012 r. - Decyzja Straży Pożarnej i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozbudowa infrastruktury lotniska: 

  2 sierpnia 2011 r. - Południowa płyta postojowa otwarta i oddana do użytku dla samolotów kodu A i B. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 Zadanie (Droga Szybkiego Zejścia, Płyta Południowa dla samolotów kodu C i D) nie zostało zrealizowane przed 

Turniejem. Zadanie nie było konieczne do zapewnienia gotowości lotniska do Turnieju. 

Właściciel Port Lotniczy Wrocław S.A. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 448,350 mln zł Data realizacji 30 maja 2012 r. 

Finansowanie 
Finansowanie pozyskiwane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także ze środków 

sektora prywatnego. 

 

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

Cel 

Stworzenie nowej jakości systemu transportu publicznego Wrocławia i systemu powiązań transportowych miasta  

i aglomeracji oraz zwiększenie korzystania z transportu zbiorowego w celu stworzenia naturalnej alternatywy dla 

transportu indywidualnego. W ramach Projektu planowana jest: budowa 3 nowych połączeń tramwajowych, 

modernizacja istniejącej infrastruktury, wdrożenie nowego podsystemu "Tramwaj Plus" (wraz z zakupem nowego 

taboru), zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowa węzłów 

przesiadkowych oraz innych elementów służących integracji systemów transportu. Realizacja projektu zapewni 

bezpośrednie połączenie transportem szynowym stadionów, boisk treningowych, miejsc lokalizacji uczestników  

i grup towarzyszących (fan zones) zarówno z dworcami kolejowymi i Centrum miasta, jak i z zewnętrznymi 

węzłami przesiadkowymi dla ruchu aglomeracyjnego. 

 Status Inwestycje zrealizowane: 

 

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

   22 czerwca 2011 r. - zakończono roboty zasadnicze 

 31 marca 2012 r. rozpoczęto obsługę pasażerską 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

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

wraz ze stacją zasilania Bardzka 

   Projekt zakończony. 

  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP - PKS wraz z przebudową torowiska 

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

   Projekt zakończony. 

  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu 

   Projekt zakończony. 

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

   Projekt zakończony. 

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

   Projekt zakończony. 

  Modernizacja istniejącej infrastruktury na pierwszej trasie Tramwaju Plus 

   Projekt zakończony. 

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

   Projekt zakończony. 

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

   Projekt zakończony. 

  Przebudowa Pl. Bema 

   Projekt zakończony. 

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

   Projekt zakończony. 

  Zakup taboru tramwajowego 



30 

 

   Projekt zakończony. 

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

 30 listopada 2011 r. - złożono zawiadomienie o zakończeniu robót (uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie nie jest wymagane). 

 20 stycznia 2012 r. - rozpoczęto odbiory końcowe 

 Inwestycja zakończona i odebrana 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 

2012 przez osiedle Kozanów wraz ze stacjami zasilania 

 31 marca 2012 r. rozpoczęto obsługę pasażerską. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

System Sterowania Ruchem 

 28 marca 2011 r. – zawarto umowę obejmującą pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Egis Poland 

Sp. z o.o. 

 29 sierpnia 2011 r. - zamawiający zatwierdził Projekty Programów Pracy Sygnalizacji dla 10 skrzyżowań 

Etapu 1w ramach Zadania nr 1, zapewniających uprzywilejowanie tramwajów. 

 W ramach realizacji Etapu 1 zakończono budowę sieci teletechnicznych na 9 skrzyżowaniach, 

zamontowano urządzenia detekcji pojazdów na 9 skrzyżowaniach, przeprowadzono testy szaf 

sterowniczych oraz zakończono ich montaż na 8 skrzyżowaniach; rozpoczęto testowanie i 

synchronizowanie skrzyżowań zgodnie z celami projektu. 

 W ramach realizacji pozostałych etapów zakończono instalację urządzeń Systemu ITS w tramwajach oraz 

rozpoczęto montaż tablic DIP na przystankach tramwajowych. 

 Uzyskano zakres projektu przewidziany do realizacji przed UEFA EURO 2012. Dalsze roboty 

wykraczają poza jego ramy. 

 % zaawansowania fazy realizacji w zakresie przewidzianym  przed UEFA EURO 2012™: 100% 

Właściciel 

Gmina Wrocław/ Wrocławskie Inwestycje Sp. 

z o. o. 

MPK Sp. z o. o. 

Urząd Miejski Wrocławia 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

% zaawansowania 

inwestycji 

100% (w zakresie przewidzianym  

przed Turniejem) 

Budżet 748,145 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie 
Środki na realizację przewidziane w budżecie Wrocławia oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, dodatkowo 

fundusze unijne: POIiŚ, Priorytet VII, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 

  

 

 

      

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 

   Projekt zakończony. 

  Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu 

   Projekt zakończony. 

  Przebudowa ul. Królewieckiej - etap I 

   Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 44 474 771 zł Data realizacji 21 października 2011 r. 

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

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
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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 
 Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 54 245 311 zł Data realizacji 21 grudnia 2011r. 

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

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

 

 
      

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - 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  Projekt zakończony. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 65,511 mln zł Data realizacji 

22.12.2010 r. - zakończenie robót  

i przejezdność 

07.06.2011 r. - uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie 

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

Dolnośląskiego 

 

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  Projekt zakończony. 

Właściciel Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta % realizacji 100% 

Budżet 30 218 000 zł Data realizacji 

10.11.2011 r. – zakończenie robót  

i przejezdność 

 02.05.2012 r. – uzyskanie 

pozwolenia na uzytkowanie 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

        

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  Zakończone roboty budowlane 

 12 marca 2012 r. GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla swojej części inwestycji, dzięki 

temu Spółka Wrocławskie Inwestycje mogła wystąpić z wnioskiem o uzyskanie PnU dla Kosmonautów. 

Dnia 25.04.2012r. złożono w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek 

o pozwolenie na użytkowanie dla zadania. 30.04.2012r. DWINB przekazał wezwanie do uzupełnienia 

braków we wniosku. W związku  faktem, iż uzupełnienie braków nie mogło nastąpić w określonym w 

piśmie WINB terminie, ponieważ wymaga ono włączenia w sprawę innych organów (zmianę z.r.i.d.), 

WNIB pismem z dnia 08.06.2012r. zwróciło komplet materiałów i pozostawiło sprawę bez rozpatrzenia. 

W chwili obecnej trwają czynności wyjaśniające, zmierzające do jak najszybszego uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 
% realizacji 100 % (roboty budowlane) 

Budżet 43 988 092 zł Data realizacji 
07.10.2011 r. – zakończenie robót  

i przejezdność, pozwolenie na 
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użytkowanie w trakcie uzyskiwania 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

        

Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim 

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

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

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje Sp z 

o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 326,820 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Środki na realizację były przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

    

  

 

 

 

  

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. 

Status  Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Zarząd Dróg i Utrzymania 

Miasta 

% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 109 033 957 zł Data realizacji 2 marca 2009 r. 

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

  

 

 

      

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 
 Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 113,850 mln zł Data realizacji 30 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki własne 

 

3.1.1.5 Autostrady 

 

Autostrada A1 Nowe Marzy - Toruń - 62,4 km 

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

Status  Projekt zakończony. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 3 145,000 mln zł Data realizacji 14 października 2011 r. 

Finansowanie Projekt koncesyjny 

        

Autostrada A1 Toruń - Stryków - 144 km 

Cel 
Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w 

Gorzyczkach. 

Status  Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 
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Czerniewice – Odolion 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 60,5% (stan na 15.07.2012 r.)  

 

Odolion – Brzezie 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 60,5% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Brzezie – Kowal 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 50,5% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Kowal – Sójki 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 88,3% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Sójki – Kotliska 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 67,3% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Kotliska – Piątek 

 Trwają prace budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 93% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Piątek – Stryków I 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 96,36% (stan na 15.07.2012 r.) 

   

  Węzeł Stryków 

 Roboty zasadnicze zakończone z dniem 30.11.2011 r.  zgodnie z Umową, Świadectwa Przejęcia 

wystawione 28.12.2011 r. - zgodnie z Umową.  

 Zakres węzła obsługujący autostradę A2 oddany do ruchu, pozostała część zostanie oddana do 

użytkowania wraz z odcinkiem autostrady A1 

 % zaawansowania robót budowlanych: 100% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 5 715,353 mln zł Planowa data realizacji 
14 września 2012 r. (data 

kontraktowa) 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

        

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r.  

Czerniewice – Brzezie 

 Wrzesień 2012 r. – planowane oddanie do ruchu 

 

Brzezie – Kowal 

 Wrzesień 2012 r. – planowane oddanie do ruchu 

 

Kotliska – Piątek 

   Lipiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

  Kowal – Sójki 

   Lipiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu. 

  Piątek - Stryków I 

   Lipiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu. 

  Sójki – Kotliska 

   Lipiec 2012 r. - planowane oddanie do ruchu 

  Węzeł Stryków 

  
 Kontrakt, na podstawie którego realizowany jest Węzeł Stryków przewiduje jego etapowe oddawanie do 

użytkowania. W pierwszym etapie, w dniu 5 grudnia 2011 r., wydano pozwolenie na użytkowanie nr 
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662/I/2011 dla wiaduktu drogowego WD-243A. Udostępniono zakres służący obsłudze autostrady A2. 

Całkowite oddanie  do użytkowanie węzła zgodnie z Kontraktem ma nastąpić do końca 2012 r.  

 

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 - 

 

Autostrada A1 Pyrzowice-Maciejów-Sośnica - 44,1 km 

Cel 
Autostrada A1 – budowa połączenia Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami w 

Gorzyczkach. 

Status  Maciejów – Sośnica 

   Projekt zakończony. 

  Piekary Śląskie - Maciejów  

   W dniu 22 grudnia 2011r. oddano do ruchu odcinek węzeł „Zabrze Północ (Wieszowa)”-„Gliwice 

Maciejów” o długości 8 km. 

 Oddanie do ruchu odcinka Zabrze Północ (Wieszowa) – Piekary Śląskie nastąpiło 1 czerwca 2012 r. 

(przejezdność).  

 % zaawansowania robót budowlanych: 97,73% (stan na 15.07.2012 r.) 

  Pyrzowice - Piekary Śląskie 

   Oddanie do ruchu  nastąpiło 1 czerwca 2012 r. (przejezdność). 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  węzeł Sośnica 

   Projekt zakończony. 

 

Cały odcinek Autostrady A1 Pyrzowice – Maciejów – Sośnica został oddany do ruchu przed rozpoczęciem Turnieju 

czyli przed 8 czerwca 2012 r. W chwili obecnej prowadzone są jedynie prace wykończeniowe poza pasem 

autostrady i na węźle Bytom, którego oddanie do ruchu przewidywane jest na wrzesień 2012 r. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 6 222,385 mln zł Planowa data realizacji 

przed 8 czerwca 2012 r. cały 

odcinek autostrady oddany do 

ruchu 

28 września 2012 r. (data 

kontraktowa)  

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

Piekary Śląskie – Maciejów 

 28 września 2012 r. – planowane zakończenie kontraktu 

 

 Trwają prace wykończeniowe dla odcinka Zabrze Północ (Wieszowa) – Piekary Śląskie. Planowane 

zakończenie 28 września 2012 r. 

 

Pyrzowice - Piekary Śląskie 

 16.06.2012 r. – zakończenie robót 

  

  
    

Autostrada A2 Nowy Tomyśl-Świecko - 105,9 km 

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

Status  Projekt zakończony. 

 20 maja 2012 r. od godz. 22.00 rozpoczęto pobór opłat na odcinku A2 Świecko - Nowy Tomyśl 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 6 500,000 mln zł Data realizacji 

Listopad 2011 r. – oddanie do 

ruchu 

20 maja 2012 r. – zakończenie 

wszystkich robót 

Finansowanie Projekt koncesyjny. 
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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 Bełk - Świerklany 

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

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Sośnica - Bełk 

 Projekt zakończony. 

 

  Świerklany - Gorzyczki (dokończenie odcinka w ramach nowego kontraktu) 

   13 marca 2012 r. powstała awaria mostu MA532 w wyniku niewłaściwego ułożenia osłon betonowych, 

co spowodowało wydanie przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego postanowienia o 

wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych 

 30 maja 2012 r. ŚWINB wydał decyzję wskazującą GDDKiA zakres prac niezbędnych do wykonania w 

ramach działań naprawczych. 

 Trwają roboty budowlane. Nie uzyskano przejezdności na Turniej. 

 Termin realizacji został przesunięty na 26 lipca 2012 r. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 95% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 3 791,502 mln zł Planowa data realizacji 26 lipca 2012 r. 

Finansowanie KFD/FŚ. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

Świerklany - Gorzyczki (dokończenie odcinka w ramach nowego kontraktu) 

 Lipiec 2012 r. – planowane oddanie do ruchu 

        

Autostrada A2 Stryków-Konotopa, 91 km 

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

Status  Odcinek A - nowy kontrakt 

   13 czerwca 2011 r. – GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum 

wykonawczym 

 28 lipca 2011 r. – podpisano umowę z nowo wybranym wykonawcą konsorcjum Eurovia Polska S.A. i 

Warbud S.A. 

 Oddano do użytkowania w dniu 3 czerwca 2012 r. 

 Trwają prace budowlane poza obszarem jezdni głównych. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 83% (stan na 15.07.2012 r.) 

  Odcinek B  

   Trwają roboty budowlane poza jezdniami głównymi realizowane przez konsorcjum Mostostal Warszawa 

S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Polimex - Mostostal S.A. 

 Oddano do użytkowania w dniu 3 czerwca 2012 r. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 99% (stan na 15.07.2012 r.) 

  Odcinek C - nowy kontrakt 

   13 czerwca 2011 r. – GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum 

wykonawczym 

 1 sierpnia 2011 r. - podpisano umowę z nowo wybranym wykonawcą  konsorcjum Dolnośląskie 

Surowce Skalne S.A, BÖGL a KRÝSL POLSKA Sp. z o. o., BÖGL a KRÝSL. 

 Na skutek problemów finansowych DSS całość realizacji kontraktu przejęły BÖGL a KRÝSL POLSKA 

Sp. z o. o., BÖGL a KRÝSL. 

 Oddano do użytkowania w dniu 6 czerwca 2012 r. 

 Trwają prace budowlane poza obszarem jezdni głównych. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 74% (stan na 15.07.2012 r.) 

  Odcinek D  

   Oddano do użytkowania w dniu 27 maja 2012 r. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 100% 

  Odcinek E  

   Oddano do użytkowania w dniu 23 maja 2012 r. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 100% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 
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Budżet 4 828,534 mln zł Planowa data realizacji 

31 maja 2012 r. – uzyskana 

przejezdność 

 

5 czerwca 2012 r.  - odcinki D, 

E zakończone 

 

15 października 2012 r. - 

zakończenie realizacji 

inwestycji; odcinki A, B i C 

Finansowanie KFD. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

Wszystkie kontrakty są pod ścisłym nadzorem GDDKiA. 

 

Odcinek A - nowy kontrakt 

  
 Uzyskano przejezdność, trwają roboty budowlane poza jezdniami głównymi. Planowane zakończenie 15 

października 2012 r.  

  Odcinek B  

  
 Uzyskano przejezdność, trwają roboty budowlane poza jezdniami głównymi. Planowane zakończenie 15 

października 2012 r. 

  Odcinek C - nowy kontrakt 

  
 Uzyskano przejezdność, trwają roboty budowlane poza jezdniami głównymi. Planowane zakończenie 15 

października 2012 r. 

 

  

 
    

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 zakończony. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 1 392,088 mln zł Data realizacji 9 sierpnia 2009 r. 

Finansowanie FS/KFD. 

        

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  Projekt zakończony. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 1 302,898 mln zł Data realizacji 28 października 2010 r. 

Finansowanie FS/KFD. 

        

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 Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. Nie uzyskano przejezdności. 

w. Szarów – w. Brzesko 

 % zaawansowania robót budowlanych: 82,43% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

w. Brzesko – w. Wierzchosławice 

 % zaawansowania robót budowlanych: 32% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż) 

   Trwają roboty budowlane. 

 Termin kontraktowy zakończenia prac 27 stycznia 2012 r. nie został dotrzymany. Nie uzyskano 

przejezdności w terminie do UEFA EURO 2012™. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 85,4% (stan na 15.07.2012 r.) 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 3 016,224 mln zł Planowa data realizacji 6 stycznia 2013 r.  

Finansowanie KFD/POIiŚ.  
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Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

w. Szarów – w. Brzesko 

 Wrzesień  2012 r. - Planowane oddanie do użytkowania  

w. Brzesko – w. Wierzchosławice 

 Styczeń 2013 r. - Planowane oddanie do użytkowania 

Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż) 

 
 Październik 2012 r. - Planowane oddanie do użytkowania 

 

Autostrada A4 Tarnów - Rzeszów, Krzyż - Rzeszów Wschód - 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  Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. Nie uzyskano przejezdności. 

  Tarnów (w.Krzyż) – w. Dębica Pustynia 

 % zaawansowania robót budowlanych: 50% 

w. Dębica Pustynia – w. Rzeszów Zachodni 

 % zaawansowania robót budowlanych: 69,9% (stan na 15.07.2012 r.) 

w. Rzeszów Zachodni - Rzeszów Centralny 

 % zaawansowania robót budowlanych: 51% 

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód 

   % zaawansowania robót budowlanych: 97% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 5 244,236 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

        

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

Tarnów (w.Krzyż) – w. Dębica Pustynia 

 Sierpień 2012 r. - Planowane oddanie do użytkowania 

w. Dębica Pustynia – w. Rzeszów Zachodni 

 Październik 2012 r. - Planowane oddanie do użytkowania 

w. Rzeszów Zachodni - Rzeszów Centralny 

 Nie została określona data planowanego oddania do użytkowania 

Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód 

 Sierpień 2012 r. – Planowane oddanie do użytkowania. 

 

 

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  Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. Nie uzyskano przejezdności. 

Rzeszów (w. Wschód) – Jarosław (w. Wierzbna)  

 Trwają roboty budowlane. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 37,75% (stan na 15.07.2012 r.) 

Jarosław – Radymno  

 Trwają roboty budowlane. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 82,3% (stan na 15.07.2012 r.) 

Radymno – Korczowa  

 Trwają roboty budowlane. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 50,2% (stan na 15.07.2012 r.) 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 4 754,826 mln zł Planowa data realizacji  r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

        

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r.  

Rzeszów (w. Wschód) – Jarosław (w. Wierzbna)  

 22 lipca 2012 r. – planowana data zakończenia Kontraktu 

  

Jarosław – Radymno  

 Nie została określona data planowanego oddania do użytkowania 

Radymno – Korczowa  

 Nie została określona data planowanego oddania do użytkowania 
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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  Projekt zakończony. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 4 110,400 mln zł Data realizacji 31 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie KFD 

 

3.1.1.6 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  Projekt zakończony. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 2 841,476 mln zł Data realizacji 19 stycznia 2011 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

        

 

3.1.1.7 Linie kolejowe 

 

Linia E65 Warszawa - Gdynia 

Cel 

Poprawa jakości połączenia kolejowego pomiędzy Miastami Gospodarzami dzięki wyeliminowaniu 

ograniczeń prędkości i częściowemu wprowadzeniu prędkości 160 km/h. Skrócenie czasu jazdy przed 

UEFA EURO 2012™ do poziomu 3,5-4 godzin. 

   

 Status LCS Ciechanów: Kontrakt 1a 

   Zakończono prace w ramach kontraktu szlakowego 

 28 października 2011 r. - nastąpił odbiór zadania. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  LCS Ciechanów: Kontrakt 1b 

   Trwają prace budowlane 

 Prace nie zostały zakończone przed mistrzostwami UEFA EURO 2012™. Na czas Turnieju 

prace zostały ograniczone, tak, aby w możliwie minimalnym stopniu wpływały na 

przepustowość linii (odcinkowo ruch pociągów odbywał się po jednym torze). 

 % zaawansowania fazy realizacji: 50% 

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

   Trwają prace budowlane 

 17 listopada 2011 r. - rozpoczęto roboty na odcinku Rybno – Montowo 

 Złożono w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o przedłużenie terminu 

realizacji kontraktu z lutego 2012 r. na październik 2012 r. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 85% 

  LCS Nasielsk: Kontrakt 3a 

   Lipiec 2010 r. - odebranie i zakończenie prac. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  LCS Nasielsk: Kontrakt 3b 

   31 października 2011 r. - zakończenie inwestycji 

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

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  LCS Nasielsk: Kontrakt 8 
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   Marzec 2010 r. - prace i odbiory zakończone. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

  LCS Tczew - 28 km - *zakres ograniczony do szlaków i stacji* 

   Prace w części kolejowej zostały zakończone i odebrane. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Modernizacja stacji Gdynia 

   Prace zostały zakończone i odebrane. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 97% 

Budżet 4 260,32 mln zł Planowa data realizacji 
Kwiecień 2013 

r. 

Finansowanie Fundusz spójności/POIiŚ/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia w 

2012 r.  Kontrakt 1b 

   Kwiecień 2013 r. - planowane pełne zakończenie robót  

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

 

   Październik 2012 r. - planowane pełne zakończenie robót 

        

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

Cel 

Poprawa jakości połączenia kolejowego pomiędzy Miastami Gospodarzami dzięki wyeliminowaniu 

ograniczeń prędkości i częściowemu wprowadzeniu prędkości 160 km/h. Skrócenie czasu jazdy przed 

UEFA EURO 2012™ o ok. 20 min. 

Status  Skokowa - Żmigród 

   Lipiec 2010 r. - prace i odbiory zakończone. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego 

   października 2011 r. - odebrano szlak Korzeńsko – gr. województwa (dł. ok. 4 km). 

 Sukcesywnie odbierane są kolejne odcinki torów oraz inne elementy infrastruktury linii 

kolejowej,  

 W związku z problemami z dostawą kruszywa w stacji Rawicz opóźniło się oddanie toru nr 

1 na odcinku Pęgów – Oborniki Śląskie, opóźnienie oddania kilku kolejnych odcinków 

Oborniki Śląskie – Skokowa (tor nr 1) i Żmigród – Korzeńsko (tor nr 2) 

 Zakończono roboty ziemne, torowe i sieciowe (sieć trakcyjna) na odcinku Korzeńsko-

Rawicz 

 Trwają prace ziemne oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych na odcinku Korzeńsko – 

Żmigród 

 Przeprowadzono demontaż torów i przystąpiono do robót podtorowych, kontynuowane są 

roboty na rzece Sąsiecznicy i podziemnym przejściu dla pieszych na Stacji Żmigród 

 Kontynuowano prace na szlaku oborniki Śląskie – Skokowa 

 Znaczna część trasy Wrocław – granica województwa dolnośląskiego była w trakcie UEFA 

EURO 2012 obsługiwana jednym  torem. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 17% 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 93% 

Budżet 891,9 mln zł Planowa data realizacji 
Czerwiec 2014 

r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe. 

 Najważniejsze zagadnienia w 

2012 r.  

Wrocław - Skokowa oraz Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego 

 

   Czerwiec 2014 r. - planowane pełne zakończenie robót 

 

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  Linia obwodowa Józefinów - Warszawa Gdańska 

 Projekt zakończony. 

  Stacja Warszawa Gdańska 
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   Projekt zakończony. 

Odnowienie przystanku kolejowego Warszawa Stadion 

Inwestycja zakończona w dniu 24 kwietnia 2012 r. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 309,129 mln zł Data realizacji 
24 kwietnia 

2012 r. 

Finansowanie Środki krajowe i środki własne spółki 

 

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 Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie 

   Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

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

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 524,83 mln zł Data realizacji 
1 czerwca  

2012 r. 

Finansowanie SPOT/POIiŚ/Środki krajowe. 

 

Połączenie  Wrocław - Poznań – Tczew (naprawy punktowe) 

Cel Połączenie  Wrocław - Poznań – Tczew (naprawy punktowe). 

Status   

  Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinki: Bydgoszcz – granica IZ, Jaksice - Nowa 

Wieś Wielka, granica IZ - Tczew 

   28 grudnia 2011 r. - projekt zakończono. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rewitalizacja linii kolejowej nr 271 Wrocław - Poznań, odcinki Rawicz - Leszno – Czempiń, Korzeńsko – 

Rawicz 

   31 grudnia 2011 r. - projekt zakończono. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa, odcinki: Mogilno - Inowrocław, Kobylnica – 

Trzemeszno 

   31 grudnia 2011 r. - projekt zakończono. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 100% 

Budżet 200,83 mln zł Data realizacji 31 grudnia 2011 r. 

Finansowanie dotacja celowa na 2011 r. (budżet państwa) 

 

Linia kolejowa nr 249 

Cel  Poprawa jakości połączenia kolejowego Stadionu Arena w Gdańsku z linią nr 249. 

Status   

  Budowa nowego peronu przy torze nr 500 linii kolejowej nr 249 

   Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Estetyzacja peronu na przystanku kolejowym Stadion Expo 

   Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Modernizacja linii kolejowej 

   Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PKP PLK S.A. % realizacji 100% 
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Budżet 8,55 mln zł Data realizacji 15 maja 2012 r. 

Finansowanie 90% fundusz kolejowy, 10% środki własne 

  Umowa z Gminą Gdańsk nr 90/105/0040/11/Z/P z dn. 04.10.2011 r. + aneks z dnia 28.10.2011 r. 

 

3.1.1.8 Cały kraj 

 

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (80) 

Cel 

Głównymi celami projektów realizowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach przygotowań do 

UEFA EURO 2012™ są: 

1.     Zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej (trasowej i okołolotniskowej) 

2.     Zwiększenie dostępności operacyjnej lotnisk 

3.     Współpraca z portami lotniczymi, które obsługiwać będą ruch lotniczy podczas UEFA EURO 2012™, w celu 

zwiększenia przepustowości lotnisk. 

   Status  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system ATIS VOLMET 

   Projekt wdrożono operacyjnie. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne 

DVOR/DME Katowice 

   Prace budowlane zakończone, wykonano obloty. 

 Zakończono testy odbiorowe. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne 

DVOR/DME Modlin 

   Prace budowlane zakończone, wykonano obloty. 

 Port Lotniczy Modlin wykonał linię zasilającą. 

 Zakończono testy odbiorowe, podpisano protokół odbioru. 

 % zaawansowania fazy realizacji:100% 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne 

DVOR/DME Wrocław 

   Prace budowlane zakończone, wykonano obloty. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne 

DVOR/DME Zielona Góra 

   Prace budowlane zostały zakończone, wykonano obloty. 

 19 kwietnia 2011 r. – nastąpił odbiór końcowy budowyło usunięte, stwierdzono jednakże zanikanie sygnału 

DME w przestrzeni (odbiór końcowy SAT (pomiary naziemne) wykazał sprawność techniczną urządzenia); 

wykonawca został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. 

 % zaawansowania fazy realizacji:100% 

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system zarządzania ruchem 

lotniczym PEGASUS_21 

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

Cywilnego.  

 Operacyjne wdrożenie systemu przed UEFA EURO 2012™ mogłoby spowodować niewystarczający poziom 

bezpieczeństwa „Safety” w ruchu lotniczym w trakcie mistrzostw ze względu na zbyt krótki okres jego 

pracy operacyjnej, przed okresem spodziewanego znacznego wzrostu operacji lotniczych w czerwcu i lipcu 

2012 r. (sezon letni generuje najwyższe poziomy ruchu). 

 Inwestycja zostanie uruchomiona operacyjnie w grudniu 2012 r. 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Poznań 

   9 sierpnia 2011 r. - otrzymano decyzję realizacyjną – decyzja Wojewody Wielkopolskiego– posiada rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

 22 listopada 2011 r.- podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwa realizacja robót 

budowlanych, wykonano już w technologii szalunku ślizgowego trzony wieży, wykonano roboty 

instalacyjne (zasilanie, teletransmisja). Dostarczono wyposażenie. 

 Styczeń 2012 r. – rozpoczęto montaż elewacji i okien. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - urządzenie nawigacyjne 

DVOR/DME Gdańsk 

   Prace budowlane zakończone, wykonano obloty. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - system radiolokacyjny Wrocław 
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   7 lipca 2011 r. - otrzymano decyzję realizacyjną (prawomocna) 

 22 listopada 2011 r. – podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych 

 Styczeń 2012 r. – rozpoczęto montaż elewacji i okien. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel PAŻP 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 62,87 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie zapewnione ze środków własnych Agencji i środków unijnych. 

 

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 dalej w 

kierunku dzielnic oddalonych od centrum Gdańska; 

b) Zwiększenie możliwości przewozowych transportu tramwajowego w Gdańsku. 

 Status 

Inwestycje zrealizowane: 

 

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

 Projekt zakończony. 

Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej (zad 3.10) + Al. Grunwaldzkiej (zad 3.11) 

 Projekt zakończony. 

Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej (zad 3.12) 

 Projekt zakończony. 

Budowa Linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka zad.1.1 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 11 maja 2012 r. – nastąpiło otwarcie linii tramwajowej. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej (zad 3.2) i przebudowa torowisk na węźle Kliniczna (zad 3.3) 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 marca 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Przebudowa torowisk w Al. Hallera (zad 3.6) 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 22 lutego 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego (zad 3.7) + w ul. Rybołowców, ul. Wolności, ul. Strajku Dokerów 

(zad3.9) + Budowa układów 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 29 lutego 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

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

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 14 marca 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Budowa stacji prostownikowej Brzeźno (zad 4.1) 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 31 kwietnia 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi (zad 4.2) + Wymiana wyłączników szybkich 

w stacjach prostownikowych (zad 4.3) 

 Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

 31 kwietnia 2012 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. 
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 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 297,406 mln zł Data realizacji 11 maja 2012 r. 

Finansowanie 

Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z POIiŚ (poziom dofinansowania: 59% wartości 

kosztów kwalifikowanych). Zabezpieczono środki na finansowanie realizacji inwestycji w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym na lata 2009-2013 (wkład własny Beneficjenta). W dniu 3 lutego 2012 r. została podpisana umowa  

o dofinansowanie. 

        

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™ - do czasu Mistrzostw zrealizowany zostanie 

ograniczony zakres zadania, obejmujący kluczowe skrzyżowania z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej 

Turnieju. 

Status  01 lutego 2012 r. – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

 20 lutego 2012 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia robót to 31.12.2013 r. 

 18 kwietnia 2012 r. – odbiór końcowy robót budowlanych zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego położonego przy ul. Wyspiańskiego 9a w Gdańsku-Wrzeszczu z 

przeznaczeniem na Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku”. 

 31 maja 2012 r. zakończenie budowy systemu sterowania ruchem na głównych trasach w Gdańsku: ciąg 

główny al. Grunwaldzka - al. Zwycięstwa oraz ul. Miszewskiego i ul. Wyspiańskiego. 

 Inwestycja zakończona dla zakresu założonego do osiągnięcia w okresie do UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % realizacji 
100% (w zakresie założonym do 

osiągnięcia przed Turniejem) 

Budżet 97,285 mln zł Data realizacji 

31 maja 2012 r. - w zakresie 

założonym do osiągnięcia przed 

Turniejem 

30.06.2014 r. – zakończenie całości 

inwestycji 

Finansowanie 
Projektowanie, budowa - środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdańska, Gdyni i 

Sopotu oraz funduszy Unii Europejskiej (tryb konkursowy). 

        

        

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście (11) 

Cel 

Poprawa jakości połączeń kolejowych na obszarze miasta gospodarza UEFA 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 
 Realizacja inwestycji nastąpi po mistrzostwach UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Urząd Miasta Gdańska 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 351,000 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 167,64 mln zł 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

(podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 30 grudnia 2011 r.). Zabezpieczono środki na finansowanie inwestycji w 

Planie Inwestycyjnym PKP na rok 2010 r. W dniu 15 kwietnia 2009 r. podpisano Umowę o finansowanie ze środków 

Funduszu Kolejowego inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. 

w latach 2009-2011. 

 

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej (23) 

Cel 

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano: 

-GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV (obiekt niezbędny dla realizacji 

rozbudowy Portu Lotniczego). 

 

 Z uwagi na niemożliwość zakończenia poniższych inwestycji do czerwca 2012 r., następujące inwestycje 

zostały wyłączone z raportowania: 

- Budowa linii 110kV relacji Żarnowiec – Sierakowice  
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- 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 

-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 Pruszcz Południe wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV 

- GPZ Kamienny Potok wraz z dwutorową zasilającą linią 110 kV oraz powiązaniem z sie¬cią 15 kV 

- GPZ Brętowo wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią 15 kV. 

Status  W ramach projektu Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej 

zrealizowana została jedna inwestycja pn. GPZ Lotnisko wraz z zasilającymi liniami 110 kV oraz 

powiązaniem z siecią 15 kV. Odbioru stacji dokonano w dniu 20 kwietnia 2012 r., a załączenie nastąpiło w 

dniu 24 kwietnia 2012 r. 

 Inwestycja zakończona w ograniczonym zakresie. 

Właściciel ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 
% zaawansowania 

inwestycji 

100%  (jedno zadanie 

inwestycyjne) 

Budżet 25,18 mln zł  Data realizacji 24 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Finansowanie ze środków ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku. 

 

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 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik – Gdańsk  

   16 kwietnia 2012 r. - podpisano protokół odbioru końcowego. 

 20 maja 2012 r. - zgłoszono zakończenie budowy do Organu Nadzoru Budowlanego.  

 20 czerwca 2012 r. - potwierdzenie przez Organ Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 20 000 m3/h  

   18 stycznia 2012 r. – wydano Pozwolenie na Budowę. 

 27 czerwca 2012 r. - podpisano protokół odbioru końcowego. 

 Trwa rozruch technologiczny, dostawy gazu dla odbiorców są zapewnione. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 87% 

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

   18 stycznia 2012 r. – wydano Pozwolenie na Budowę. 

 15 czerwca 2012 r. - podpisano Protokół odbioru końcowego. 

 Trwa rozruch technologiczny, dostawy gazu dla odbiorców są zapewnione. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 84% 

Właściciel Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
98% 

Budżet 72.94 mln zł netto Data realizacji 31 sierpnia 2012 r. 

Finansowanie 
Źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz planowana dotacja w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r. 

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

 31 lipca 2012 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

  Budowa stacji gazowej regulacyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Q = 83 000 m3/h 
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   31 sierpnia 2012r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

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  20 maja 2012 r. – próby tramwajowe  

 04 czerwca 2012 r. – wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012 % realizacji 
97% - zaawansowanie projektu 

100% - zaawansowanie fazy realizacji 

Budżet 271,081 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie 
Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym; projekt uzyskał dofinansowanie (umowa o 

dofinansowanie z dnia 28.09.2010 r.). 

        

        

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

etap I 

 03 lutego 2012 r. – przywrócono do realizacji odcinek  od  ul. Matejki – do ul.  Roosevelta 

 07 lutego 2012 r. – rozpoczęto roboty w obrębie ww. odcinka 

 21 marca 2012 r. – przywrócono do realizacji odcinek Matejki – Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 18 kwietnia 2012 r. - przywrócono do ruchu kołowego Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 27 kwietnia 2012 r. – rozpoczęto próby testowe przejazdowe, ośmioma typami tramwajów przez węzeł 

rozjazdowy na Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 30 kwietnia 2012 r. – zakończenie robót nawierzchniowych na Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz 

odcinków ul. Przybyszewskiego od RJNJ do ul. Marcelińskiej, i ul. Reymonta od RJNJ do ul. 

Wyspiańskiego.    

 30 kwietnia 2012 r. zakończono przebudowę torowo - sieciową i drogową dla ul. Grunwaldzkiej  na odcinku 

od ul. Bułgarskiej do ul. Smoluchowskiego.  

 30 maja 2012 r. -  uruchomienie trasy tramwajowej dla mieszkańców   

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

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

etap II 

 

 30 kwietnia 2012 r. - zakończenie robót realizowanych do UEFA EURO 2012TM. 

 30 maja 2012 r. - uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

 Wykonany zakres prac realizowany do UEFA EURO 2012 obejmował: torowisko od ul. Jeleniogórskiej do 

pętli na Junikowie, północną jezdnię ul. Grunwaldzkiej na odcinku Jeleniogórska – Malwowa. 

 Po zakończeniu mistrzostw wykonane zostaną:  torowisko od ul. Smoluchowskiego do ul. Jeleniogórskiej (w 

obrębie wiaduktów nad planowaną III ramą) wraz z dworcem autobusowym na Junikowie, południowa 

jezdnia ul. Grunwaldzkiej. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 59% 

 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012 
%  zaawansowania 

inwestycji 
95% 

Budżet 212,007 mln zł Planowa data realizacji 

Grudzień 2012 r. 

 

31 maja 2012 r. (etap I, etap II) 

Zakres robót budowlanych do UEFA 

EURO 2012™: 

• trasa tramwajowa w ul. 

Grunwaldzkiej na odc. Bułgarska-

Smoluchowskiego., 

- Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego 

- torowisko od ul. Jeleniogórskiej do 

Pętli Junikowskiej 
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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 POIŚ 7.3.164/09-00 z dnia 6 lutego 2009 r. W dniu 29 czerwca 2012 r. został złożony wniosek  

o dofinansowanie. 

        

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r.  

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

etap I 

   Inwestycja zrealizowana w zakresie założonym do osiągnięcia w terminie do UEFA EURO 2012™. 

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

etap II 

  

 Inwestycja zrealizowana w zakresie założonym do osiągnięcia w terminie do UEFA EURO 2012™. 

 W okresie od sierpnia 2012 r. do grudnia 2012 r.  zostanie zrealizowany: węzeł Grunwaldzka / III rama 

(Jawornicka/Smoluchowskiego). 

        

Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska (42) 

Cel Usprawnienie i uporządkowanie ruchu samochodowego wokół Stadionu Miejskiego. 

Status  30 kwietnia 2012 r. – zakończenie realizacji inwestycji. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM % realizacji 100% 

Budżet 36,517 mln zł Data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. 

       

        

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 
 31 grudnia 2011 r. - zakończono roboty kolejowe i zamknięcia torowe na stacji Poznań Główny. 

 Trwają roboty budowlane. 

Właściciel Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012 % realizacji 39% 

Budżet 131,068 mln zł Planowa data realizacji 31 grudnia 2012 r.  

Finansowanie Budżet Miasta, projekt współfinansowany w ramach WRPO (umowa o dofinansowanie z dnia 22.12.2010 r. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r. 

 Konieczne jest zawarcie aneksu do umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa Wielkopolskiego.  

 30 listopada 2012 r. - planowane całkowite zakończenie robót. 

 30 grudnia 2012 r. - planowane uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

 

 

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 maja 2012r. - zakończenie robót budowlanych. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem 

   Skrzyżowanie ul. Grunwaldzka/Rycerska: w związku z trwającymi robotami na ul. Grunwaldzkiej nie było 

możliwe wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Grunwaldzka – Rycerska, którym prowadzi objazd dla 

obszaru ograniczonego wspomnianymi robotami.  

 Optymalizacja sterowania na głównych ciągach obsługujących komunikację w ramach mistrzostw wraz z 

dostawą mobilnych tablic zmiennej treści: 

o 19 kwietnia 2012r.  – zakończono roboty optymalizacyjne w obszarze skrzyżowania ul. Bukowskiej z 

wyjazdem z Portu Lotniczego, 

o Maj 2012 r. - wraz z przywracaniem ruchu na kolejnych skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej wykonano prace 

optymalizacyjne. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 
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Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 2,739 mln zł Data realizacji 30 maja 2012 r. 

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

Inwestycyjnym. 

        

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 została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 50,885 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie 
Inwestycja nie będzie realizowana z powodu braku środków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 - 

2014. Jej rolę przejmie zachodnia obwodnica Poznania – S11 

  
  

 
    

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  Budowa nowego dworca autobusowego dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej ma być 

realizowana w ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. 

 Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet  - Planowa data realizacji - 

Finansowanie  - 

 

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 - do czasu Turnieju zrealizowany zostanie 

ograniczony zakres zadania, obejmujący budowę nowego dworca kolejowego. 

Status   29 maja 2012 r. – dokonano otwarcia nowego budynku dworca Poznań Główny. 

Właściciel PKP S.A. i Trigranit % zaawansowania inwestycji 100 % - nowy dworzec 

Budżet 720 mln zł (w tym 20 mln zł Dworzec Kolejowy) Planowa data realizacji 

29 maja 2012 r. – zakończenie 

budowy Nowego Dworca 

Kolejowego 

IV kwartał 2013 r . – całość 

inwestycji 

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

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r. 

 Inwestycja zakończona w zakresie budowy nowego dworca Poznań Główny 

 IV kwartał 2013 r.  -  zakończenie całości inwestycji. 

 
 

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  28 maja 2012 r. – odebrano ostatni z zamówionych pojazdów. 

 Inwestycja zakończona. 

Właściciel 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 

Poznaniu Sp. z o.o. 
% realizacji 100% 

Budżet 386,988 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie 
Projekt ujęty w planach inwestycyjnych spółki MPK Poznań Sp. z o. o. 

Dotacja w wysokości 185,75 mln zł z POIiŚ, działanie 7.3. 
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Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - *zakres ograniczony* (Etap I - od Mostu Dworcowego do 

Ronda Kaponiera) 

Cel 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa obiektu inżynierskiego wraz z budową nowego poziomu (-2) dla 

zapewnienia połączenia istniejących przystanków komunikacji zbiorowej z projektowaną trasą Poznańskiego Szybkiego 

Tramwaju (PST). Efektem projektu będzie poprawa dostępności dla pasażerów komunikacji zbiorowej -węzeł 

przesiadkowy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i samochodowego. 

 

 

Status 

 stycznia 2012 r. - rozpoczęto przebudowę konstrukcji obiektów mostowych 

 29 maja 2012 r. – uzyskanie przejezdności Ronda Kaponiera we wszystkich kierunkach tj. zakresu  

realizowanego w terminie do UEFA EURO 2012™. 

 

Właściciel Urząd Miasta Poznania/ZDM % realizacji 
100% (w zakresie założonym do 

osiągnięcia do UEFA EURO 2012™) 

Budżet 39,8 mln zł Data realizacji 
31 maja 2012r. (I etap) 

Listopad 2013 r. 

Finansowanie 

Projekt ujęty w WPI Miasta Poznania na lata 2010-2014. 

Podpisano preumowę na dofinansowanie w ramach POIiŚ w dniu 28-01-2009 r. 

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r.  

 Inwestycja zakończona w zakresie założonym do osiągnięcia w terminie do UEFA EURO 2012™. 

 Listopad 2013 r. - całkowite zakończenie robót w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

 

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 

• z czterech kierunków liniami 220 kV 

 

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

   Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2010 r. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Część II - Linia dwutorowa 2x400 kV Kromolice-Pątnów 

   30 października 2011 r. – zakończono roboty budowlano-montażowe  i uzyskano pozwolenia na 

użytkowanie. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Część III - Budowa stacji 400/110 kV Kromolice 

   Roboty zakończono. 

 Z uwagi na uwarunkowania Krajowego Sytemu Energetycznego pełne uruchomienie planowane jest etapami 

do końca 2012 r. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 100% 

Właściciel Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % (roboty budowlane) 

Budżet 517,043 mln zł Data realizacji 

31 maja 2012 r. – zakończenie robót 

31 grudnia 2012 r. – uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie dla cz. III 

Finansowanie Środki inwestycyjne PSE Operator S.A. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 

2012 r. Część III - Budowa stacji 400/110 kV Kromolice 

  Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
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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 Modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych (droga startowa DS-1(11-29)) 

   Projekt zakończony 

  Dokończenie budowy Terminalu 2 

   Projekt zakończony. 

  Układ drogowy dla Terminalu 2 

   Projekt zakończony. 

Właściciel Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 149,200 mln zł Data realizacji 30 września 2011 r. 

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

zrealizowano ze środków unijnych. 

 

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  24 marca 2012 r. -  inwestycja zakończona w zakresie mostów drogowych i oddana do ruchu. 

Właściciel ZMID % realizacji 100 % 

Budżet 1 274,173 mln zł Data realizacji 24 marca 2012 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. 

        

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  7 grudnia 2011 r. - rozpoczęto procedury odbiorowe robót branżowych 

 21 grudnia 2011 r. – uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie 

 24 marca 2012 r. – rozpoczęcie użytkowania. 

Właściciel ZMID % realizacji 100% 

Budżet 69,909 mln zł Data realizacji 24 marca 2012 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) 

 

Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (62) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych. 

 Status  Lipiec 2011 r. - oddanie do użytku dworca podmiejskiego. 

 31 maja 2012 r. – budynek dworca został udostępniony podróżnym. 

Właściciel PKP S.A. % realizacji 100 % 

Budżet 49,148 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Własne środki budżetowe. 

 

Remont dworca kolejowego Warszawa Centralna (61) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych. 

Status 
 Projekt zakończony. 
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Właściciel PKP S.A. % realizacji 100 % 

Budżet 47,495 mln zł Data realizacji I kwartał 2012 r. 

Finansowanie Środki finansowe własne. 

 

Przygotowanie policyjnych obiektów dla Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji 

podczas EURO 2012 (budowa nowych, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów) (57) 

Cel 

1. Wybudowanie i wyposażenie Centrum Dowodzenia Operacją w tym Centrum Wymiany Informacji w CSP w 

Legionowie. 

2. Modernizacja budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na 

potrzeby zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012. 

3. Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w dwóch stacjach transformatorowych na terenie CSP w Legionowie. 

Status „Przebudowa budynku pralni nr 51 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby Centrum 

Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012”: 

 Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100%. 

 

„Modernizacja budynku internatowego nr 48 na potrzeby zakwaterowania służb obsługujących Centrum 

Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”: 

 Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100%. 

 

„Modernizacja budynku internatowego nr 3 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby 

zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 2012”: 

 Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100%. 

 

„Modernizacja budynków internatowych nr 5, 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na 

potrzeby zakwaterowania służb obsługujących Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji Euro 

2012” 

 Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100%. 

Właściciel Komenda Główna Policji 
% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 20,308 mln zł Data realizacji 31 grudnia 2011 r. 

Finansowanie Środki MSWiA (dziś MSW) 

        

 

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem 

Wisły (Syfon - OŚ Czajka) (60) 

Cel 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, a realizacja tego 

przedsięwzięcia usprawni pracę systemu kanalizacyjnego Warszawy. Celem jest uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Warszawie w zakresie oczyszczenia wszystkich ścieków generowanych przez aglomerację przed 

wprowadzeniem ich do Wisły. 

 Status Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Czajka” - Etap I (budowa kolektora ścieków od tunelu 

pod Wisłą do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 

   Wrzesień 2011 r. - uzyskano pozwolenie na użytkowanie 

 10 października 2011 r. - uzyskano świadectwo przekazania. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

  Budowa układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni „Czajka” - Etap II (budowa tunelu pod Wisłą) 

               2 etapy: 

 Etap II.1 „Budowa kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi” 

   % zaawansowania fazy realizacji: 95,26% 

 Etap II.2 „Budowa kolektorów prawobrzeżnych wraz z obiektami i właściwego syfonu pod Wisłą” 

 % zaawansowania fazy realizacji: 56,34% 

Właściciel 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. 

% zaawansowania 

inwestycji 
89% 

Budżet 446,243 mln zł Planowa data realizacji Grudzień 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" 
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3.1.2.4 Wrocław 

 

 

Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - etap I (69) 

Cel 
Projekt związany jest z zapewnieniem sprawnej komunikacji zbiorowej w czasie trwania Mistrzostw Europy UEFA 

EURO 2012™ oraz budową systemu informacji dla uczestników ruchu. 

Status  W ramach realizacji Etapu 1 oddano 10 skrzyżowań. 

 Zakończono instalację urządzeń Systemu ITS w tramwajach. 

 Kontynuowano prace projektowe z zakresu modernizacji pozostałych skrzyżowań objętych Projektem, 

systemu łączności i przesyłania danych, zagospodarowania Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem 

Publicznym oraz Repozytoriów Danych, Systemu Raportowego i Podsystemu Nadzoru Transportu 

Publicznego. 

 Dokończono montażu tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach Tramwaju Plus. 

 Maj 2012 - uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem  w zakresie niezbędnym dla przydzielania 

priorytetu oraz dla Dynamicznej Informacji Przystankowej. 

 Objęcie sterowaniem ruchem 3 skrzyżowań przy Stadionie Miejskim. 

 Inwestycja zakończona w zakresie przewidzianym do realizacji w terminie do UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Urząd Miejski Wrocławia % realizacji 

100% - zaawansowanie projektu 

80% - zaawansowanie fazy 

realizacji 

Budżet 

71,250 mln zł 

Etap I - 14,712 mln zł 

 

Planowa data realizacji 

30 września 2012 r. – zakończenie 

odbiorów zgodnie z obecnym 

aneksem 

30 czerwca 2013 r. – zakończenie 

całości projektu 

Finansowanie 

Środki na inwestycję zapisano w WPI na lata 2010-2014. W dniu 6 czerwca 2011 r. - podpisano umowę o 

dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe, Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

 

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej 

infrastruktury technicznej (73) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych. 

 Status  Grudzień 2011 r. - udostępnienie peronu nr 1 do ruchu pociągów. 

 31 maja 2012 r. – udostępniono obiekt dla pasażerów 

 19 czerwca 2012 r. – udostępniono parking podziemny 

 Inwestycja zakończona w części niezbędnej do prowadzenia obsługi pasażerskiej 

 Trwają prace wykończeniowe w pozostałych częściach obiektu (głównie pomieszczenia komercyjne) 

   

Właściciel PKP S.A. % realizacji 
95% - zaawansowanie fazy 

realizacji 

Budżet 293,500 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Środki własne, POIiŚ, budżet państwa 

 

 

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej - etap 1 

Cel 

Istotna zmiana warunków ruchu w obszarze leżącym wewnątrz obwodnicy, skutkująca uwolnieniem centrum miasta 

od ruchu tranzytowego. Szczególnie istotnym odcinkiem przyczyniającym się do kreowania nowych struktur 

funkcjonalno-przestrzennych, jest odcinek północno-zachodni: od ul. Osobowickiej do drogi krajowej nr 5 w ciągu 

ul. Żmigrodzkiej. Połączenie istniejących i planowanych odcinków Obwodnicy umożliwi połączenie 

najważniejszych szlaków komunikacyjnych w mieście: dróg krajowych nr 5 z drogą krajową nr 94. Podstawowym 

zadaniem Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia jest powiązanie poszczególnych zespołów dzielnicowych miasta bez 

konieczności przejazdu przez Centrum. 

Status  Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100%  

Budżet 269 588 528 zł Data realizacji 29.10.2010 r. – zakończenie robót  
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i przejezdność 

02.12.2010 r. – uzyskanie 

pozwolenia na uzytkowanie 

Finansowanie 
Środki własne. Merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 6.1 Rozwój sieci 

drogowej TEN-T. 

        

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

Cel Budowa połączenia kolejowego lotniska we Wrocławiu. 

Status  Prace wstrzymane. 

Właściciel Wojewoda Dolnośląski 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 140.6 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Kolejowy. 

 

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  Projekt zakończony. 

Właściciel 
Gmina Wrocław/Wrocławskie Inwestycje  

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 34 641 478 zł Data realizacji 10.01.2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

        

 

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 Świebodzice 

- Rozbudowa stacji Świebodzice o rozdzielnię, 400 k 

Status  Budowa linii 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław 

   Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

 

Budowa stacji 400/110 kV Wrocław 

 Inwestycja zakończona. 

 % zaawansowania fazy realizacji:  100% 

Właściciel PSE Operator S.A. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 378.98 mln zł Data realizacji 31 maja 2012 r. 

Finansowanie Środki własne 

 

 

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. 
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Status  Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™. 

Konotopa – Opacz - *zapewnienie przejezdności* 

 Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Opacz – Lotnisko. 

 Nie uzyskano przejezdności przed UEFA EURO 2012™. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 53% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Opacz – Lotnisko - *zapewnienie przejezdności* 

 Trwają roboty budowlane wspólne z odcinkiem Konotopa – Opacz. 

 Nie uzyskano przejezdności przed UEFA EURO 2012™. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 53% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

Marynarska – Lotnisko – Puławska 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności przed UEFA EURO 2012™. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 65,14% (stan na 15.07.2012 r.) 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 4 298,316 mln zł Planowa data realizacji 31 sierpnia 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

        

Droga ekspresowa S8/S7 Opacz - Paszków- *zapewnienie przejezdności* dla etapu I, węzeł Salomea - 2 km 

Cel 

Trasa Salomea-Wolica stanowić będzie łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi S7, S8 i Południową Obwodnicą 

Warszawy S2, a miejskim układem komunikacyjnym Warszawy. Będzie to nowy wylot na Katowice i Kraków, 

którego głównym zadaniem będzie odciążenie Al. Krakowskiej, Raszyna i Janek. Planowane przedsięwzięcie 

będzie polegać na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową 

nr 7. 

Status  Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności przed Turniejem. 

Właściciel GDDKiA % realizacji 
49% - zaawansowanie robót 

budowlanych 

Budżet 475,379 mln zł Planowa data realizacji 31 sierpnia 2012 r. 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r.  31 sierpnia 2012 r. - zakończenie robót. 

        

Droga ekspresowa S7, Gdańsk - Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) - 17,9 km - *zapewnienie 

przejezdności* 

Cel 
Budowa bezkolizyjnej trasy, która odciąży centrum miasta oraz skieruje ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 7 i 1 

na istniejącą obwodnicę Trójmiasta. 

Status  9 czerwca 2012 r. – uzyskano przejezdność. 

 Trwają roboty budowlane poza obszarem  jezdni głównych.  

 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 
91% - zaawansowanie robót 

budowlanych 

Budżet 1 582,095 mln zł Planowa data realizacji 

15 lipca 2012 r. 

 

maj 2012 r. – uzyskano 

przejezdność 

Finansowanie KFD/POIiŚ. 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

 Zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 13.07.202 r. zakończenie robót planowane jest na 30 

listopada 2012 r. 

        

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo - A2 (węzeł Głuchowo) - 27 km 

Cel 

Budowa obwodnicy miała wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz 

planowaną po stronie południowej obwodnicą miasta w ciągu drogi S5, trasa miała stać się ważnym szlakiem 

komunikacyjnym na Turniej.  Budowa obwodnicy, w szczególności etap I, Swadzim – Głuchowo miał znacznie 

usprawnić dojazd z autostrady A2 na stadion. 



54 

 

Status  Inwestycja nie została zrealizowana w pełnym zakresie przed UEFA EURO 2012™. 

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Swadzim - A2 (węzeł Głuchowo) - 

Etap I 

 28 listopada 2011 r. - inwestor oddał do ruchu 8,1 km fragment Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania 

(ZOP) w ciągu drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłem Swadzim a węzłem Dąbrówka. 

 3 czerwca 2012 r. – oddanie do ruchu odcinka pomiędzy węzłami Swadzim a Poznań Zachód (uzyskano 

połączenie pomiędzy autostradą A2 i węzłem z DW 307). 

 % zaawansowania robót budowlanych: 100% 

 

  Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo - Rokietnica - Etap IIa 

 Trwają roboty budowlane. 

 Nie uzyskano przejezdności przed Turniejem. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 93% (stan na 15.07.2012 r.) 

 

  Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Rokietnica - Swadzim - Etap IIb 

 7 września 2011 r. - Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

(ZnRID). 

 Nie uzyskano przejezdności przed Turniejem. 

 Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 

2011 – 2015 czyli na liście projektów, których rozpoczęcie realizacji jest możliwe do 2013 r. Prace na 

zadaniu nie zostały rozpoczęte, ponieważ brak jest zapewnionego finansowania we wszystkich latach 

realizacji. 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 1 054,687 mln zł Planowa data realizacji 30 września 2012 r. 

Finansowanie KFD 

Najważniejsze 

zagadnienia w 2012 

r. 

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Złotkowo – Rokietnica – Etap IIa 

 Wrzesień 2012 r. - zakończenie robót. 

Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Rokietnica – Swadzim – Etap IIb 

 Nie jest znana data zakończenia robót 

        

Droga ekspresowa S5, Poznań – Wrocław 

Cel Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Wrocław i Poznań. 

Status  Inwestycja nie została zrealizowana przed UEFA EURO 2012™  

 Prace trwają tylko na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko (29,3 km) 

 % zaawansowania robót budowlanych: 46,5% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 1 305,594 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie KFD/POIiŚ 

        

Droga ekspresowa S5, Gniezno - Poznań - 35 km 

Cel Budowa części bezkolizyjnej trasy łączącej Poznań i Gdańsk. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania. 

Status  Czachurki-Poznań (Kleszczewo) - *zapewnienie przejezdności* 

  

 

 4 czerwca 2012 r. - uzyskano przejezdność 

 Trwają roboty budowlane poza obszarem  jezdni głównych. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 98 % 

   

Gniezno-Czachurki - *zapewnienie przejezdności* 

   
 4 czerwca 2012 r. – uzyskano przejezdność 

 Trwają roboty budowlane poza obszarem  jezdni głównych. 

 % zaawansowania robót budowlanych: 89% 

Właściciel GDDKiA % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 1 425,000 mln zł Planowa data realizacji 

- 

4 czerwca 2012 r. uzyskano 

przejezdność 
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Finansowanie KFD/POIiŚ 

 

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 Linia Malczyce-Szczedrzykowice 

   Projekt zakończony. 

  Linia Szczedrzykowice – Legnica 

 Projekt zakończony. 

  Linia Środa Śląska – Małczyce 

   Projekt zakończony. 

  Posterunek odgałęźny Szczedrzykowice 

   Podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia robót na 30.04.2012 r. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100%, 

 Stacja Leśnica 

   Lipiec 2011 r. - rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane. 

 31 sierpnia 2011 r. - zawarto umowę na wykonanie robót . 

 Trwają prace budowlane. 

 W terminie do UEFA EURO 2012™ zostały wykonane prace w części torowej skutkujące 

poprawą przepustowości stacji. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 43% 

Stacja Miękinia 

 Projekt zakończony 

  Stacja Brzeg 

   Projekt zakończony. 

Stacja Oława 

   Projekt zakończony. 

  Most w Bolesławcu 

 Projekt zakończony. 

Stacja Zgorzelec 

 Projekt zakończony. 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 98% 

Budżet 805,21 mln zł Planowa data realizacji 30 listopada 2012 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/EBI/Środki krajowe. 

Najważniejsze zagadnienia 

w 2012 r. Stacja Leśnica 

   Listopad 2012 r. - planowane zakończenie robót. 

 

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 wsch. 

   Zakończono modernizację peronów 1 i 2. 

 Trwają pozostałe prace budowlane. 

 % zaawansowania fazy realizacji: 100% 

Stacja Poznań Główny - część zachodnia: 

 Inwestycja nie będzie realizowana. 

  Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego 

 Projekt zakończony. 

  LOTD: Biała Podlaska - granica państwa- 25,9 km 

   Projekt zakończony. 

  LOTC: Międzyrzecz Podlaski-Biała Podlaska - 20,8 km 

   Projekt zakończony. 
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  LOTB: Łuków-Międzyrzecz Podlaski - 24,2 km 

   Projekt zakończony. 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 2 111,8 mln zł Data realizacji 6 czerwca 2012 r. 

Finansowanie Fundusz Spójności/Środki krajowe. 

        

 

 

3.1.3 Status realizacji przedsięwzięć pozostałych 

 

3.1.3.1 Chorzów 

 

Przebudowa Stadionu Śląskiego (5) 

Cel Przebudowa Stadionu Śląskiego 

Status  25 kwietnia 2012 r. -  zakończone zostały negocjacje ze spółką RS Architekci, projektantem 

odpowiedzialnym za dokumentację Stadionu Śląskiego. Strony określiły zakres niezbędnych uzupełnień, jak 

i nowych projektów (np. aranżacje pomieszczeń technicznych), które wymagane są do kontynuowania prac 

na stadionie. Związane są one głównie z nowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa tego typu 

obiektów i wynikają z ustawy o organizacji imprez masowych i nowych wytycznych policji i straży 

związanych z doświadczeniami z odbiorem podobnych obiektów. Sprawa uszkodzonego łącznika objęta jest 

odrębnymi rozmowami. 

 Zakończenie robót budowlano-montażowych na Stadionie Śląskim planuje się na dzień 30 czerwca 2013 r., 

z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie z powodów zawiłej sytuacji związanej z awarią 

budowlaną. 

Staus Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 465 mln zł Planowa data realizacji 
30 czerwiec 2013 r.  

 

Finansowanie Środki finansowe na przebudowę Stadionu Śląskiego będą pochodziły z budżetu Samorządu i budżetu państwa. 

 

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 zakończony i oddany do użytkowania w II kwartale 2009 r. 

Staus Zrealizowany 

Właściciel Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
% zaawansowania 

inwestycji 
 100% 

Budżet 7.5 mln zł 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 – do czasu Turnieju zrealizowany zostanie 

ograniczony zakres zadania, obejmujący przebudowę dworca kolejowego i budowę części handlowej 

Status  31 maja 2011 r. - wmurowano kamień węgielny pod realizowaną inwestycję. 

 Trwają prace budowlane (zaawansowanie robót budowlanych 72%). 

   

Staus Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel PKP S.A. % zaawansowania inwestycji 69% 
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Budżet 964,230 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie 
Inwestycje będzie finansował inwestor (spółka celowa Galeria Katowicka ze środków własnych i zewnętrznych 

pozyskanych przez Neinver sp. z o.o.). 

 

Rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Górnośląskiej (26) 

Cel 
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™. Opóźnienia w przygotowaniu do realizacji przedmiotowego Projektu wynikają ze zmiany założeń 

dotyczących zabezpieczenia środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Beneficjenta. 

  Inwestycja wykonana w ograniczonym zakresie: 

 

Modernizacja magistralnej linii tramwajowej w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej na odcinku 

od Zajezdni tramwajowej do Katowickiego Rynku 

   Inwestycja zakończona. 

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

   Inwestycja zakończona. 

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

ul. Żelaznej do ul. Brackiej 

   Inwestycja zakończona. 

Właściciel Tramwaje Śląskie S.A. 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 36.75 mln zł Planowa 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. 

Właściciel Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Katowicach 

% zaawansowania inwestycji - 

Budżet Nie został ustalony Planowana data realizacji - 

Finansowanie WSSE w Katowicach nie otrzymała żadnej informacji o sposobie finansowania ww. przedsięwzięcia. Projekt nie 

jest realizowany ze względu na brak finansowania. 

 

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) – zad nr 3 – wykonane, zadania nr 1 i 2 – niewykonane. Brak 

komunikacji  
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  Sucharski 1: 

 22 czerwca 2011 r. - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na zad. I z firmą Budimex S.A. 

 15 listopada 2011 r. – uzyskano ZnRID 

 Trwają prace budowlane związane ze wzmocnieniem wgłębnym podłoża gruntowego na całej trasie oraz 

z wymianą gruntu słabonośnego w rejonie Węzła Elbląska, 

 Trwają prace przy przebudowie kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej i rowów melioracyjnych z 

Trasą Sucharskiego, 

 Trwają roboty mostowe. 

Sucharski 2: 

 7 marca 2011 r. – Wydano Decyzję ZnRID 

 1 czerwca 2011 r. - podpisanie umowy na wykonie robót budowlanych dla zad. II z firmą Skanska S.A. 

(kwota 184 449 672,41 zł; termin 17,5 miesiąca) 

 Trwają roboty budowlane, w tym przede wszystkim roboty związane ze wzmocnieniem podłoża 

gruntowego, roboty drogowe (budowa nasypów, układanie konstrukcji nawierzchni oraz krawężników), 

prace melioracyjne, prace związane z budową kanalizacji deszczowej, roboty mostowe prace związane z 

finalizacją podpór obiektów WD-7 i WD-8 

 Maj 2012 r. - zakończenie inwestycji w zakresie ograniczonego użytkowania. 

  Budowa Trasy Sucharskiego - zadanie 3 

   10 czerwca 2011 r. - wykonawca zgłosił zakończenie robót 

 Lipiec 2011 r. - przywrócono ruch na całym odcinku. Nastąpił odbiór zadania. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % zaawansowania inwestycji 
100% w zakresie 

ograniczonego użytkowania 

Budżet 492,993 mln zł Planowa data realizacji 

Zad. 3 – zrealizowano, 

odbiory końcowe na 

początku lipca 2011 r. 

Zad. 2 – niewykonane, brak 

komunikacji  

Zad. 1 - niewykonane, brak 

komunikacji 

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 preumowę. 18 listopada 2010 r. - złożono wniosek o dofinansowanie do 

CUPT. W dniu 19 czerwca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. 

    

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™. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet 142,000 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Możliwa aplikacja o środki Unii Europejskiej. 

  

 
  

Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą Marynarki 

Polskiej (16) 

Cel 

Ulica Żaglowa będzie stanowić jeden z 3 zasadniczych ciągów komunikacyjnych do Stadionu. Spełnienie prawidłowej 

obsługi transportowej w czasie imprez masowych będzie możliwe pod warunkiem przebudowy ul. Żaglowej do dwóch 

dwupasmowych jezdni, rozbudowy ciągów pieszych i rowerowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Marynarki Polskiej i 

ul. Załogową. 

Status  Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. 

Właściciel 
Gmina Miasta Gdańska/ Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 

Sp. z o. o. 

% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 12.31 mln zł Data realizacji 7 czerwca 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Gdańska. 

 

 

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (20) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych. 
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Status  Kontynuowanie prac restauratorskich, prac instalacyjnych branży teletechnicznej i elektrycznej, 

usunięcie kolizji kabli teletechnicznych i elektrycznych 

 Zakończenie robót elewacyjnych, wymiany stolarki okiennej, pokryć dachowych i przebudowy 

przyłączy. 

Właściciel PKP S.A. % zaawansowania inwestycji 98 % 

Budżet 33,338 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Część środków na realizację przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 

    

Budowa Kolei Metropolitalnej w Trójmieście - etap I (22) 

Cel 

Realizacja projektu znacząco podniesie jakość transportu publicznego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym, 

łącząc centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz zapewni duży potencjał 

przewozowy, wysoką sprawność i redukcję czasu przejazdu do lotniska, dzięki prowadzeniu ruchu poza zatłoczonym 

układem ulicznym 

Status  26 czerwca 2012 r. - ogłoszono przetarg na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania 

ofert do 30 lipca. 

Właściciel Samorząd Województwa Pomorskiego 
% zaawansowania 

inwestycji 
 - 

Budżet 854 mln zł Planowa data realizacji Czerwiec 2015 r. 

Finansowanie 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego p projekt współfinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ.  

W dniu 14 maja 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie. 

 

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. 

  Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Jana z Kolna 

   29 lipca 2011 r. - zakończono roboty budowlane. 

  Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Jana z Kolna 

   Roboty budowlane zostały zakończone.  

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % zaawansowania inwestycji 100 % 

Budżet 13,030 mln zł Data realizacji Styczeń 2012 r. 

Finansowanie Gmina Miasta Gdańska 

    

        

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (18) 

Cel Wybudowanie gmachu dla instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. 

Status  Trwa wykonywanie robót budowlanych. 

Właściciel Gmina Miasta Gdańska % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 292,8 mln zł Planowa data realizacji 30 czerwca 2014 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  Prace na stadionie zostały zakończone. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 412.99 mln zł Data realizacji 
28 lutego 2012 r.- całkowite 

oddanie Stadionu do użytku  
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Finansowanie 
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa – 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 29,6 mln zł  

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

 

Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice (33) 

Cel 

Po decyzjach federacji piłkarskich Holandii, Anglii oraz Włoch lotnisko jest lotniskiem wspomagającym na czas 

Turnieju. Biorąc pod uwagę całokształt uwarunkowań procesu inwestycyjnego, terminy zakończenia niektórych 

projektów, o mniej krytycznym znaczeniu (7, 9, 34, 35), przesunięto na lata po 2012 r. 

Status Inwestor wystąpił o wykreślenie projektu z Listy Rozporządzenia RM w sprawie inwestycji EURO 2012. Lotnisko ze 

względu na wyniki losowania grup eliminacyjnych oraz ze względu na lokalizację Centrów Pobytowych drużyn Anglii, 

Włoch i Holandii było lotniskiem wspomagającym dla Turnieju UEFA EURO 2012™. 

 

  Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej (Łącznik) wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

   Projekt zrealizowany w 2010 r. 

  Budowa przystanku kolejowego w Krakowie projekt będzie realizowany po Turnieju ze względu na opóźnienie 

realizacji linii kolejowej Kraków Główny - Mydlniki - MPL Balice 

   Projekt będzie realizowany po Turnieju ze względu na opóźnienie realizacji  linii kolejowej Kraków Główny 

- Mydlniki - MPL Balice. 

  Parking wielopoziomowy przed budynkiem terminalu 

   Projekt zakończony w 2010 r. 

Właściciel MPL im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 124,037 mln zł Data realizacji 30 sierpnia 2010 r. 

Finansowanie 
Finansowanie pozyskane z różnych źródeł m.in. ze środków własnych oraz środków unijnych, a także ze środków 

sektora prywatnego. 

 

Rozbudowa węzła komunikacyjnego "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  15 listopada 2011 r. - zakończenie inwestycji. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 135.20 mln zł Data realizacji 15 listopada 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  Wybudowano skrzyżowanie ulic: Grota-Roweckiego, Kapelanka i Brozka. 

 Wybudowano nowa jezdnię do ul. Norymberskiej. 

 Listopad 2012 r. - termin zakończenia robót. 

 Roboty budowlane nie zostały zakończone przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków 
% zaawansowania 

inwestycji 
70% 

Budżet 190,32 mln zł Planowa data realizacji 18 listopada 2012 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa. 
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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  30 czerwca 2011 r. - inwestycja zrealizowana rzeczowo. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji 100 % 

Budżet 94,82 mln zł Data realizacji 31 sierpnia 2011 r. 

Finansowanie Środki na realizację przewidziane w Uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 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  9 grudnia 2009 r. - projekt zrealizowany, oddany do użytku. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji 100 % 

Budżet 60,800 mln zł Data realizacji 9 grudnia 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 planów realizacji projektu. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 14,700 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Inwestycja realizowana będzie w trybie koncesji (zaprojektuj i buduj). 

 

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (32) 

Cel Przebudowa dworca w celu poprawy jakości obsługi podróżnych 

Status  Trwają prace budowlane: 

o roboty budowlane, zabezpieczenia przeciw pożarowe belek nośnych i stropów pod Antresolą, 

o roboty fundamentowe pod ścianę osłonową wschodnią i montaż ściany, 

o budowa izolacji stropu dworca pod torami, 

o budowa instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych, 

o budowa ścian działowych, 

o budowa instalacji oddymiania, 

o roboty montażu konstrukcji schodów ruchomych. 

Właściciel PKP S.A. % zaawansowania inwestycji 87 % 

Budżet 106,590 mln zł Planowa data realizacji - 

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  Inwestycja zakończona i oddana do ruchu. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji 100% 
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Budżet 154,717 mln zł 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  Nierozpoczęty. Miasto nie przekazało informacji na temat realizacji inwestycji. 

Właściciel Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet - Planowa data realizacji - 

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  IV kwartał 2008 r. - projekt zrealizowany i zakończony. 

Właściciel Agencja Rozwoju Miasta Gmina Miejska Kraków % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 205,000 mln zł Data realizacji 15 grudnia 2008 r. 

Finansowanie Budżet Gminy Kraków 

 
  

 

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 Zakres prac realizowany do UEFA EURO 2012 obejmuje północną jezdnię ul. Grunwaldzkiej na odcinku 

Jeleniogórska - Malwowa (realizowany w ramach Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z 

organizacją EURO - etap II). 

 30 kwietnia 2012 r. – zakończono zakres robót budowlanych planowany przed Turniejem: ulica 

Grunwaldzka (droga), na odc. Jeleniogórska – Malwowa – jezdnia północna,  

1 czerwca 2012 r. - oddanie do ruchu jezdni północnej na ww. odcinku, przy zachowaniu przejezdności 

istniejącej jezdni południowej. 

 30 października 2012 r. – planowane zakończenie odc. Jeleniogórska – Malwowa – jezdnia południowa. 

 1 grudnia 2012 r. – planowane oddanie do ruchu obu jezdni wg docelowej organizacji ruchu na odcinku. 

Właściciel Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu % zaawansowania inwestycji 94 % 

Budżet 35,623 mln zł Planowa data realizacji 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 i oddana do użytkowania. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 

Budżet 8.87 mln zł Data realizacji 31 grudnia 2010 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Poznania 
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System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (48) 

Cel 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Poznania i osób odwiedzających miasto Poznań. Możliwość 

skuteczniejszego wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. 

Status W związku ze zmniejszeniem środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na realizację zadania w 

latach 2010 - 2014 r., zweryfikowano zakres rzeczowy dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na 

rozbudowę SMW w rejonie ulic Bukowskiej, Bułgarskiej i al. Polskiej. Status działań: 

 Marzec 2012 r. – Zadanie „uruchomienie monitoringu ulic około stadionowych” będzie mogło być 

zrealizowane po zakończeniu przebudowy dróg. Montaż kamer monitorujących ulice przylegające do stadionu 

wymaga uprzedniego zakończenia zadania polegającego na przygotowaniu infrastruktury podziemnej 

przebiegającej pod drogami. Ryzyko przekroczenia marcowego terminu realizacji zadania zostało 

zminimalizowane za sprawą dużego postępu prac wykonanych w styczniu. 

 Marzec 2012 r. – Zadanie „uruchomienie monitoringu ulic około stadionowych” - zadanie wykonano odbiór 

prac nastąpił 28 maja 2012 r. 

Właściciel Urząd Miasta Poznania 
% zaawansowania 

inwestycji 
100% 

Budżet 

Budżet ze względu na oszczędności w rozstrzygniętych 

przetargach zmniejszono o 625 tys. zł do 11,037 mln zł 

(wcześniej: 11,662 mln zł) 

Planowa data 

realizacji 
31 maja 2012 r. 

Finansowanie Budżet Miasta Poznania 

 

Przebudowa i adaptacja siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu (52) 

Cel Przebudowa i adaptacja obiektu przy ul. Szylinga 2 na siedzibę KMP Poznań 

Status  Inwestycja zakończona. 

Właściciel Komenda Główna Policji 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 

Budżet 60.74 mln zł Data realizacji 1 listopada 2010 r. 

Finansowanie 

W ramach planu inwestycyjnego Policji zabezpieczone zostały środki w wysokości 39,466 tys. zł, ponadto KWP 

pozyskało środki obce w wysokości 7,87 mln zł, 12 mln zł środki Urzędu Miasta Poznań oraz 1,4 mln zł - środki z 

WFOŚiGW. 

 

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  Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™. 

 Złożono dokumentację do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu otrzymania pozwolenie na 

budowę. 

 Etap I – rewitalizacja budynku głównego strażnicy w latach 2011/2012 r. 

 Etap II – rewitalizacja pozostałych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w latach 2012/2013 r. 

Właściciel Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
% zaawansowania 

inwestycji 
 - 

Budżet 8.53 mln zł Planowa data realizacji 31 grudnia 2013 r. 

Finansowanie 

Budżet Skarbu Państwa – 4,394 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  16 października 2011 r. - oficjalne oddanie do użytkowania 

Właściciel Termy Maltańskie Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 100 % (dot. I etapu) 

Budżet 318 387 546,75 zł Data realizacji 30 września 2011 r. 
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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  Trwa realizacja robót budowlanych.  

 Projekt nie został ukończony przed UEFA EURO 2012™. 

W związku z niemożliwością zrealizowania projektu ICHOT w terminie do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™, Beneficjent przygotował alternatywny produkt turystyczny adresowany do gości, którzy przybyli do 
Poznania w ramach Mistrzostw. Rdzeń tego produktu jest tożsamy z tym przewidzianym dla projektu ICHOT  

i dotyczy prezentacji unikatowego na skalę europejską dziedzictwa kulturowego poznańskiego Ostrowa Tumskiego. 

 
Na produkt alternatywny złożyły się: 

 gra terenowa EXPERI-TUM 

 aranżacja artystyczna EXPERI-TUM 
 widowisko multimedialne LUMINARIA. OSTRÓW TUMSKI. 

oraz 

 wycieczki z przewodnikiem 
 audioguide 

 

Właściciel 

do 30.09.2009 - Wydział Rozwoju Miasta Urzędu 

Miasta Poznania od 01.10.2009 - Centrum 

Turystyki Kulturowej "Trakt", od  08.2010 Urząd 

Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów 

% zaawansowania inwestycji 25% 

Budżet 98,900 mln zł Planowa data realizacji 30 listopada 2012 r. 

Finansowanie 

Budżet Miasta / Środki UE – PO IG Działanie 6.4. W dniu 24 lutego 2011 r. - podpisana została umowa o 

dofinansowanie projektu. Aneks do ww. umowy podpisany w dniu 31 stycznia 2012 r. – zmiana terminu realizacji 

projektu (z maja na listopad 2012 r.). 

    

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. 

Status  Prace wstrzymane. 

Właściciel PKP S.A. % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 
412,000 mln zł (wraz z kompleksem budynków, 

łączących funkcje biurowe, handlowe i usługowe) 
Planowa data realizacji IV kwartał 2014 r. 

Finansowanie Środki finansowe HB Reavis. 
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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 Trwa realizacja robót budowlanych 

 30 kwietnia 2012 r. – zapewnienie przejezdności modernizowanej trasy (bez odcinka w ciągu ul. 

Targowej od Al. Solidarności do Kijowskiej). 

 Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok, gdy będą prowadzone prace wykończeniowe oraz 

modernizacja torowiska w ul Targowej. 

Właściciel Tramwaje Warszawskie % zaawansowania inwestycji 91 % 

Budżet 366,436 mln zł Planowa data realizacji 

30 kwietnia 2012 r. – 

zapewnienie przejezdności 

modernizowanej trasy (bez 

odcinka w ciągu ul. 

Targowej od Al. 

Solidarności do Kijowskiej) 

 

2013 r. – zakończenie całej 

inwestycji 

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  Październik 2011 r. - zakończenie robót. 

Właściciel ZMID % zaawansowania inwestycji 100 % 

Budżet 166,531 mln zł Data realizacji I kw. 2012 r. 

Finansowanie 166,5 mln zł - środki na realizację przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. 

    

        

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: ul. Tysiąclecia- ul. 

Zabraniecka 

Cel 

Trasa ma pełnić ważną rolę w obsłudze powiązań poprzez most Świętokrzyski lewobrzeżnej i prawobrzeżnej 

Warszawy, umożliwi podniesienie standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i 

projektowanymi obiektami takimi jak Stadion Narodowy i dworzec Wschodni. 

Status  Inwestycja nie została zrealizowana do czasu rozpoczęcia mistrzostw UEFA EURO 2012™.  

 Zgodnie z informacją otrzymaną od inwestora (Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych) w związku z 

objęciem Młyna Michla oraz jego otoczenia ochroną konserwatorską i trwającym procesem 

odwoławczym od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymano prace związane z 

realizacją inwestycji (Informacja potwierdzona pismem nr EU-RGO-0717-15-1-10 z dnia 23 listopada 

2010 r.) 

Właściciel ZMID % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 150,732 mln zł Planowa 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 nie został wykonany w terminie przed UEFA EURO 2012™. 
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Właściciel WKS Śląsk Wrocław S.A. 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 600 mln zł Planowa data realizacji - 

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 (MSW), realizowany jest z udziałem środków 

unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt stanowi wraz z innymi 

przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE oraz środków budżetowych integralną część 

zarówno Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, jak i całego systemu powiadamiania 

ratunkowego w Polsce obsługującego numer alarmowy 112. 

 Trwa postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.  

o I kwartał 2012 r. - Planowane zawarcie umowy 

o IV kwartał 2012 r. - Wdrożenie systemu 

Właściciel Wojewodowie 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 350,000 mln zł Planowa data realizacji 31 grudnia 2013 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  

 Budowa płaszczyzny postojowej samolotów (etap I) 

   Po unieważnieniu przetargu na wykonanie płaszczyzny postoju samolotów zlecono opracowanie PFU, na 

podstawie, którego będzie wykony remont w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

  Budowa strażnicy służby ratowniczo-gaśniczej 

   19 grudnia 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą budynku LSP. Termin realizacji: 44 tygodnie od dnia 

podpisania umowy. 

 5 stycznia 2012 r. - przekazanie placu budowy pod strażnicę. 

  Budowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych lotniska 

   System świateł nawigacyjnych realizowany jest w formule „projektuj i buduj” przez firmę MAWILUX Sp. z 

o.o., na podstawie umowy nr 71/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. 

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie: 

- systemu świateł nawigacyjnych, 

- oznakowania pionowego, 

- instalacji elektroenergetycznej 

  Budowa terminalu pasażerskiego 

   16 grudnia 2011 r. - otwarcie ofert na budowę budynku terminalu pasażerskiego GA. Umowa podpisana 2 

stycznia 2012 r. 

 5 stycznia 2012 r. - przekazanie placu budowy pod  terminal. 

Właściciel Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 45,050 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Udziałowcy i środki własne 
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Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie (36) 

Cel 
Port Lotniczy ma być wsparciem dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przewidziany jest przede  

wszystkim do obsługi ruchu General Aviation. 

  Budowa części lotniczej 

   Styczeń 2012 r. - Droga startowa wraz z oświetleniem nawigacyjnym jest gotowa. 

 Zakończono prace na drogach kołowania i głównej płycie postojowej (PPS). 

 Status Budowa terminalu pasażerskiego 

   Zakończono prace wykończeniowe i wyposażeniowe, zainstalowano system bagażowy BHS i stanowiska 

check-in. Zakończono  prace związane z budową drogi dojazdowej przed terminalem. 

 1 czerwca 2012 r. - Spółka udostępniła terminal tymczasowy do obsługi pasażerów General Aviation w 

trakcie Turnieju. 

 Połowa lipca 2012 r. - termin oddania terminalu do użytkowania. 

Właściciel Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. 
% zaawansowania 

inwestycji 
100 % 

Budżet 305,000 mln zł Planowa data realizacji 15 lipca 2012 r.  

Finansowanie 
150 mln zł środki własne spółki PL Modlin, pozostałe emisja obligacji (76 mln zł środki pomocowe UE (RPO woj. 

mazowieckiego)). 

    

        

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 Połączenie płyt postojowych samolotów PPS1 i PPS2 oraz Budowa równoległej drogi kołowania DK-R – I etap 

Dla równoległej drogi kołowania DK-R  - opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. 

Właściciel Port Lotniczy Łódź 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 60,620 mln zł Planowa data realizacji Grudzień  2013 r. 

Finansowanie Część środków stanowią środki własne reszta pozyskana ma zostać z funduszy UE. 

 

Rozbudowa i Modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka 

Cel 
Istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania lotniska w Rzeszowie podczas Turnieju ze względu na mecze grupy B we 

Lwowie.  

Status Budowa nowego terminalu pasażerskiego 

   31 grudnia 2011 r. – realizacja rzeczowa kontraktu terminalu została zakończona. 

 30 marca 2012 r. – pozwolenie na użytkowanie terminalu. 

  Budowa płyty postojowej i stanowiska do odladzania samolotów 

   11 lipca 2011 r. - wydano Świadectwo Przejęcia. 

 Sierpień 2011 r. - wydano decyzję o użytkowaniu. Projekt zrealizowany. 

Właściciel Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp z o.o. % realizacji 
 100%  

 

Budżet   Data realizacji Maj 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  Prace przygotowawcze oraz procedura pozyskiwania gruntów. 

 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel Samorząd Województwa Mazowieckiego 
% zaawansowania 

inwestycji 
- 

Budżet 253,48 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
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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 Skierniewice - Łódź Widzew, etap I 

   Prace i odbiory zakończone – 100%. 

  Warszawa Zachodnia - Skierniewice, etap II, odc. A 

   Trwają prace budowlane – nie zostały wykonane przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 2 713,595 mln zł Planowa data realizacji Październik 2013 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. 

 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™. 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet 296,626 mln zł Planowa data realizacji - 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

   

Infrastruktura stacji Wrocław Główny 

Cel Zwiększenie przepustowości stacji 

Status  Inwestycja zakończona 

Właściciel PKP PLK S.A. % zaawansowania inwestycji 100 % 

Budżet 46,877 mln zł Planowa data realizacji 6 czerwca 2012 r. 

Finansowanie POIiŚ/Środki krajowe 

 

3.1.3.10 Cały kraj 

 

Budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (81) 

Cel 

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego pracę i współdziałanie służb 

ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych na poziomie WCPR, co w rezultacie przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców przebywających na terenie RP. Jednocześnie projekt umożliwia 

odbieranie wywołań w językach obcych. Istotne jest także skrócenie czasu reakcji na zdarzenia wymagające interwencji 

służb niosących pomoc m.in. poprzez odciążenie dyspozytorów służb w powiatach od przyjmowania i weryfikacji 

zgłoszeń. Natomiast organizację systemu określa ustawa 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 (MSW), 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 (MSW) 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 I półroczu 2012 r. kontynuowano prace w zakresie realizacji projektu, w tym również włączając dokonaną 

zmianę jego zakresu rzeczowego i finansowego, polegającą m.in. na rezygnacji z dwóch  lokalizacji WCPR  

w Toruniu i Zielonej Górze. Do końca I półrocza 2012  r. na 17 ośrodków WCPR (w woj. mazowieckim są 2 
ośrodki) główne funkcjonalności zostały uruchomione dla placówek znajdujących się w: Poznaniu, Wrocławiu, 
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Gdańsku, Olsztynie i Kielcach. Pozostałe ośrodki będą uruchamiane sukcesywnie do końca 2013  r. tj. zakończenia 
realizacji całego projektu.  

 

Właściciel MSW 
% zaawansowania 

inwestycji 
 - 

Budżet 115,780 mln zł Planowa data realizacji 31 grudnia 2013 r. 

Finansowanie 
Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 27 kwietnia 2012 r. szacunkowa kwota dofinansowania z PO 

Infrastruktura i Środowisko to 61,18 mln zł, natomiast orientacyjny koszt całkowity projektu to 72,61 mln zł. 

 

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (82) 

Cel 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie ew. strat związanych z klęskami 

żywiołowymi czy aktami terrorystycznymi, poprzez zwiększenie efektywności współdziałania służb porządku 

publicznego i ratownictwa. Realizacja ww. celu będzie możliwa poprzez zapewnienie nowoczesnej, bezprzewodowej, 

cyfrowej platformy komunikacyjnej. Funkcjonalność platformy umożliwi wymianę korespondencji głosowej jak 

również mobilny i bezpieczny dostęp do zasobów bazodanowych, w tym danych SIS. W oparciu o wdrożone 

rozwiązanie możliwe będzie zapewnienie nowoczesnych stanowisk dowodzenia/kierowania posiadających 

gwarantowaną komunikację z siłami zlokalizowanymi bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 

Status  Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel MSWiA 
% zaawansowania 

inwestycji  

Budżet 500 mln zł Planowa data realizacji 31 grudnia 2012 r. 

Finansowanie Ze względu na wyczerpanie alokacji w 7. osi POIG, projekt nie ma podpisanej umowy o dofinansowanie. 

 

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną 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. 

Właściciel UKE % zaawansowania inwestycji 100% 

Budżet 19,4 mln zł Data realizacji 30 czerwca 2011 r. 

Finansowanie 
Projekt otrzymał dofinansowania na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 
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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 lokalizacji OST 

112 – odebrano ponad 99% sprzętu.   

 Wdrożenie sieci OST 112:  

o Uruchomiono Centralny System Zarządzania i Monitoringu OST 112. Zgodnie z Decyzją Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś: Ministra Spraw Wewnętrznych) obsługa i utrzymanie 

OST 112 zostało powierzone służbom łączności i informatyki Komendy Głównej Policji. 

o Uruchomiono wszystkie 20 węzłów i łączy oraz usługę transmisji danych na poziomie POL20 

(poziom wojewódzki). Uruchomiono wszystkie 41 węzły i łącza oraz usługę transmisji danych na 

poziomie POL35 (poziom komend miejskich policji). Dokonano pełnej migracji usług. 

o Uruchomiono 126 węzłów i łączy wraz z usługą transmisji danych i migracją usług. 

 Podłączenie podmiotów SPR na bazie sprzętu sieciowego OST 112: 

o Umożliwiona została transmisja danych na potrzeby podmiotów SPR w miastach wojewódzkich 

oraz w innych dużych jednostkach miejskich (podłączanych do węzłów POL20 i POL35). 

o Dokonano integracji urządzeń sieciowych OST 112 i infrastruktury SI WCPR, uruchomiono 

transmisję danych i komunikację SI WCPR po OST 112 we wszystkich 17 lokalizacjach WCPR. 

o Uruchomiono transmisję danych w 16 KW PSP + KG PSP – brak docelowych łączy 

światłowodowych pomiędzy lokalizacjami KW PSP Kraków a węzłem POL20.  

o Zakończono instalację sprzętu dla 544 lokalizacji PSP (KW, KM, KP, JRG PSP). Trwają 

przygotowania do uruchomienia transmisji dla KM PSP (po zestawieniu łączy przez jednostki 

Policji). 

o Trwają przygotowania do instalacji sprzętu w UW. 

 Dostawa 1500 telefonów IP (w ramach zawartej umowy ramowej) – zakończono dostawy sprzętu 

do lokalizacji. 

 Szkolenia: przeprowadzono pierwszy etap szkoleń dla administratorów OST 112. 

 Zakres planowany do realizacji przed Turniejem zrealizowany – numer 112 funkcjonował w 

miastach gospodarzach. 

Terminowość 

Z uwagi na brak terminowego przygotowania lokalizacji OST 112 na poziomie POL300 (powiatowym) oraz 

PSP, UW do instalacji elementów OST 112, niezbędne jest dokonanie modyfikacji harmonogramu projektu i 

przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.03.2012 r.  

Właściciel MSW % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 165,0 mln zł Planowa data realizacji 31 marca 2012 r. 

Finansowanie 
Projekt otrzymał dofinansowanie na poziomie 100% w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

*Dwa projekty wskazane powyżej (1. Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych;  

2. Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego „112”) są ściśle powiązane  

z przedsięwzięciami „Wdrożenie cyfrowego systemu 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. 
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3.1.3.11 Centra pobytowe 

 

We wrześniu 2009 r. spółka PL.2012 przekazała do UEFA i spółki EURO 2012 Polska 

dokument pt.: „Raport z przygotowań rekomendowanych centrów pobytowych do przyjęcia 

drużyn narodowych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”.  

Od tego czasu UEFA i EURO 2012 Polska przejęły zarządzanie projektem centrów 

pobytowych.  
 

W dniu 1 października 2010 r. UEFA i EURO 2012 Polska ogłosiły katalog centrów 

pobytowych: 21 polskich oraz 17 ukraińskich. W opublikowanym katalogu znajdują się 

centra pobytowe ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, centra, w których jeden z elementów – hotel 

bądź centrum treningowe - znajdują się w wykazie przedsięwzięć Euro 2012 oraz nowe 

lokalizacje spoza wykazu.  
 

Po losowaniu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™, które miało miejsce w dniu  

2 grudnia 2011 r. w Kijowie - 13 spośród 16 drużyn narodowych wybrało centra pobytowe 

zlokalizowane w Polsce, co ilustruje rysunek załączony we wstępie do niniejszego 

dokumentu. Tylko 3 drużyny zdecydowały się zamieszkać w trakcie Mistrzostw na Ukrainie 

(Francja, Szwecja i Ukraina). Oficjalna prezentacja polskich centrów pobytowych wybranych 

przez reprezentacje narodowe odbyła się w Warszawie w dniu 6 lutego 2012 r. 
 

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) znalazły 

się w oficjalnym katalogu centrów pobytowych UEFA EURO 2012™, zaczynając od centrów 

wybranych przez drużyny narodowe. Ponadto w dokumencie poniżej zostały opisane 

pozostałe centra pobytowe. 
 

Centra Pobytowe ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia  

2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, które znalazły się w oficjalnym katalogu 

centrów pobytowych UEFA EURO 2012™: 

 

Centrum Pobytowe Dwór Oliwski / Stadion MOSiR Gdańsk (86) 

Hotel Dwór Oliwski Stadion MOSiR Gdańsk 

Cel 

 Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się 

z 4 lub 5 gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na 

którym może wylądować minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 

3 płyt boiska 

Status Dwór Oliwski / Stadion MOSiR znajduje się w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA 

EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA w dniu 1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego 

wchodzi hotel Dwór Oliwski oraz Stadion MOSiR. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę 

Niemiec na czas UEFA EURO 2012™. 

 Centrum pobytowe posiada niezbędną infrastrukturę sportową oraz hotel spełniające wymogi 

UEFA. Nie wymaga żadnych inwestycji 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel - % zaawansowania inwestycji - 
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Budżet - Data realizacji - 
 

        

        

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. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Hiszpanii na czas 

UEFA EURO 2012™. 

  Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni 

   Inwestycja zakończona. 

  Modernizacja stadionu gminnego 

   Inwestycja zakończona. 

  Budowa hotelu 

   Inwestycja zakończona. 

 W dniu 17 czerwca 2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Od początku lipca 2011 r. hotel 

został uruchomiony i przyjmuje gości. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Gniewino/Hotel Gniewino Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 35,379 mln zł Data realizacji 17 czerwca 2011r. 

 
      

        

Centrum Pobytowe 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. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Portugalii na czas UEFA 

EURO 2012™. 

  Budowa Hotelu Remes 

   Inwestycja zrealizowana. 

 4 gwiazdkowy hotel Remes posiada 147 miejsc noclegowych, 2 restauracje, pub, SPA oraz 4 sale 

konferencyjne. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Hotel Remes Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 33,000 mln zł Data realizacji 
30 października 

2009 r. 

 
      

        

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. 

Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Włoch na czas UEFA EURO 2012™. 

Zakres inwestycji został ograniczony.  

Budowa bazy treningowej - Etap I:  

 Inwestycja zakończona.  
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 I etap inwestycji obejmuje budowę boiska podstawowego i zapasowego. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Urząd Gminy Gdów % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 2,010 mln zł Data realizacji 31 marca 2011 r. 

 

        

Centrum Pobytowe Kołobrzeg (94) 

Hotel Leda Spa w Kołobrzegu / Hotel Senator w Dźwirzynie Boiska miejskie (MOSiR) - Kołobrzeg 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 

minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA w dniu 1 października 

2010 r. znajduje się propozycja Kołobrzegu, nie obejmuje ona jednak Hotelu Leda Spa ani Hotelu Senator. W 

Katalogu uwzględniono znajdujący się w Kołobrzegu hotel Marine oraz modernizowany Stadion Miejski w 

Kołobrzegu. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Danii na czas UEFA EURO 2012™. 

  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona. Prace budowlane zakończono 28 kwietnia 2011 r. Pozwolenie na 

użytkowanie zostało wydane 24 maja 2011 r. 

 Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się w terminie 3-4 czerwca 2011 r. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Miasto Kołobrzeg % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 27,000 mln zł Data realizacji 24 maja 2011r. 

 

        

Centrum Pobytowe 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. Centrum pobytowe zostało 

wybrane przez drużynę Grecji na czas UEFA EURO 2012™. 

  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona. 

  Modernizacja stadionu miejskiego 

   Inwestycja w fazie projektowania i przygotowania. Inwestor posiada program funkcjonalno - 

użytkowy. 

 Brak zmian w statusie realizacji inwestycji w stosunku do III kwartału 2011 r. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Miasto Nowy Dwór Mazowiecki % zaawansowania inwestycji 73 

Budżet 7,276 mln zł Planowa data realizacji 30 kwietnia 2012 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 w dniu 

1 października 2010 r. W skład Centrum Pobytowego wchodzi hotel Holiday Inn w Józefowie oraz Stadion 

Miejski w Sulejówku. Stadion Miejski w Sulejówku wraz z hotelem Le Meridien Bristol w Warszawie został 

wybrany jako centrum pobytowe przez drużynę Rosji na czas UEFA EURO 2012™. 

  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona. 
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Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Urząd Miasta Sulejówek % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 25,000 mln zł Data realizacji 10 września 2010r. 

        

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 W katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ opublikowanym przez UEFA 1 października 2010 

roku znajduje się propozycja Warki, nie obejmuje ona jednak Stadionu Miejskiego w Warce . W katalogu 

uwzględniono znajdujący się w Warce hotel Sielanka oraz boisko treningowe zlokalizowane w pobliżu 

hotelu. Centrum pobytowe zostało wybrane przez drużynę Chorwacji na czas UEFA EURO 2012™. 

 Centrum Pobytowe w całości zostanie zorganizowane w oparciu o bazę hotelowo-sportową hotelu 

Sielanka w Warce. 

 Gmina Warka z uwagi na brak środków finansowych (nie uzyskano dofinansowania z UE) 

odstąpiła od realizacji projektu modernizacji miejskiego stadionu. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Warka % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 21,434 mln zł Data realizacji - 

  
 

    

Centrum Pobytowe 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. 

  Budowa bazy treningowej 

   W dniu 28 października 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.  

 Prace budowlane zostały rozpoczęte i mają zostać zakończone do 30 kwietnia 2012 r. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Miasto Józefów % zaawansowania inwestycji 94 

Budżet 4,700 mln zł Planowa data realizacji 30 kwietnia 2012r. 

 

 
      

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 

   Inwestor poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania.  

 Wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione są od pozyskania zewnętrznego 

dofinansowania projektu. 

 Data zakończenia realizacji inwestycji na chwilę obecną nie jest możliwa do wskazania. Istnieje 

ryzyko nieukończenia inwestycji przed UEFA EURO 2012™. 

  Budowa boiska treningowego 

  Inwestycja zakończona. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miejska Lubawa % zaawansowania inwestycji 56 

Budżet 3,150 mln zł Planowa data realizacji Niezdefiniowana 
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przez inwestora * 

 *Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji 

  

 

 

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 

   Inwestycja zakończona. 

 Protokół odbioru podpisano 1 września 2011 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 20 września 

2011 r.  

 W dniach 29 września - 2 października 2011 r. odbył się cykl imprez związanych z otwarciem 

stadionu. 

  Remont hotelu 'Termy Pałacowe' 

   Remont hotelu został zakończony. Od 15 sierpnia 2010 r. obiekt przyjmuje gości, a 28 sierpnia 

2010 r. miało miejsce oficjalne otwarcie. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Miasto Puławy/Zakład Leczniczy 'Uzdrowisko 

Nałęczów' SA 

% zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 57,317 mln zł Data realizacji 20 września 2011r. 

 

 

  

 
    

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 zakończona. 

 Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 19 sierpnia 2011 r.  

 Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się 3 września 2011 r. (mecz Legia Warszawa - Jagiellonia 

Białystok). 

  Budowa hotelu Platinum 

   Inwestycja zrealizowana. 

 Gwiazdkowy hotel otwarty 24 kwietnia 2009 r. Posiada 50 pokoi i 6 apartamentów, SPA oraz 3 

sale konferencyjne.  

 W Ostródzie oprócz hotelu Platinum funkcjonuje 4* hotel Willa Port oraz 4* Willa Port Resort 

oraz budowany jest 5* hotel Holiday Park. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel CONDOHOTELS SPORT Sp. z o.o./Gmina Miejska 

Ostróda 

% zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 95,700 mln zł Data realizacji 19 sierpnia 2011r. 
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Centrum Pobytowe Prusim Dwór Olenderski (113) 

Hotel Dwór Olenderski 

Boiska gminne – Sieraków (inwestor nie 

planuje inwestycji w ramach przygotowania 

centrum pobytowego) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 

gwiazdkowego hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować 

minimum 100 osobowy samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska. 

Status Hotel Olandia (Skansen Olenderski) został zakwalifikowany jako obiekt noclegowy w centrum pobytowym 

Międzychód w oficjalnym katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012™ ogłoszonym przez UEFA 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 Olenderskiego - etap I 

   Inwestycja zakończona. 

  Budowa Skansenu Olenderskiego - etap II i III 

   Inwestycja została ukończona z dniem 30 kwietnia 2012 r. 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel RTM Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 96 

Budżet 24,000 mln zł Planowa data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

  

 

 

      

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 

   Inwestycja zrealizowana. 

  Budowa zadaszenia trybuny 

   Inwestycja zrealizowana. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Sosnowiec/MOSIR % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 5,340 mln zł Data realizacji 28 sierpnia 2009r. 

        

Centrum Pobytowe Ustka (127) 

Hotel Dolina Charlotty Resort & Spa 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. 

  Modernizacja stadionu miejskiego 

   Inwestycja nie zostanie zrealizowana do czasu UEFA EURO 2012™. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Miasta Ustka % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 0,700 mln zł Planowa data realizacji - 
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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. 

  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona. 

 Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 15 lipca 2011 r. Protokół odbioru podpisano 5 sierpnia  

2011 r. 

 COS OPO we Władysławowie odmówił podpisania umowy na Centrum Pobytowe dla drużyn 

narodowych w trakcie trwania UEFA EURO 2012™. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel COS 'Cetniewo' % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 20,600 mln zł Data realizacji 5 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. Pałac Wojanów oraz Ośrodek Paulinum są obiektami istniejącymi.  

 Jelenia Góra w ramach przygotowania centrum pobytowego prowadzi inwestycję pn. " 

Przebudowa stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze". W listopadzie 2011 r. rozstrzygnięto 

przetarg - wybrano ofertę firmy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z Warszawy, która 

rozpoczęła już prace budowlane. Stadion ma zostać przebudowany do końca kwietnia 2012 roku. 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Pałac Wojanów Sp. z o.o./Miasto Jelenia Góra % zaawansowania inwestycji * 

Budżet 16,340 mln zł- Planowa data realizacji 30 kwietnia 2012r. 

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

 

3.1.3.12 Status realizacji hoteli oraz centrów pobytowych nieujętych w katalogu UEFA 

 

3.1.3.12.1 Hotele 

 

W czerwcu 2012 r. do Polski przyjechało 652 tys. kibiców ze 110 krajów. Oprócz hoteli, do 

dyspozycji kibiców dostępne były także: motele, pensjonaty, hostele, kwatery prywatne, 

pensjonaty agroturystyczne czy domy studenckie. Poniższe zestawienie prezentuje wykaz 

dostępnych baz noclegowych w miastach gospodarzach wraz z regionami położonymi  

w odległości do 2 godzin jazdy od stadionów: 

 

Hotele kategoryzowane GDAŃSK POZNAŃ 

  obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

Hotele***** 8 841 1655 3 290 406 

Hotele**** 14 1305 2540 16 1502 2908 

Hotele*** 78 4015 8528 36 2034 3705 
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Hotele** 77 2587 5482 82 2382 4744 

Hotele* 16 370 906 31 677 1420 

RAZEM: 193 9 118 19 111 168 6 885 13 183 

 

Baza noclegowa razem GDAŃSK POZNAŃ 

  obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

Hotele 193 9 118 19 111 168 6 885 13 183 

Obiekty niekategoryzowane 

6 178 41 846 149 583 29 717 1 502 

Hostele 5 22 153 16 260 805 

Motele 7 98 230 22 391 831 

Pensjonaty 63 466 2 148 24 231 485 

Agroturystyka 842 3 517 12 889 226 1 312 4 121 

Apartamenty/Inne 
57 198 653 27 1 979 3 720 

RAZEM: 7 345 55 265 184 767 512 11 775 24 647 

 

dodatkowo obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

Akademiki 25 2 468 6 012 28   36 436 

Kempingi/inne 96 498 5 713 22   3 541 

RAZEM: 121 2966 11725 50 0 39 977 

 

RAZEM: 

GDAŃSK POZNAŃ 

obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

7 466 58 231 196 492 562 11 775 64 624 

3 h od Miasta     198 000     120 000 

 

Hotele kateogryzowane WARSZAWA      WROCŁAW 

  obiekty pokoje miejsca obiekty Pokoje miejsca 

Hotele***** 10 2 847 5 424 5 581 1 136 

Hotele**** 27 4 814 9 012 25 2 220 4 387 

Hotele*** 129 7 612 13 827 119 5 262 10 443 

Hotele** 100 4 569 8 364 52 1 634 3 661 

Hotele* 26 1 471 3 132 33 938 2 056 

RAZEM: 292 21 313 39 759 234 10 635 21 683 

 

Baza noclegowa razem WARSZAWA WROCŁAW 

  obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

Hotele 292 21 313 39 759 234 10 635 21 683 

Obiekty niekategoryzowane 631 11 647 33 384 328 5 151 18 117 

Hostele 30 674 2 121 52 1 548 2 667 

Motele 14 319 605 4 96 200 

Pensjonaty 3 58 120 67 1 253 3 034 

Agroturystyka 250 0 3 041 593 2 804 8 651 

Apartamenty/Inne 40 1 198 3 047 258 614 5 648 

RAZEM: 1 260 35 209 82 077 1 536 22 101 60 000 
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dodatkowo obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

Akademiki 60 1 004 19 858 28 3 971 9 367 

Kempingi/inne 7 0 1 170 21   2 121 

RAZEM: 67 1 004 21 028 49 3 971 11 488 

 

RAZEM: 

WARSZAWA  WROCŁAW 

obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca 

1 327 36 213 103 105 1 585 26 072 62 562 

 

 

3.1.3.12.1.1  Gdańsk 

 

5* Hotel Hilton 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Hilton Hotels Corporation 

Budżet 102 mln zł Data realizacji 31 maja 2010 r. 

 

5* Hotel Sheraton Sopot 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Sopot Zdrój 

Budżet 113,4 mln zł Data realizacji 1 lipca 2008 r. 

 

4* Hotel Radisson Blu 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Hotel Rezydent Gdańsk Sp. z o. o. 

Budżet 54,4 mln zł Data realizacji 18 maja 2009 r. 

 

 

 

 

 

4* Hotel Willa Port RESORT Ostróda 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel OPB Holding 

Budżet 41 mln zł Data realizacji 8 października 2010 r. 

4* Hotel Elbląg (wcześniej 4* Hotel Wiwaldi Junior Elbląg) 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Halina i Mieczysław Walentynowicz 

Budżet 34 mln zł Planowana data realizacji 15 listopada 2011 r. 

4* Hotel Gdańsk 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Navo Investment Sp. z o. o. 

Budżet 20,4 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2008 r. 

3* Hotel Grodzki (wcześniej 5* Hotel Elegant) 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Export Import Krzysztof Berbeć 

Budżet 6,16 mln zł Planowana data realizacji Lipiec 2012 r. 
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4* Hotel Gdańsk Yachting 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Navo Investment Sp. z o. o. 

Budżet 14,04 mln zł Planowana data realizacji 16 kwietnia 2011 r. 

 

4*Hotel Holland House 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Holland House Sp. z o. o. 

Budżet 28 mln zł Data realizacji 15 stycznia 2010 r. 

 

4* Hotel Grand Cru (wcześniej 4*Hotel Stara Winiarnia) 

Terminowość Opóźniony 

Właściciel Stara Winiarnia Sp. z o. o. 

Budżet 14,7 mln zł Planowana data realizacji 9 czerwca 2012 r. 

 

4* Hotel Qubus 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel KKS Investment Sp. z o. o., Hotel Gdańsk Sp. Komandytowa 

Budżet 27,618 mln zł Data realizacji 18 czerwca 2009 r. 

 

4*Hotel Bayjonn Sopot 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Anmar Sp. z o.o. 

Budżet 7,26 mln zł Data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

4* Hotel Wolne Miasto 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Wolne Miasto Sp. z o. o. 

Budżet 5,7 mln zł Planowana data realizacji 15 kwietnia 2009 r. 

 

3* Hotel Impresja 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Ekotronik Sp. z o.o. 

Budżet 8,7 mln zł Planowana data realizacji 30 czerwca 2009 r. 

 

 

3.1.3.12.2 Poznań 

 

5* Hotel Blow Up Hall 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Fortis S.A. 

Budżet 30 mln zł Planowana data realizacji 24 listopada 2008 r. 

 

4* Hotel NH 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Maderas Iglesias 

Budżet 42 mln zł Planowana data realizacji 29 września 2008 r. 

 

4* Hotel Qubus 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Qubus Management 

Budżet 67 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

5* Hotel Holiday Park Ostróda 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel OPB Holding Ireneusz Słowik 

Budżet 65 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 
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4* Hotel Brovaria 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel P.P.U.H WOSEBA Sp. z o. o. 

Budżet 68 mln zł Planowana data realizacji 2010 r. 

 

4* Hotel Orange 

Terminowość Opóźnienie 

Właściciel Hotel Orange 

Budżet 32 mln zł Planowana data realizacji 31 marca  2012 r. 

 

4* Hotel Kolegiacki (wcześniej 4* Hotel Boutique) 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Augustyniak Barbara 

Budżet 29 mln zł Planowana data realizacji 30 listopada 2011 r. 

 

3.1.3.12.3 Warszawa 

 

4* Hotel Chopin Sochaczew 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel „ADMAG” PHU mgr inż. Maryla Pliszka 

Budżet 7,8 mln zł Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

 

4* Hotel 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 

 

3.1.3.12.4 Wrocław 

 

5* Hotel Hilton 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Wings Properties Sp. z o. o. 

Budżet 354 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

5* Hotel Monopol 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Likus Hotele & Restauracje 

Budżet - Planowana data realizacji 18 kwietnia 2009 r. 

 

5* Hotel Platinum Palace 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Roma Investments Sp. j. 

Budżet - Planowana data realizacji 1 lipca 2010 r. 

 

4* Hotel Andel's Łódź 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Vienna International Hotelmanagement AG 

Budżet 250 mln zł Planowana data realizacji 29 maja 2009 r. 
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5* Hotel Granary 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Wings Sp. z o. o. 

Budżet 39 mln zł Planowana data realizacji 1 listopada 2009 r. 

 

5* Hotel Grape 

Terminowość Zgodnie z planem 

Właściciel Grape Hotel & Restaurant S.A./ McCarthy Harte Polska sp. z o. o. 

Budżet 16 mln zł Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

 

5* Hotel Miedziany Dworek Polkowice 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel RHR Sp. z o. o. 

Budżet - Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

 

4* Hotel Park Inn 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NELLE Mirosław Nelle 

Budżet 89,4 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

4* Hotel Lappo Kobierzyce 

Terminowość ZREALIZOWANY 

Właściciel Lappo Hotel Sp. z o. o. 

Budżet 12,567 mln zł Planowana data realizacji 29 kwietnia 2009 r. 

 

4* Termalny Zespół Hotelowo-Basenowy Jelenia Góra 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel REHA-Klinik Sonnenhof Bad Iburg GmbH & Co KG 

Budżet 300 mln zł Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

4* Hilton Garden Inn 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel McCarthy Harte Polska sp. z o.o. 

Budżet - Planowana data realizacji brak realizacji przed EURO 

 

 

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. Inwestycja nie zostanie zrealizowana do UEFA EURO 2012™ – 

planowany termin zakończenia budowy przewidywany jest w 2013 roku. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Bielsko-Biała % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 65,502 mln zł Planowa data realizacji - 
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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. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Miasto Brzeg % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 31,500 mln zł Planowa 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. 

  Rozbudowa stadionu - Etap I 

   Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wymieniono siedziska, ogrodzenie i nawierzchnię ciągów 

komunikacyjnych. 

  Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni 

   Inwestycja zakończona 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Miejska Ciechanów % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 4,150 mln zł Planowa data realizacji 30 listopada 2009 r. 

        

Centrum Pobytowe Dzierżoniów (87) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Modernizacja bazy treningowej 

   Inwestycja wstrzymana w związku z problemami z pozyskaniem finansowania. Bez uzyskania 

dofinansowania realizacja inwestycji nie będzie możliwa.  

 Do grudnia 2011 r. dofinansowania nie uzyskano, co znacznie zagraża realizacji inwestycji przed UEFA 

EURO 2012™. 

  Modernizacja stadionu 

   Inwestycja wstrzymana w związku z problemami z pozyskaniem finansowania. Bez uzyskania 

dofinansowania realizacja inwestycji nie będzie możliwa.  

 Do grudnia 2011 r. dofinansowania nie uzyskano, co znacznie zagraża realizacji inwestycji przed UEFA 

EURO 2012™. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miejska Dzierżoniów % zaawansowania inwestycji 45 

Budżet 49,015 mln zł Planowa data realizacji 
Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

* Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji 

   

 

Centrum Pobytowe Jarocin (90) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

 Status Budowa trzech boisk treningowych 

   Inwestycja zakończona. 

  Przebudowa stadionu 

   Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 4 kwietnia 2011 r. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Jarocin Sport Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 3,500 mln zł Planowa data realizacji 4 kwietnia 2011 r. 
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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.  

 Obiekt posiada 38 pokoi. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Kluczbork/Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Ewa Godyla 

% zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 9,382 mln zł Planowa 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.  

 Obiekt posiada 52 pokoje. 

 Bazą treningową dla Centrum Pobytowego Kolna może stać się zmodernizowany Stadion Hutnika lub 

Cracovii. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Zarząd Infrastruktury Sportowej % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 30,570 mln zł Planowa data realizacji 

30 kwietnia 2010 r. 

zadanie zostało 

zrealizowane 

        

Centrum Pobytowe Krośnice (95) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

 Status Budowa bazy treningowej 

   Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek pobytowy 

w Gminie Krośnice nie znalazł się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych. 

  Budowa hotelu 'Sportiv' 

   Gmina Krośnice odstąpiła od monitorowania realizacji inwestycji, w związku z tym, że ośrodek pobytowy 

w Gminie Krośnice nie znalazł się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Krośnice/Sils % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 18,000 mln zł Planowa data realizacji - 

  

 

 

 

    

Centrum Pobytowe Lądek Zdrój / Trzebieszowice (96) 

Cel 

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 - % zaawansowania inwestycji - 

Budżet - Planowa data realizacji - 
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Centrum Pobytowe Legnica (97) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Modernizacja bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona.  

 Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 22 lipca 2011 r. 

  Modernizacja stadionu 

   Inwestycja zakończona. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Legnica % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 42,160 mln zł Planowa data realizacji 22 lipca 2011 r. 

        

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 

   Inwestycja zakończona. 

  Budowa stadionu 

   Budowa stadionu została oficjalnie zakończona.  

 Obiekt spełnia wymagania UEFA i FIFA.  

 Stadion Dialog Arena wraz z nowym budynkiem klubowym będzie służył przede wszystkim zawodnikom I 

zespołu KGHM Zagłębie Lubin oraz zawodnikom Młodej Ekstraklasy. 

Dialog Arena w liczbach: 

 miejsc: 16 100, w tym standardowe 15 230, dla VIP-ów 500, dla Super VIP-ów 200, prasa i telewizja 150, 

dla niepełnosprawnych 20 

 wymiar boiska: 105 x 68 m 

 liczba jupiterów 196 

 kubatura: 209 311,73 m3 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Miejska Lubin/Zagłębie Lubin SSA % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 128,500 mln zł Planowa data realizacji 3 lutego 2010 r. 

        

Centrum Pobytowe Milicz (100) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Gmina Milicz zrezygnowała z ubiegania się o status centrum pobytowego. Udzieliła wsparcia organizacyjnego gminie 

Krośnice w ramach przygotowania "centrum pobytowego Krośnice". 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel OSiR w Miliczu Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 7,713 mln zł Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Myślenice (101) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zrealizowana. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Myślenice % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 28,000 mln zł Planowa data realizacji 30 października 2009 r. 
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Centrum Pobytowe Nadarzyn (102) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Centrum pobytowe nie prowadzi żadnych inwestycji zmierzających do przygotowania infrastruktury spełniającej 

wymogi UEFA. 

Terminowość Nierozpoczęty 

Właściciel Urząd Gminy Nadarzyn % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet - Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Oława (105) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

   Brak zmian w statusie realizacji inwestycji w porównaniu do III kwartału 2011 r. 

 Dotychczas nie wybrano jeszcze wykonawcy i nie podpisano z nim umowy.  

 Inwestor podjął działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji. 

 Zakończona faza projektowania i przygotowanie inwestycji. 

  Budowa trybuny 

   Inwestycja zakończona. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Miasto Oława % zaawansowania inwestycji 67 

Budżet 4,700 mln zł Planowa 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 % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet - Planowa 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 % zaawansowania inwestycji  - 

Budżet 120,000 mln zł Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Poddębice (110) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

 Status Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja w fazie wykonania - prace budowlane w toku. 

 Planowany termin zakończenia inwestycji uległ zmianie - inwestycja będzie zrealizowana w kwietniu  

2012 r. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Poddębice % zaawansowania inwestycji 73 
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Budżet 15,000 mln zł Planowa data realizacji Kwiecień 2012r. 

        

Centrum Pobytowe Polkowice (111) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

 Status Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią 

   Inwestycja nie powstanie do UEFA EURO 2012™. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Polkowice % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 6,200 mln zł Planowa data realizacji - 

        

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 % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 17,500 mln zł Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Pruszków (114) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią 

   Inwestycja zakończona. 

  Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią 

   Inwestycja zrealizowana. 

  Budowa zaplecza treningowego 

   Inwestycja zakończona. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Gmina Pruszków % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 16,750 mln zł Planowa data realizacji 29 czerwca 2010 r. 

        

Centrum Pobytowe Rybnik (115) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja zakończona. 

 Obiekt uzyskał certyfikat FIFA 2 Star. 

Terminowość Zrealizowany 

Właściciel Urząd Miasta Rybnika % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 4,125 mln zł Planowa data realizacji 27 grudnia 2010r. 

  
  

 
    

Centrum Pobytowe Rzeszów / Straszęcin (116) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa Centrum kongresowo-rekreacyjnego w Straszęcinie  
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   Nie zaszły żadne zmiany w stopniu zaawansowania inwestycji w stosunku do III kwartału 2011 r. 

 Inwestycja w fazie organizacji finansowania.  

 Inwestor wybrał wykonawcę robót budowlanych, jednak wstrzymuje się z podpisaniem z nim umowy do 

czasu podpisania umowy kredytowej. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Polalmako Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji 66 

Budżet 105,000 mln zł Planowa data realizacji 31 maja 2012 r. 

        

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 Zrealizowany 

Właściciel Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp z o.o. % zaawansowania inwestycji 100 

Budżet 23,472 mln zł Planowa data realizacji 2 czerwca 2011 r. 

  
  

 
    

Centrum Pobytowe Sobótka (118) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa hotelu 'Trójkąt' 

   Gmina Sobótka w związku z odstąpieniem od modernizacji obiektów sportowych zaprzestała 

monitorowania budowy prywatnych obiektów hotelowych. 

  Budowa hotelu "Zamek Górka" 

   Gmina Sobótka w związku z odstąpieniem od modernizacji obiektów sportowych zaprzestała 

monitorowania budowy prywatnych obiektów hotelowych. 

  Modernizacja bazy treningowej - etap I 

   Inwestycja zakończona. 

  Modernizacja bazy treningowej - etap II 

   Z powodu braku wystarczającego zapewnienia finansowania, Gmina Sobótka odstąpiła od realizacji 

inwestycji. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Erabud Sp z o.o./Gmina Sobótka/TMB 

Nieruchomości Sp. z o.o. 

% zaawansowania inwestycji - 

Budżet 65,171 mln zł Planowa data realizacji - 

        

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. 

% zaawansowania inwestycji  - 

Budżet - Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Sulisław / Grodków (122) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 
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Status  Budowa boisk treningowych 

   Zakończona faza przygotowania i projektowania. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania. 

 Projekt będzie realizowany, jeśli inwestor znajdzie dodatkowe źródła finansowania. Data zakończenia 

inwestycji nie jest możliwa do określenia do czasu zapewnienia finansowania dla projektu.  

 Istnieje ryzyko niezakończenia inwestycji do czasu UEFA EURO 2012TM. 

  Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap I 

   Inwestor odmawia udzielania informacji na temat inwestycji. Jest to inwestycja prywatna. 

  Budowa hotelu 'SPA Sulisław' - etap II 

   Inwestor odmawia udzielania informacji na temat inwestycji. Jest to inwestycja prywatna. 

  Modernizacja stadionu miejskiego 

   W dniu 18 listopada 2011 r. podpisano protokół odbioru.  

 Inwestycja zrealizowana. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel 'BJ' Sp. z o.o./ERIN - Inwestments Sp z o.o. Gmina 

Grodków 

% zaawansowania inwestycji 52 

Budżet 46,756 mln zł Planowa data realizacji 
Niezdefiniowana przez 

inwestora * 

  * Inwestycja wstrzymana, nieznany termin wznowienia inwestycji 

  

  

  

Centrum Pobytowe Ślęza / Kobierzyce (123) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status Topacz Investment Sp. z o.o., właściciel zamku w miejscowości Ślęza wycofał się z realizacji projektu, wobec czego 

Gmina również wycofała się z realizacji projektu. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Topacz Investment Sp. z o.o. % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 33,000 mln zł Planowa data realizacji - 

        

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.  

 Istnieje duże ryzyko niezakończenia inwestycji przed UEFA EURO 2012™. 

  Modernizacja stadionu 

   Inwestycja wstrzymana przez inwestora. 

 Istnieje ryzyko niezrealizowania inwestycji do czasu UEFA EURO 2012™. 

  Budowa boiska o sztucznej nawierzchni 

   Inwestycja zakończona. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Miejski w Świdnicy/Vis&Vis Antoni Wis % zaawansowania inwestycji 28 

Budżet 42,160 mln zł Planowa data realizacji 
Niezdefiniowana 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. 

 Inwestor zaprzestał informowania o postępie prac budowlanych. 

  Budowa bazy treningowej 
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   Inwestycja zakończona. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Gmina Trzebnica/Usługi Gastronomiczne i 

Noclegowe Leszek Mroczkowski 

% zaawansowania inwestycji 88 

Budżet 14,000 mln zł Planowa data realizacji 16 marca 2012 r. 

        

Centrum Pobytowe Uniejów (126) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa bazy treningowej 

   Prace budowlane w toku - stopień zaawansowania prac budowlanych inwestor określa na poziomie 65%. 

  Budowa hotelu 

   Inwestycja w fazie wykonania, teren budowy został przekazany wykonawcy. Inwestor nie informuje o 

zaawansowaniu prac budowlanych. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel CS INVESTMENT Sp. z o.o./Gmina Uniejów % zaawansowania inwestycji 69 

Budżet 43,300 mln zł Planowa data realizacji 24 kwietnia 2012 r. 

  

  

 

 

    

Centrum Pobytowe Ustroń Śląski / Pawłowice (128) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa bazy treningowej 

   Inwestycja wstrzymana z powodu braku zapewnienia finansowania. 

 Realizacja inwestycji została przesunięta na 2012 r. 

 Istnieje ryzyko niezrealizowania inwestycji do czasu UEFA EURO 2012™. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Urząd Gminy w Pawłowicach % zaawansowania inwestycji 54 

Budżet 1,600 mln zł Planowa 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 

   Prace budowlane zakończone. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie. 

  Budowa boiska treningowego z naturalną nawierzchnią 

   Prace budowlane zakończone. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie. 

  Budowa Hotelu 

   Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. W chwili obecnej trwają intensywne prace 

budowlane polegające na zamknięciu obiektu w stanie surowym. Inwestycja jest opóźniona o kilka 

miesięcy, a Wykonawca stara się nadrobić zaległości z miesięcy letnich. 22 sierpnia 2011 r. nastąpiła 

zmiana Prezesa Zarządu Spółki Celowej Aqua-Zdrój. W dniu 15 września 2011 r. Wykonawca inwestycji 

otrzymał ostateczne wezwanie do wprowadzenia programu naprawczego, mającego na celu przyspieszenie 

prac budowlanych i zminimalizowania opóźnień na budowie. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel AQUA-ZDRÓJ Sp z o.o. % zaawansowania inwestycji 90 

Budżet 17,400 mln zł Planowa data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 
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Centrum Pobytowe Wałcz COS (130) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Budowa dwóch boisk treningowych (B) 

   W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor odstąpił od realizacji inwestycji. 

  Modernizacja stadionu wielofunkcyjnego (COS) 

   W związku z brakiem zapewnienia finansowania inwestor odstąpił od realizacji inwestycji. 

  Modernizacja stadionu miejskiego 

   Inwestycja nie powstanie przed UEFA EURO 2012™ z powodu braku pozyskania dofinansowania 

zewnętrznego. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel COS OPO Wałcz/Gmina Miejska Wałcz % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 57,556 mln zł Planowa data realizacji - 

        

Centrum Pobytowe Wilcza (131a)* 

Cel 

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 - % zaawansowania inwestycji - 

Budżet - Planowa 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 % zaawansowania inwestycji 73 

Budżet 3,000 mln zł Planowa data realizacji 29 lutego 2012r. 

        

Centrum Pobytowe Wyszków (135) 

Cel 

Zrealizowanie gwarancji przygotowania minimum 16 centrów pobytowych składających się z 4 lub 5 gwiazdkowego 

hotelu w odległości maksymalnie 1 godz. drogi od lotniska, na którym może wylądować minimum 100 osobowy 

samolot, maksymalnie 20 minut drogi do 3 płyt boiska 

Status  Modernizacja stadionu miejskiego 

   W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z funduszy UE, Gmina Wyszków odstąpiła od realizacji 

inwestycji i wycofała się z propozycji umiejscowienia centrum pobytowego w Wyszkowie. 

  Budowa hotelu 

   Gmina Wyszków odstąpiła od realizacji inwestycji w infrastrukturę treningową i wycofała się z propozycji 

umiejscowienia centrum pobytowego w Wyszkowie. 

Terminowość Brak realizacji przed UEFA EURO 2012™ 

Właściciel Gmina Wyszków/POLSIM-SYSTEM Sp z o.o. % zaawansowania inwestycji - 

Budżet 11,150 mln zł Planowa data realizacji - 

        

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 
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Status  Budowa basenu przy hotelu 'Trylogia' 

   Inwestycja w fazie przygotowania i projektowania. 

 Gmina nie przekazuje informacji na temat prywatnej inwestycji hotelowej. 

  Modernizacja stadionu 

   Inwestycja w fazie wykonania, prace budowlane w toku. 

Terminowość Opóźnienie krytyczne 

Właściciel Galop-Equus Bożena Ładno/Miasto Ząbki % zaawansowania inwestycji 61 

Budżet 26,650 mln zł Planowa data realizacji 1 czerwca 2012 r. 

 

 

 

3.2 Organizacja 

W okresie od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. zrealizowano 106 spośród 108 (98%) 

zaplanowanych kamieni milowych w ramach Programów organizacyjnych numer 2-8 Mapy 

Drogowej, w tym do rozpoczęcia Turnieju zostało zrealizowanych z opóźnieniem 18 kamieni 

milowych, których przesunięcie harmonogramowe nie miało wpływu na prawidłowy przebieg 

całego wydarzenia. 

 

 
Rysunek 13 Status realizacji kamieni milowych programów organizacyjnych Mapy Drogowej 

 

 

Do dnia 2 lipca 2012 r. zrealizowano m.in. kluczowe dla gotowości operacyjnej następujące 

kamienie milowe: 

 Gotowa struktura monitorowania i zarządzania operacjami lotniskowymi i lotniskiem; 

 Gotowy plan rozmieszczenia specjalnego oznakowania w miastach gospodarzach; 

 Zatwierdzony (przez Komitet Medyczny) plan funkcjonowania podstawowej  

i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej na czas Turnieju; 

 Zakończone test-eventy w zakresie zabezpieczenia medycznego na stadionach - 

istniejące stałe, posiadające doświadczenia na stadionie zespoły medyczne; 
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 Opracowany specjalny rozkład jazdy (kolejowy) na czas Turnieju; 

 Zatwierdzone plany zabezpieczenia stadionów, stref kibica, przestrzeni miejskiej; 

 Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez Komitet Medyczny plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych; 

 Otwarcie centralnego Biura Koordynacyjnego Ambasad Kibiców; 

 Złożone wnioski o zezwolenie na zorganizowanie imprez masowych – stref kibica 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 Gotowy plan dotyczący taboru na czas Turnieju; 

 Uruchomienie aplikacji mobilnej serwisu kibica Polish Guide;  

 Decyzje administracyjne dotyczące czasowych zmian organizacji ruchu; 

 Informacja o rozmieszczeniu public viewing; 

 Lista imienna wolontariuszy wybranych do pracy w czerwcu 2012 r.;  

 Krajowy system obsługi lotniczej Turnieju; 

 Montaż oznakowania turniejowego w miastach gospodarzach; 

 Oznakowanie taboru znakami Polish Pass oraz przewoźników – partnerów projektu; 

 Uruchomienie stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców; 

 Przeprowadzone szkolenia przygotowujące wolontariuszy w poszczególnych 

obszarach; 

 Gotowość transportu miejskiego i krajowego. 

Kamienie milowe, które nie zostały zrealizowane przed rozpoczęciem Turnieju nie miały 

wpływu na jego prawidłowy przebieg i na jakość serwisu oferowanego kibicom. Realizacja 

niektórych kamieni milowych odbywała się częściowo podczas wykonywania innych 

analogicznych zadań powiązanych lub ich przesunięcie harmonogramowe nie było istotne dla 

jakości organizacji Turnieju.  
 

Status realizacji kamieni milowych w poszczególnych programach Mapy Drogowej 

przedstawia się następująco: 

- 2. PROGRAM koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach: 

realizacja 100% - wszystkie z planowanych 8 kamieni milowych zostały zrealizowane w 

terminie. Program został zakończony. 

- 3. PROGRAM koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem 

transportu lądowego (drogowy i kolejowy): realizacja 100% - wszystkie  

z planowanych 9 kamieni milowych zostało zrealizowanych w terminie. Program został 

zakończony. 

- 4. PROGRAM koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia 

Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo): 

realizacja 100% - wszystkie z planowanych 34 kamieni milowych zostało zrealizowanych, w 

tym 5 z opóźnieniem. Do zakończenia programu pozostał do realizacji 1 kamień milowy. 

- 5. PROGRAM koordynacji jakości obsługi gości i kibiców: realizacja  

94% - z planowanych przed Turniejem 31 kamieni milowych zostało zrealizowanych 30,  

w tym 8 z opóźnieniem. Do zakończenia programu pozostały do realizacji 4 kamienie 

milowe, które zgodnie z oryginalnymi terminami Mapy Drogowej zostaną zrealizowane  

po Turnieju. 

- 6. PROGRAM koordynacji współpracy z Ukrainą: realizacja 100% - zaplanowany do 
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wykonania 1 kamień milowy został zrealizowany w terminie.  Do zakończenia projektu 

pozostał do realizacji 1 kamień milowy.  

- 7. PROGRAM koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami 

zależnymi UEFA: realizacja 92% - z planowanych 12 kamieni milowych zostało 

zrealizowanych 11, w tym 1 z opóźnieniem. Do zakończenia programu pozostało do realizacji 

9 kamieni milowych. 

- 8. PROGRAM koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań 

informacyjno-promocyjnych przed turniejem wpływających na postrzeganie kraju: 

realizacja 100% - wszystkie z planowanych 13 kamieni milowych zostały zrealizowane,  

w tym 4 z opóźnieniem. Do zakończenia programu pozostało do realizacji 7 kamieni 

milowych. 

 

 

 
Rysunek 14 Status wykonania kamieni milowych Mapy Drogowej 

 

W Mapie Drogowej z 2012 r. z zaplanowanych 130 kamieni milowych do realizacji do dnia 

31 grudnia 2012 r. pozostały 22 kamienie milowe. Poszczególne planowane zadania będą 

realizowane w fazie zamykania projektów i będą polegały na przeprowadzeniu ich ewaluacji, 

rozliczeń finansowych oraz na przygotowaniu podsumowań i raportów dotyczących 

przebiegu projektów w celu finalnego ich zakończenia. 
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Rysunek 15 Status realizacji kamieni Mapy Drogowej w 2012 r.  

 

3.2.1 PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi  

na lotniskach 

 

Począwszy od niniejszego podrozdziału opisane zostaną Programy 2-8 Mapy Drogowej, które 

zawierają projekty organizacyjne. 

  

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 18, umowy lotniskowe, umowy 

miast gospodarzy Euro 2012. 
 

Celem programu: działania organizacyjne instytucji strony publicznej, zmierzające  

do zapewnienia gotowości obszaru lotnisk do Turnieju. Przygotowanie do bezpiecznego  

i efektywnego przeprowadzenia dodatkowych operacji lotniczych i zapewnienia odpowiedniej 

jakości obsługi dla zwiększonej liczby kibiców podróżujących na mecze w czerwcu 2012 r. 

(loty rozkładowe, czarterowe, oraz General Aviation) – drugie po stadionach zagadnienie 

warunkujące realizację Turnieju. 

 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (czasy na start lub lądowanie); 

 Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i obsługi naziemnej pasażerów. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

 

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Polska Agencja Żeglugi 
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Powietrznej, Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzający 

lotniskami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Dowództwo Sił Powietrznych RP, Przewoźnicy 

Lotniczy, UEFA, LOC/EURO 2012 Polska i inne. 

 

 

Koordynacja wprowadzenia zarządzania slotami (czasy na start lub lądowanie) 

Cel Powołanie podmiotu koordynującego rozkłady lotów na lotniskach miast gospodarzy i tym samym 

usprawnienie obsługi przylatujących i odlatujących statków powietrznych 

Status 11 stycznia 2012 r. - II komitet koordynacyjny, przyjęcie konstytucji komitetu koordynacyjnego. 

Styczeń 2012 r. – uzgodnienie z PAŻP przepustowości „airside” lotnisk głównych.  

31 stycznia 2012 r. – pierwsze kompletne zestawienie aplikacji slotowych dla GDN, POZ, WAW i 

WRO dostarczone przez ACL oraz przekazane lotniskom. 

10 lutego 2012 r. - NAF XI Luty 2012 r. - przekazanie do publikacji w Cyklu AIRAC „Tymczasowych 

procedur dla portów lotniczych koordynowanych  podczas Turnieju EURO 2012” 

1 marca 2012 r. – aktualizacja aplikacji slotowych przez ACL 

1 kwietnia 2012 r. – aktualizacja aplikacji slotowych przez ACL 

30 kwietnia 2012 r. - opublikowanie uzgodnionych przepustowości przez EUROCONTROL 

1 maja 2012 r. – aktualizacja aplikacji slotowych przez ACL 

30 maja 2012 r. - wejście w życie opublikowanych przez EUROCONTROL przepustowości 

1 czerwca 2012 r. – aktualizacja aplikacji slotowych przez ACL 

1 czerwca 2012 r. - rozpoczęcie monitoringu turniejowego (monitoring operacji lotniskowych) 

1 lipca 2012 r. - zakończenie operacji turniejowych  

8 lipca 2012 r. – zakończenie procesu koordynacyjnego w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012: 

Analiza wymagań turniejowych na podstawie danych UEFA wynikających z losowania grup 

turniejowych. 

Monitoring cyklu koordynacyjnego IATA.  

Monitoring operacji lotniczych i lotniskowych na lotniskach głównych i wspomagających. 

Udział w konferencjach dotyczących przygotowań do Turnieju (IATA, EUROCONTROL) 

Współpraca z EUROCONTROL w celu minimalizacji ograniczeń w ruchu lotniczym na lotniskach. 

Projekt ściśle powiązany z projektem Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i obsługi 

naziemnej pasażerów. 

Zadania koordynacyjne wykonywane w trakcie Turnieju 

Bieżący monitoring sytuacji turniejowej (wyniki meczów grupowych i QF), wpływ na układ rozgrywek 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu Powołany koordynator rozkładów lotów (ACL) 

Sprawne zabezpieczenie operacji lotniskowych w trakcie Turnieju 

Synchronizacja slotów lotniskowych ze slotami ATC (poprzez wykorzystanie aplikacji „Stanley”) 

umożliwiająca efektywne wykorzystanie przepustowości. 

 

Koordynacja i monitoring operacji lotniskowych i obsługi naziemnej pasażerów 

Cel Wypracowanie koncepcji obsługi ruchu w kontekście rozwiązań tymczasowych, które umożliwiają 

obsługę zwiększonego ruchu w trakcie Turnieju. 

Status 30 stycznia 2012 r. - zaktualizowane wersje robocze planów operacyjnych 

31 stycznia 2012 r. - akceptacja procesu decyzyjnego odnośnie odwieszenia lotów nocnych (Gwarancja 

nr 18 udzielona przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego realizowana jest w ścisłej współpracy 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Sportu i Turystyki z 

zachowaniem koordynacji merytorycznej przez MTBiGM) 

31 marca 2012 r. - gotowa struktura monitorowania i zarządzania operacjami lotniskowymi  

i lotniskami 

30 maja 2012 r. – zaktualizowane  plany operacyjne lotnisk głównych, wspomagających oraz PAŻP 

31 maja 2012 r. - krajowy system obsługi lotniczej Turnieju gotowy 

1 czerwca 2012 r. - rozpoczęcie monitoringu turniejowego (monitoring operacji lotniskowych) 

1 lipca 2012 r. - zakończenie operacji turniejowych  

 

Specyficzne dla projektu zadania koordynacyjne na rok 2012: 

Wsparcie merytoryczne wypracowania wspólnych rozwiązań przy udziale członków NAF 

Współpraca w kontekście procedur  

Udział agentów obsługi naziemnej w pracach Airport Forums 
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Śledzenie wymagań UEFA i prognoz ruchowych w celu analizy potrzeb infrastrukturalnych 

poszczególnych uczestników procesu przygotowań, 

Wdrożenie do wykorzystania doświadczeń dotychczasowych organizatorów światowych  

i europejskich turniejów piłkarskich w obsłudze wzmożonego ruchu lotniczego,  

Współpraca z przedstawicielami ukraińskich portów lotniczych, 

Wypracowanie procedur usprawniających obsługę zwiększonego ruchu, 

Śledzenie zmian uregulowań prawnych krajowych i unijnych, 

Proponowanie rozwiązań usprawniających obsługę zwiększonego ruchu lotniczego, 

Opracowanie wielowariantowej roli lotnisk w procesie obsługi ruchu, 

Podniesienie świadomości wszystkich uczestników procesu, 

Wypracowanie najlepszych praktyk do sprawnej obsługi Turnieju. 

Koordynacja cyklu regularnych spotkań spotkania poświęcone będą poszczególnym zagadnieniom 

koordynacji portów lotniczych oraz obsłudze naziemnej, 

Spotkania NAF poświęcone będą identyfikacji zagrożeń i sposobów ich rozwiązywania.  

Projekt ściśle związany z projektem Koordynacja i monitoring zarządzania slotami 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu Powołanie „Airport Forums” oraz „National Air port Forum”, jako kluczowe rozwiązanie 

umożliwiające wspólne przygotowanie lotnisk do obsługi Turnieju według jednego standardu 

Przygotowanie planów operacyjnych dla lotnisk miast gospodarzy zgodne z jednym wspólnym 

standardem 

Obsługa Turnieju zgodnie z założeniami przy wykorzystaniu planów operacyjnych 

 

 

3.2.2 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. 
 

Cel programu: działania organizacyjne instytucji strony publicznej,  zmierzające do 

zapewnienia gotowości obszaru lotnisk do Turnieju. Przygotowanie do bezpiecznego  

i efektywnego przeprowadzenia dodatkowych operacji lotniczych i zapewnienia odpowiedniej 

jakości obsługi dla zwiększonej liczby kibiców podróżujących na mecze w czerwcu 2012 r. 

(loty rozkładowe, czarterowe oraz General Aviation) – trzecie po stadionach i lotniskach 

zagadnienie warunkujące realizację Turnieju. 
 

Działania realizowane w ramach programu: 

 Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 

2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012; 

 Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Aeroklub Polski, 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lotniska, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 

Przewoźnicy Lotniczy, UEFA, LOC/EURO 2012 Polska i inne. 
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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  19 stycznia 2012 r. - opracowano szacunki wielkości potoków kibiców w trakcie UEFA 

EURO 2012™ 

 13 marca 2012 r. – dokonano pierwszej aktualizacji szacunków wielkości potoków kibiców 

w trakcie UEFA EURO 2012™ 

 Marzec - kwiecień 2012 r. – opracowanie przez miasta gospodarzy planów operacyjnych w 

obszarze transportu 

 12 kwietnia 2012 r. – spotkania z przedstawicielami miast gospodarzy – omówienie planów 

operacyjnych w obszarze transportu 

 15 maja 2012 r. – gotowość transportu miejskiego 

 15 maja 2012 r. – dokonano drugiej aktualizacji szacunków wielkości potoków kibiców w 

trakcie UEFA EURO 2012™ 

 31 maja 2012 r. - montaż oznakowania w miastach gospodarzach 

 

Planowana data realizacji 31 października 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Każde z miast gospodarzy w trakcie UEFA EURO 2012™ posiadało uzgodniony i wdrożony plan 

obsługi transportowej obejmujący swoim zakresem obszar miasta jak i województwa 

 Na terenie miast gospodarzy ustawiono blisko 12,000 elementów oznakowania turniejowego 

UEFA 

 Obsługa transportowa kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ przebiegała sprawnie i bez 

większych zakłóceń 

 

 

   Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 

Cel Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Turnieju UEFA EURO 2012™. 

Status  19 stycznia 2012 r. - opracowano szacunki wielkości potoków kibiców w trakcie UEFA 

EURO 2012™ 

 20 stycznia 2012 r. - szacunki wielkości potoków kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ 

zaprezentowano przedstawicielom GDDKiA 

 9 luty 2012 r. - szacunki wielkości potoków kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ 

przekazano przedstawicielom przewoźników kolejowych 

 20 luty 2012 r. – uzyskano zgodę UEFA na wykorzystanie logo turniejowego na tablicach 

informacyjnych ustawianych w ramach sieci korytarzy rekomendowanych przez GDDKiA 

 24 luty 2012 r. - szacunki wielkości potoków kibiców spoza Polski w trakcie UEFA EURO 

2012™ przekazano Straży Granicznej 

 13 marca 2012 r. – dokonano pierwszej aktualizacji szacunków wielkości potoków kibiców 

w trakcie UEFA EURO 2012™ 

 13 marca 2012 r. – szacunki wielkości potoków kibiców przekazane do miast gospodarzy 

 Marzec 2012 r. – opracowanie przez MTBiGM oraz PKP PLK, PKP S.A., GDDKiA planów 

operacyjnych w obszarze transportu 

 marca 2012 r. - przekazanie do GDDKiA listy miejsc gdzie mogą wystąpić w trakcie 

Turnieju Lokalne Ograniczenia Przepustowości 

 marca 2012 r. – przekazanie do MTBiGM propozycji zakresu ograniczeń dla ruchu 

ciężarowego w obrębie dróg krajowych w trakcie dni meczowych UEFA EURO 2012™ 

 28 marca 2012 r. – otrzymanie od MTBiGM informacji na temat przyjętego rozkładu jazdy 

pociągów na okres UEFA EURO 2012™ 

 28 marca 2012 r. – przekazanie do GDDKiA szacunków wielkości potoków kibiców w 

trakcie meczów fazy ćwierć- i półfinałowej UEFA EURO 2012™ 

 3 – 10 kwietnia 2012 r. – spotkania z przedstawicielami MTBiGM oraz PKP PLK, PKP 

S.A., GDDKiA – omówienie planów operacyjnych w obszarze transportu 

 12 kwietnia 2012 r. – pierwsze spotkanie z przedstawicielami GDDKiA, Zarządów Dróg 

Wojewódzkich oraz miejskich na terenie, których przebiegają korytarze rekomendowane dla 

kibiców lub objazdy do nich 

 24 kwietnia 2012 r. – drugie spotkanie z przedstawicielami GDDKiA, Zarządów Dróg 

Wojewódzkich oraz miejskich na terenie, których przebiegają korytarze rekomendowane dla 

kibiców lub objazdy do nich 

 24 kwietnia 2012 r. - gotowy plan dot. taboru na czas Turnieju 

 15 maja 2012 r. – gotowość transportu krajowego 
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 15 maja 2012 r. – dokonano drugiej aktualizacji szacunków wielkości potoków kibiców w 

trakcie UEFA EURO 2012™ 

 30 maja 2012 r. – zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych 

rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do 

dnia 29 czerwca 2012 r. 

 31 maja 2012 r. - montaż oznakowania na trasach rekomendowanych w obrębie dróg 

krajowych 

 7 czerwca 2012 r. – weszło w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów 

pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 

czerwca 2012 r. 

 

Planowana data realizacji 31 października 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  MTBiGM, PKP PLK, PKP S.A. oraz GDDKiA posiadały uzgodniony i wdrożony plan 

obsługi transportowej obejmujący swoim zakresem obszar kraju 

 Na terenie korytarzy rekomendowanych w obszarze dróg krajowych ustawiono blisko 350 

elementów oznakowania turniejowego kierujących do miast gospodarzy 

 W trakcie Turnieju prowadzono monitoring sytuacji w wyznaczonych Lokalnych 

Ograniczeniach Przepustowości 

 W trakcie Turnieju do miast gospodarzy i Krakowa uruchomiono 37522 pociągów 

rozkładowych oraz 117 dodatkowych, sprzedano 563 576 miejsc objętych miejscówką bądź 

w pociągach specjalnych co pozwoliło na sprawne przewiezienie kibiców oraz osób 

poruszających się po Polsce bez związku z Turniejem 

 Obsługa transportowa kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ przebiegała sprawnie i bez 

większych zakłóceń 

 

 

3.2.3 PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla 

przeprowadzenia Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka 

medyczna i ratownictwo) 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 6, 10, 14. 

 

Cel programu: realizacja rządowych gwarancji udzielonych w związku z przyznaniem 

Polsce i Ukrainie prawa organizacji Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ dotyczącej 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie UEFA EURO 2012™ na terenie Polski. 

Realizacja projektów po stronie publicznej niezbędnych do osiągnięcia gotowości  

i zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa gości i kibiców, opartego o najlepsze 

praktyki stosowane w organizacji „mega przedsięwzięć”, uwzględniając doświadczenia 

UEFA (bezpieczeństwo publiczne i prywatne, zabezpieczenie medyczne). 

   

Działania realizowane w ramach programu: 

 

 Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa  

w obszarach ustalonych z UEFA; 

 Koordynacja opracowania planu i stworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych 

Ambasad Kibiców na okres trwania Turnieju; 

 Opracowanie planu i koordynacja stworzenia ośrodków fan-coachingu dla kibiców 

lokalnych drużyn piłkarskich - projekt "Kibice Razem"; 

 Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej; 
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 Koordynacja zabezpieczenia medycznego i ratowniczego miejsc oficjalnych UEFA 

EURO 2012™; 

 Koordynacja ratownictwa medycznego; 

 Koordynacja przygotowania szpitali referencyjnych; 

 Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej; 

 Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego; 

 Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego; 

 Koordynacja przygotowania strategii informacyjnej z zakresu opieki medycznej  

i ratownictwa; 

 Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego 

oglądania meczów. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo 

Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Izba Celna  

w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Biuro Ochrony Rządu, Komenda Główna 

Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 

Komenda Główna Straży Granicznej, Izba Celna w Warszawie, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, 

Naczelna Rada Lekarska, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, 

Polski Czerwony Krzyż, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Narodowy Fundusz 

Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowy Zakład 

Higieny, Światowa Organizacja Zdrowia, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Służba 

Maltańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd 

Miejski Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, 

Ekstraklasa S.A., PZPN, UEFA, LOC/EURO 2012 Polska, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Centrum Wolontariatu. 

 

Koordynacja opracowania i realizacji Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa w obszarach ustalonych z UEFA 

Cel Stworzenie lepszej infrastruktury bezpieczeństwa stadionów, udoskonalenie procedur zarządzania 

bezpieczeństwem na imprezach sportowych, podniesienie kwalifikacji organów porządku publicznego 

oraz służb informacyjnych i porządkowych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

masowych. 

Status  6 lutego 2012 r. – posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012, podczas którego 

uzgodniono: 

o Uchwałę Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia sprawozdania eksperckiego 

zespołu projektowego ds. Analizy Ryzyka  

o Uchwałę Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia sprawozdania eksperckiego 

zespołu projektowego ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu 

Bezpieczeństwa  

o Uchwałę Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia sprawozdania eksperckiego 

zespołu projektowego ds. Wzmocnienia Systemu Obrony Powietrznej RP w czasie UEFA 

EURO 2012  

o Uchwałę Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia koncepcji zapewnienia 

bezpieczeństwa w strefach publicznego oglądania meczów 

 29 lutego 2012 r. - zatwierdzone plany zabezpieczenia stadionów, stref kibica, przestrzeni 

miejskiej 

 29 lutego 2012 r. - zatwierdzony krajowy plan operacyjny zarządzania w czasie Turnieju 

 1 czerwca 2012 r. - uruchomione na czas Turnieju rozwiązania organizacyjne w przestrzeni 

publicznej podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz jakość obsługi kibiców i gości Turnieju 
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 4 czerwca 2012 r. – tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej Schengen 

 

Specyficzne dla projektu zadania koordynacyjne PL.2012 na 2012 r.: 

 Wspólnie z innymi podmiotami przygotowań Polski do Turnieju realizacja procesu osiągania 

gotowości operacyjnej do przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™; 

 Monitorowanie realizacji przedsięwzięć, opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów w 

ramach Programu Bezpieczeństwa; 

 Identyfikacja ryzyk lub problemów występujących w związku z realizacją projektów 

Programu Bezpieczeństwa, przygotowanie propozycji działań naprawczych i mitygacyjnych; 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie w specyficznych warunkach turniejowych: 

 Skutecznej egzekucji prawa wobec osób naruszających przepisy 

 Sprawnego przepływu informacji między polskimi i zagranicznymi służbami i instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

 Krótkiego czasu oczekiwania na wejście na teren imprezy masowej przy jednoczesnym 

zapewnieniu szczelności prowadzonej kontroli gwarantującej bezpieczeństwo uczestników 

imprezy masowej 

 Krótkiego czasu przeprowadzenia kontroli na granicy w odniesieniu do uczestników 

Turnieju i kibiców, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu kontroli 

granicznej, przekładającej się na bezpieczeństwo kibiców, turystów i społeczeństwa 

przebywającego na terenie kraju 

 Braku zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników Turnieju i imprez towarzyszących 

 Bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej wymagającej interwencji 

służb ratowniczych 

 Bezpieczeństwa przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym 

 Sprawnego zarządzania organów powołanych do zarządzania w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia o charakterze kryzysowym 

 

 

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  30 stycznia 2012 r. –porozumienie między Zarządem PL.2012, miastami gospodarzami oraz 

FSE podpisane 

 15 lutego 2012 r. – warsztaty w miastach gospodarzach z udziałem kibiców zagranicznych 

zorganizowane 

 2 maja 2012 r. - otwarcie centralnego Biura Koordynacyjnego Ambasad Kibiców 
 5 czerwca 2012 r. - uruchomienie stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców  

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: Koordynacja współpracy między FSE, 

miastami gospodarzami UEFA EURO 2012™ oraz lokalnymi stowarzyszeniami kibiców 

przy wdrożeniu projektu, 

 Koordynacja wdrożenia projektu stacjonarnych Ambasad Kibiców w miastach gospodarzach 

UEFA EURO 2012™ przy współpracy z lokalnym ugrupowaniem kibicowskim (m.in. 

przeprowadzenie szkoleń dla personelu, zadbanie o uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz o 

jednakowy standard wyposażenia stacjonarnych Ambasad Kibiców, przygotowanie 

Przewodnika Kibica) 

 Koordynacja współpracy partnerów przy produkcji i aktualizacji Przewodnika Kibica i 

internetowej strony informacyjnej Ambasad Kibiców 

 Przygotowanie planu komunikacji pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi Ambasadami 

Kibiców podczas Turnieju, w tym utworzenie Centralnego Biura Koordynacyjnego projektu, 

 Zapewnienie integracji pomiędzy projektem Ambasad Kibiców a Programem 

Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ – zapewnienie komunikacji pomiędzy Ambasadami 

Kibiców a sztabami dowodzenia na wszystkich szczeblach. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 



102 

 

Kluczowe efekty projektu Uruchomione cztery stacjonarne oraz siedem mobilnych AMBASAD KIBICÓW na terenie Polski, 

Stworzony system informacji zwrotnej między kibicami – klientami UEFA EURO 2012™ – a osobami 

i instytucjami odpowiedzialnymi za organizację Turnieju, 

80 osób – wolontariuszy ze środowiska kibiców piłkarskich – przeszkolonych w zakresie zarządzania 

projektowego, raportowania i współpracy instytucjonalnej na szczeblu miejskim, krajowym i 

zagranicznym. 

 

 

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 ekstremistycznym w środowisku kibiców piłkarskich poprzez stworzenie 

sieci lokalnych ośrodków prowadzących pracę w środowisku kibiców metodą fan-coachingu 

Status  Luty 2012 r. - wdrożony lokalny ośrodek Kibice Razem w Warszawie - Proces wdrożenia 

lokalnego ośrodka projektu Kibice Razem obejmuje jako działania wstępne 

przeprowadzenie przez koordynatora projektu konsultacji ze środowiskiem kibiców w 

danym mieście oraz nawiązanie przez spółkę PL.2012 kontaktu z władzami 

samorządowymi celem zagwarantowania środków finansowych na wdrożenie projektu. 

Wdrożenie lokalnego ośrodka Kibice Razem oznacza: zapewnienie środków finansowych, 

znalezienie partnerskiej organizacji pozarządowej, podpisanie umów, zatrudnienie 

pracowników oraz wynajem lokalu. Ostatnim etapem wdrożenia projektu jest otwarcie 

lokalnego ośrodka Kibice Razem (miejsca spotkań dla kibiców) po przeprowadzeniu jego 

adaptacji. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Koordynacja całości projektu pod względem merytorycznym 

 Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym 

 Prowadzenie strony internetowej 

 Stworzenie centralnej bazy danych dla pracowników lokalnych ośrodków projektu, 

 Organizacja praktyk zagranicznych, warsztatów i spotkań roboczych 

 Koordynacja inicjatyw ponadregionalnych i międzynarodowych 

 Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla lokalnych ośrodków projektu 

 Sporządzanie corocznego raportu koordynacyjnego i ewaluacyjnego 

 Utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi współpracą placówkami naukowymi 

 Zapewnienie integracji pomiędzy projektem Kibice Razem a realizowanym na jego bazie 

projektem stacjonarnych Ambasad Kibiców (m.in. poprzez uwzględnienie odpowiednich 

działań w planach pracy lokalnych ośrodków projektu Kibice Razem w miastach 

gospodarzach UEFA EURO 2012™). 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu Uruchomione cztery lokalne ośrodki KIBICE RAZEM w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Wrocławiu 

Stowarzyszenie Kibiców 8 dalszych klubów (Cracovia Kraków, GKS Katowice, ŁKS Łódź, Ruch 

Chorzów, Piast Gliwice, Polonia Bytom, Widzew Łódź, Wisła Kraków) zainteresowani wdrożeniem 

projektu w swoim mieście 

Stworzenie podstaw administracyjnych i finansowych dla kontynuacji i dalszego rozwoju projektu po 

2012 r. 

 

 

Koordynacja i realizacja działań struktury organizacji dla obszaru opieki medycznej 

Cel Celem projektu jest skuteczna koordynacja działań instytucji i podmiotów – 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  20 kwietnia 2012 r. - gotowe miejskie koncepcje zabezpieczenia medycznego przestrzeni 

miejskiej w trakcie Turnieju (plany operacyjne). 

 31 maja 2012 r. - gotowe plany operacyjne w zakresie zabezpieczenia medycznego  

 6 posiedzeń Krajowego Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce – 

przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, sporządzenie dokumentacji posiedzeń, 

 6 posiedzeń Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach Euro 2012, 

 1 posiedzenie zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – wsparcie 

przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń, 

 2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk – 
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wsparcie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń,  

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Wsparcie przygotowania planów operacyjnych z zakresu opieki medycznej i ratownictwa 

miast gospodarzy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia   

 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne prac zespołu ds. bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego Turnieju – opiniowanie i konsultacje wewnątrzkrajowe i 

międzynarodowe przedłożonych rozwiązań; współpraca z Głównym Inspektoratem 

Sanitarnym w ramach organizacji prac zespołu, 

 Wsparcie organizacyjne prac zespołu ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA  

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Dokonanie analizy danych z przebiegu Turnieju w obszarze opieki medycznej i ratownictwa. 

Przygotowanie raportu podsumowującego oraz raportu legacy (dziedzictwo) w obszarze opieki 

medycznej i ratownictwa. Podsumowanie i rozliczenie projektu (w tym wspólne posiedzenie Krajowego 

Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce, Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego stadionów oraz Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk w dn. 

13.07.2012 i 20.09.2012 oraz podsumowujące posiedzenia Miejskich Komitetów Medycznych w 

miastach gospodarzach (Wrocław – 10.07.br; Poznań – 11.07.br; Warszawa i Gdańsk – termin do 

ustalenia)  

Kluczowe efekty projektu  Powołany i regularnie funkcjonujący Krajowy Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 w 

Polsce zapewniający bieżący przepływ informacji oraz współpracę pomiędzy podmiotami 

odpowiadającymi za przygotowania z zakresu opieki medycznej w Polsce na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i miejskim, w tym. Miastami Gospodarzami, Krakowem, 

Ministerstwem Zdrowia, portami lotniczymi, UEFA i Spółką EURO 2012 Polska, 

Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, a także Światową Organizacją Zdrowia (Biuro WHO w 

Polsce). 

 Powołane i regularnie funkcjonujące Miejskie Komitety Medyczne zapewniające skuteczną 

koordynację przygotowań do Turnieju w zakresie opieki medycznej i ratownictwa oraz 

działań w trakcie Turnieju w miastach gospodarzach i Krakowie.  

 W ramach Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i 

służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce 

(CONOPs) przygotowane wytyczne z zakresu opieki medycznej do planów operacyjnych, w 

tym  stadionów, stref kibica, lotnisk, dworców, szpitali referencyjnych, przychodni EURO 

2012, zasad raportowania. 

 Opracowane, wspólnie z Miejskimi Komitetami Medycznymi, turniejowe plany operacyjne.  

 Podpisane przez Ministra Zdrowia Rozporządzenie w sprawie wymagań minimalnych 

zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.  

 Wdrożony system raportowania planowego i doraźnego przez podmioty opieki medycznej w 

ramach TSzO, MSzO i KSzO.  

 Wdrożenie systemu zegara turniejowego dla podmiotów opieki medycznej.  

 Wdrożony wolontariat medyczny w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia w miastach 

gospodarzach.  

 Wdrożony system monitorowania hospitalizacji obcokrajowców w miastach gospodarzach i 

na obszarze kraju podczas Turnieju.  

 Aktualna informacja medyczna na platformie Polish Guide i w City Guides w miastach 

gospodarzach. 

 

 

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  15 kwietnia 2012 r. - zakończone test-eventy w zakresie zabezpieczenia medycznego na 

stadionach - istniejące stałe, posiadające doświadczenia na stadionie zespoły medyczne 

(zakończone procedury przetargowe, konkursowe).  

 30 kwietnia 2012 r. - plan zabezpieczenia medycznego, ratowniczego i sanitarno - 

epidemiologicznego lotnisk.  

 30 kwietnia 2012 r. - plan zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stref kibica. 

 30 kwietnia 2012 r. - gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego, ratowniczego i sanitarno - epidemiologicznego lotnisk.  

 30 kwietnia 2012 r. - gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego stref kibica. 

 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach 

Euro 2012. 

 1 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego stadionów – wsparcie 
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przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń, 

 2 posiedzenia zespołu roboczego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk – 

wsparcie przygotowania merytorycznego i organizacyjnego posiedzeń  

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Wsparcie organizacyjne prac zespołu ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA 

(liczba posiedzeń zespołu jest zależna od zapotrzebowania UEFA), 

 Bieżąca koordynacja współpracy pomiędzy portami lotniczymi, Ministerstwem Zdrowia i 

WHO  

w celu wyznaczenia portów lotniczych – punktów wejścia (points of entry) – implementacji 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Zadanie zrealizowane 4 stycznia 2012 r. 

pismem GIS o wyznaczeniu portów w Warszawie i Krakowie. 

 Doposażenie i akredytacja WADA Laboratorium Kontroli Antydopingowej w Instytucie 

Sportu  

w Warszawie (Akredytacja jest niezbędna do pełnienia funkcji laboratorium 

antydopingowego podczas Turnieju)   

Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Dokonanie analizy danych z przebiegu Turnieju w obszarze opieki medycznej i ratownictwa. 

Przygotowanie raportu podsumowującego oraz raportu legacy (dziedzictwo) w obszarze opieki 

medycznej i ratownictwa. Podsumowanie i rozliczenie projektu (w tym wspólne posiedzenie Krajowego 

Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce, Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego stadionów oraz Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk w dn. 

13.07.2012 i 20.09.2012oraz podsumowujące posiedzenia Miejskich Komitetów Medycznych w 

miastach gospodarzach (Wrocław – 10.07.br; Poznań – 11.07.br; Warszawa i Gdańsk – termin do 

ustalenia) 

Kluczowe efekty projektu  Opracowane, wspólnie z Miejskimi Komitetami Medycznymi, plany operacyjne na czas 

Turnieju  

 Przygotowane i wdrożone jednolite standardy zabezpieczenia medycznego stref kibica, 

stadionów i lotnisk zgodne z najlepszymi praktykami dużych imprez sportowych na świecie 

wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stadionów  

 Wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stref kibica w miastach 

gospodarzach i Krakowie  

 W okresie poprzedzającym i w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™ Laboratorium 

Kontroli Antydopingowej w Instytucie Sportu w Warszawie pełniło funkcję laboratorium 

antydopingowego (próbki przedturniejowe – 160 i turniejowe – liczba w trakcie obliczania) 

– zostało doposażone w sprzęt, procedury i akredytację WADA pozwalające na 

przeprowadzanie testów antydopingowych w trakcie największych imprez sportowych 

 Implementacja Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia 

(IHR WHO) - w wyniku analizy prowadzonej przez Zespół ds. oceny międzynarodowych 

portów lotniczych w Polsce w zakresie spełnienia wymogów dla punktów wejścia (points of 

entry) w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), następujące porty lotnicze otrzymały oceny umożliwiające wyznaczenie 

ich na punkty wejścia zgodnie ze skalą WHO bez żadnych zastrzeżeń:  

Port Lotniczy w Warszawie – 94%, 

Międzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie – 90%, . 

Port Lotniczy Łódź – 82%, 

Port Lotniczy S.A. Wrocław – 83%, 

 

Port Lotniczy Szczecin – 90%,  

Port Lotniczy Poznań - 83% 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy - 91%. 

Porty te zostały zgłoszone przez Głównego Inspektora Sanitarnego do WHO na punkty wejścia w 

rozumieniu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. 

 Wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stadionów  

 Wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stref kibica w miastach 

gospodarzach i Krakowie  

 Wdrożone w portach lotniczych plany zabezpieczenia medycznego, ratowniczego i 

sanitarno-epidemiologicznego podczas Turnieju  

 

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  31 marca 2012 r. – przyjęty plan rozszerzonych działań PRM w trakcie Turnieju. 

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

 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach 

EURO 2012. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Wsparcie merytoryczne miast gospodarzy Euro 2012 w przygotowaniu koncepcji działania 

systemu PRM podczas Turnieju. 

 Bieżąca współpraca z Ministerstwem Zdrowia w celu akceptacji przedłożonych rozwiązań i 

ich uwzględnieniu w planowaniu budżetowym 2012.  

Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Przygotowane i zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia koncepcje rozszerzonego 

działania systemu PRM podczas Turnieju w miastach gospodarzach wdrożenie koncepcji 

podczas Turnieju 

 

 

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  31 marca 2012 r. - zweryfikowany status wdrożenia szpitalnych planów zarządzania 

kryzysowego w szpitalach referencyjnych. 

 30 kwietnia 2012 r. - zatwierdzenie listy koordynatorów (koordynatorzy medyczni w 

szpitalach referencyjnych)  

 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach 

Euro 2012. 

 

Specyficzne dla projektu zadania w 2012 r.: 

 Współpraca z MZ dotycząca przygotowania wzorcowego szpitalnego planu zarządzania 

kryzysowego. 

 Bieżąca współpraca merytoryczna ze szpitalami referencyjnymi dotycząca opracowania i 

testowania szpitalnych planów zarządzania kryzysowego. 

Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Przeprowadzone warsztaty WHO dotyczące szpitalnych planów zarządzania kryzysowego z 

udziałem przedstawicieli szpitali referencyjnych 

 Przygotowana baza szpitali referencyjnych podczas Turnieju UEFA EURO 2012™ w 

miastach gospodarzach 

 Przeprowadzone dwie oficjalne wizytacje przewodniczącego Komitetu Medycznego FIFA i 

UEFA w wybranych szpitalach referencyjnych  

 Wdrożone szpitalne plany zarządzania Kryzysowego w szpitalach referencyjnych  

 Raportowanie planowe i doraźne przez szpitale referencyjne podczas Turnieju, w tym 

dotyczące hospitalizacji obcokrajowców, w ramach TSzO, MSzO i KSzO  

 Wdrożenie systemu zegara turniejowego dla podmiotów opieki medycznej  

 Wdrożony wolontariat medyczny w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia w miastach 

gospodarzach  

 

 

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 2012 r. - zatwierdzony plan funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej 

specjalistycznej opieki medycznej na czas Turnieju  

 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach 

Euro 2012  

 

Specyficzne dla projektu zadania w 2012 r.: 

 Weryfikacja koncepcji działania POZ w MG i przedstawienie rekomendacji Komitetowi 

Medycznemu UEFA EURO 2012 w Polsce. 
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Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Zatwierdzone plany funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki 

medycznej w miastach gospodarzach na czas Turnieju   

 Funkcjonujące przychodnie EURO 2012 w trakcie Turnieju, posiadające wsparcie Akademii 

Euro, Wolontariatu medycznego w ramach Wolontariatu miast gospodarzy, posiadające 

oznakowanie turniejowe (composite-logo) 

 Wdrożony system raportowania planowego i doraźnego przez podmioty opieki medycznej  

w ramach TSzO, MSzO i KSzO  

 Wdrożenie systemu zegara turniejowego dla podmiotów opieki medycznej  

 Wdrożony wolontariat medyczny w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia w miastach 

gospodarzach  

 

 

Koordynacja bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego 

Cel Koordynacja opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju. 

Status  4 stycznia 2012 r. – wyznaczone przez Ministra Zdrowia porty lotnicze – punkty wejścia w 

rozumieniu IHR (GIS wyznaczył porty w Warszawie i Krakowie) 

 Udział w 6 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach 

Euro 2012. 

 

Specyficzne dla projektu zadania w 2012 r.: 

 Bieżąca koordynacja współpracy pomiędzy portami lotniczymi, Ministerstwem Zdrowia i 

WHO w celu wyznaczenia portów lotniczych – punktów wejścia (points of entry) – 

implementacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. 

 Wymiana informacji w zakresie wdrożenia wytycznych z partnerami z Ukrainy. 

Planowana data realizacji 31 marca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Dokonanie analizy danych z przebiegu Turnieju w obszarze opieki medycznej i ratownictwa. 

Przygotowanie raportu podsumowującego oraz raportu legacy (dziedzictwo) w obszarze opieki 

medycznej i ratownictwa. Podsumowanie i rozliczenie projektu (w tym wspólne posiedzenie Krajowego 

Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce, Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i 

ratowniczego stadionów oraz Zespołu ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk w dniach 

13.07.2012 r. i 20.09.2012 r. oraz podsumowujące posiedzenia Miejskich Komitetów Medycznych w 

miastach gospodarzach (Wrocław – 10.07.br; Poznań – 11.07.br; Warszawa i Gdańsk – termin do 

ustalenia)) 

Kluczowe efekty projektu  Wprowadzone Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) w siedmiu portach lotniczych: 

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź i Szczecin  

 Wdrożenie planu operacyjnego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w miastach 

gospodarzach i na terenie kraju (Główny Inspektorat Sanitarny)  

 Wdrożony system raportowania planowego i doraźnego przez podmioty opieki medycznej w 

ramach TSzO, MSzO i KSzO  

 Wdrożenie systemu zegara turniejowego dla podmiotów opieki medycznej  

 Wdrożone w portach lotniczych plany zabezpieczenia medycznego, ratowniczego i 

sanitarno-epidemiologicznego podczas Turnieju  

 

 

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  30 kwietnia 2012 r. - przygotowane procedury dla Miejsc Oficjalnych.  

 30 kwietnia 2012 r. - gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla lotnisk.  

 30 kwietnia 2012 r. - gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia 

medycznego i ratowniczego w zakresie zdarzenia masowego dla stref kibica. 

Planowana data realizacji 7 czerwca 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Przygotowane plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego z zakresu opieki medycznej 
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uwzględniające reagowanie w sytuacji wystąpienia zdarzenia masowego, w tym dla 

stadionów, stref kibica i lotnisk.  

 Opracowane, wspólnie z Miejskimi Komitetami Medycznymi, plany operacyjne na czas 

Turnieju  

 Wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stadionów  

 Wdrożone przez operatorów plany zabezpieczenia medycznego stref kibica w miastach 

gospodarzach i Krakowie  

 

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  31 marca 2012 r. - dostarczenie spójnej informacji nt. zabezpieczenia medycznego i 

umieszczenie w Polish Guide i podręczniku Akademii Euro. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Weryfikacja informacji medycznych, jeśli będzie taka konieczność. 

 Działania będą dostosowane do zadań zespołu projektowego Platformy Informacji Kibica 

(Polish Guide). 

Planowana data realizacji 31 maja 2012 r. 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Dostarczone i zaktualizowane informacje dot. opieki medycznej do podręcznika Akademii 

Euro oraz na stronę Polish Guide (Platforma Informacji Kibica) oraz w City Guides w 

miastach gospodarzach 

 Wdrożony wolontariat medyczny w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia w miastach 

gospodarzach  

 

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  31 stycznia 2012 r. - gotowe wytyczne do planu zarządzania Strefą Kibica 

 5 marca 2012 r. - wybrani operatorzy stref kibica w miastach gospodarzach 

 31 marca  2012 r. - przygotowany plan powołania dodatkowych Stref Kibica w miastach 

gospodarzach 

 24 kwietnia 2012 r. - gotowe plany zarządzania Stref Kibica 

 30 kwietnia 2012 r. - złożone wnioski o zezwolenie na zorganizowanie imprez masowych – 

Stref Kibica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 7 -9 maja 2012 r. - test I planu operacyjnego 

 15 maja 2012 r. - informacja o rozmieszczeniu public viewing 

 20 maja 2012 r. - test II planów zarządzania Strefami Kibica 

 7 czerwca 2012 r. - gotowe Strefy Kibica w miastach gospodarzach (infrastruktura, 

harmonogram, gotowość działania)  

 

Specyficzne zadania koordynacyjne: 

 Prezentacja założeń organizacji miejsc public viewing wśród interesariuszy w miastach w 

Polsce, 

 Ścisła współpraca z miejskimi zespołami projektowymi w miejsce spotkań ogólnopolskich, 

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

bezpieczeństwo stref kibica, zabezpieczenie medyczne stref kibica, marketing guidelines, 

mobility concept. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Stworzenie atmosfery święta piłkarskiego dla mieszkańców i gości, 

 Promocja miasta i kraju, 

 Stworzenie możliwości kontrolowanego rozładowania emocji, 

 Zaspokojenie potrzeby uczestniczenia w wielkiej imprezie, 

 Stworzenie możliwości wspólnego i bezpiecznego przeżywania meczów, 

 Zapewnienie rozrywki i zagospodarowania czasu w sposób kontrolowany. 
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3.2.4 PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców 

 

Program realizuje gwarancję nr 1, 8. 

 

Celem programu: działania instytucji strony publicznej, zmierzające do zapewnienia 

gotowości do Turnieju procesów związanych z najwyższą jakością obsługi gości i kibiców 

Mistrzostw. Realizacja projektów bezpośrednio wspierających osoby świadczące usługi dla 

kibiców w czerwcu 2012 r. oraz zharmonizowanie współpracy instytucji publicznych, 

samorządowych, prywatnych w celu przygotowania serwisu i obsługi dla blisko 1 miliona 

kibiców, co w decydującym stopniu decydować będzie o pozytywnych doświadczeniach  

z pobytu, a tym samym wizerunku kraju za granicą. 

 

Działania realizowane w ramach programu: 

 

 Koordynacja przygotowania i wdrożenia produktu Polish Pass - zunifikowanego 

rozwiązania w zakresie zakwaterowania, transportu (przejazdy miejskie  

i międzymiastowe) i ubezpieczenia; 

 Koordynacja opracowania planu i realizacji projektu Wolontariat 2012; 

 Koordynacja utworzenia krajowego systemu Platforma Informacji dla Kibiców; 

 Akademia Euro - koordynacja zapewnienia doskonałej jakości obsługi klienckiej 

kibiców i gości; 

 Opracowanie planu warsztatów i koordynacja realizacji projektu „Kibice w swoim 

mieście”; 

 Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca zakwaterowania; 

 Monitorowanie budowy bezpłatnego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach 

Euro 2012; 

 Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem: 

 

Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski 

Wrocławia, Urzędy Marszałkowskie w miastach gospodarzach Euro 2012, Centrum 

Wolontariatu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Służba Celna, Urząd ds. Cudzoziemców, Centra 

pobytowe, Hotele w miastach gospodarzach Euro 2012, Polska Izba Turystyczna, Polska 

Organizacja Turystyczna, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, samorządy, uczelnie, 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Łączności, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., 

PTK Centertel, Grupa TP, POLKOMTEL S.A., P-4 S.A. (operator sieci PLAY), UEFA, 

LOC/EURO 2012 Polska. 
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   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  31 maja 2012 r. - oznakowanie taboru znakami Polish Pass oraz przewoźników 

 3 lipca 2012 r. – zakończenie sprzedaży Polish Pass 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Koordynacja działań dalszej rozbudowy produktu Polish Pass 

 Koordynacja działań związanych z rozpropagowania informacji dot. Polish Pass w organach 

kontrolujących bilety w komunikacji miejskiej i kolejowej 

 Koordynacja związana z oznaczeniem taboru kolejowego logiem przewoźnika 

 Koordynacja napływających informacji ze sprzedaży wspierających rozwiązania 

komunikacyjne  

i zakwaterowanie na terenie kraju 

 Cykliczne spotkania z partnerami w projekcie 

 Stałe opracowywanie dokumentów (notatek ze spotkań, zaleceń oraz zapewnienie stałego 

przepływu informacji miedzy partnerami). 

 Koordynacja i przygotowywania raportów sprzedażowych w zakresie statystyk dla 

pozostałych obszarów koordynacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie i logistykę 

podczas Turnieju 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi) prowadzonymi 

przez koordynatorów krajowych w obszarach lotnisk, transportu, zakwaterowania, opieki 

medycznej  

i bezpieczeństwa 

 Pięć raportów miesięcznych o planowanych przepływach kibiców (dotyczące sprzedaży 

Polish Pass): 

 Informacja dla obszarów koordynacyjnych i podmiotów odpowiedzialnych za organizację 

lub zabezpieczenie Turnieju 

 Pozyskanie danych od dystrybutorów i przygotowanie raportów dla podmiotów i obszarów 

koordynacyjnych zainteresowanych danymi źródłowymi do statystyk i prognoz przepływu 

kibiców 

 Ostatni raport – 31 maja 2012 r. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu.  Stworzenie trzech niezależnych i niezawodnych platform dystrybucyjnych  

 Stworzenie kompleksowej oferty produktowej w zakresie zakwaterowania, transportu i 

ubezpieczenia 

 Oznakowanie taboru Intercity naklejkami z logiem Polish Pass 

 Stworzenie nowego i kompleksowego ubezpieczenia dla kibiców 

 Stworzenie wspólnego biletu umożliwiającego w jednej cenie korzystanie z komunikacji 

miejskiej w 4 miastach gospodarzach. 

 Stworzenie oferty dla podróżnych pociągami Intercity i Przewozów Regionalnych w 

wymiarze 3, 7 i 27 dniowym. 

 

 

Koordynacja projektu Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 

Cel Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012™. 

Zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy 

Status  22 stycznia 2012 r. – zakończenie rekrutacji online wolontariuszy 

 31 stycznia 2012 r. - aktualizacja liczby wolontariuszy w odpowiednich zakresach zadań 

 31 stycznia 2012 r. – podpisanie umowy dotyczącej strojów dla wolontariuszy z 

wykonawcami 

 15 lutego 2012 r. - mianowani koordynatorzy wolontariatu odpowiedzialni za poszczególne 

zakresy zaangażowania w miastach gospodarzach lub opisana rola dla poszczególnego 

zakresu zaangażowania 

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

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

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

 30 kwietnia 2012 r. - aktualizacja liczby wolontariuszy w odpowiednich zakresach zadań  

 15 maja 2012 r. - przygotowane wyposażenie dodatkowe dla wolontariuszy  

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

 15 maja 2012 r. - zapewnienie odpowiednich umów z podziałem ról i odpowiedzialności 

pomiędzy wolontariatem a instytucją odpowiedzialną za dany obszar  

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

umiejętności  

 7 czerwca 2012 r. - przeprowadzone szkolenia przygotowujące wolontariuszy w 

poszczególnych obszarach - wolontariusze są gotowi do pracy  

 2 lipca 2012 r. - przeprowadzone spotkania podsumowujące pracę wolontariatu 

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012: 

 Prowadzenie bieżących prac zespołu projektowego składającego się z przedstawicieli 

wszystkich miast gospodarzy Euro 2012 

 Dążenie do synergii w zakresie efektywności kosztowej oraz nakładów i organizacji pracy 

oraz wzmacnianiu wymiaru społecznego projektu 

 Realizacja spotkań roboczych Zespołu ds. Wolontariatu miast gospodarzy Euro 2012  

i PL.2012 związanych ze wspólną realizacją zadań służących wykonaniu kamieni milowych 

 Zapewnienie integracji projektu z działaniami innych obszarów przygotowawczych,  

w szczególności: opieka medyczna i ratownictwo, bezpieczeństwo, współpraca z kibicami, 

transport, promocja i informacja 

 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  2 670 przeszkolonych wolontariuszy w 4 miastach gospodarzach 

 ponad 90% bardzo dobrych opinii o pracy wolontariuszy miejskich wśród kibiców 

zagranicznych  

 

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  16 kwietnia 2012 r. – uruchomienie wersji light serwisu internetowego 

 17 maja 2012 r. – uruchomienie  finalnej wersji serwisu Polish Guide, w ramach drugiego 

etapu oraz nowych sekcji i funkcjonalności oraz dodatkowej wersji językowej (włoski) 

 23 maja 2012 r. – uruchomienie aplikacji mobilnej Polish Guide, wersji offline 

 1 czerwca 2012 r. – konferencja prasowa aplikacji mobilnej Polish Guide 

 11 czerwca 2012 r. – uruchomienie wersji online aplikacji mobilnej Polish Guide. 

  

Specyficzne dla projektu zadania w I półroczu 2012 r.: 

 

 Uruchomienie wszystkich zaplanowanych funkcjonalności serwisu internetowego Polish Guide 

 Stworzenie wersji light serwisu internetowego, która będzie dedykowana kibicom 

nieposiadającym smartfonów lub tabletów z systemem operacyjnym Android lub iOS 

 Sfinalizowanie współpracy z UEFA, jako partnerem merytorycznym (info o PG na stronie 

UEFA.com) 

 Uruchomienie aplikacji mobilnej oraz wersji light 

 Koordynacja procesu aktualizacji zawartości Polish Guide – współpraca pomiędzy redaktorem 

prowadzącym Polish Guide a osobami dedykowanymi do projektu z miast gospodarzy  

 Zapewnienie integracji z innymi projektami organizacyjnymi, szczególnie dotyczącymi 

transportu kibiców oraz bezpieczeństwa, centrów pobytowych, stref kibica 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. – zakończenie projektu (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu oraz decyzja dot. ewentualnej jego kontynuacji. 

Kluczowe efekty projektu  Promocja Polski wśród kibiców i turystów, jako nowoczesnego Państwa 

 Dostarczenie kibicom informacji turniejowych, organizacyjnych i turystycznych 

 Osiągnięcie 250 000 użytkowników i 1 mln odsłon serwisu  

 

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 
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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  31 marca 2012 r. - zaktualizowany podręcznik Akademii Euro gotowy 

 31 maja 2012 r. - podręcznik Akademii Euro wydrukowany i rozdystrybuowany 

 31 maja 2012 r. - zakończenie szkoleń 

 31 maja 2012 r. - zakończona faza realizacyjna projektu Akademii Euro (aktualnie 

wnioskujemy o przedłużenie realizacji projektu do 31 lipca 2012 r. w Poznaniu i 

uzyskaliśmy akceptację przedłużenia projektu do 30 czerwca w Gdańsku i Wrocławiu oraz 

do 31 lipca w Warszawie) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Zrekrutowanie całkowitej wymaganej liczby uczestników i uczestniczek w projekcie 

(maksymalnie 2500, minimalnie 2125). 

 Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wymaganej liczby uczestników i uczestniczek w 

projekcie. 

 Wnioskowanie i rozliczanie się z wydatkowanych środków na podstawie składanych 

Wniosków o Płatność. 

 Zamknięcie i rozliczenie projektu. 

 Integracja informacji i zapewnienie wsparcia projektowego dla członków zespołów w 

oparciu o narzędzie PPM. 

 Monitorowanie postępów prac i decyzji oraz realizacji przyjętych zadań i podziału pracy 

wewnątrz zespołów projektowych. 

 Prowadzenie analizy ryzyk projektowych i w oparciu o jej ocenę prowadzenie działań 

eskalujących i minimalizujących skutki ryzyk oraz opracowanie alternatywnych scenariuszy 

reagowania na ryzyka. 

 Zapewnienie spójnej komunikacji pomiędzy samorządami województw i członkami zespołu 

projektowego i przekładanie wymagań EFS PO KL na poziom realizacji projektu 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  402 osoby zgłosiły się do projektu w 4 regionach, 2 319 zakwalifikowano do projektu, cały 

cykl szkoleń ukończyło 2 230 osób (85 godzin zajęć, w tym kurs języka angielskiego, 

szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta, różnic międzykulturowych i atrakcji danego 

regionu) 

 01.09.2011 r. - 31.05.2012 r. zrealizowano łącznie 225 grup kursów oraz 450 szkoleń  

z umiejętności miękkich, w projekcie pracowało 230 trenerów/trenerek oraz 110 lektorów 

 40 000 rozdanych egzemplarzy podręcznika „Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Organizacja 

masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. Poza absolwentami 

Akademii w czasie Turnieju korzystali z niego m.in. pracownicy służb mundurowych, kolei, 

personel medyczny, kierowcy transportu miejskiego, wolontariusze, taksówkarze i 

pracownicy hoteli. 

 

 

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

Cel Trwałe podniesienie poziomu kultury i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez przeprowadzenie 

warsztatów dla członków lokalnych stowarzyszeń kibiców. 

Status  30 września 2012 r. - organizacja warsztatów podsumowujących realizację projektów 

kibicowskich dla przedstawicieli stowarzyszeń kibiców  

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami kibiców zainteresowanymi realizacją 

projektu, 

 Koordynacja współpracy partnerskiej z Urzędami Miejskimi 

 Koordynacja współpracy partnerskiej z partnerami zagranicznymi (partnerzy z listy 

niemieckich Fanprojekte) 

 Pozyskiwanie lokalnych partnerów wśród organizacji pozarządowych, 

 Uczestnictwo w warsztatach międzynarodowych jako eksperci przy współpracy z 

instytucjami niemieckimi 

 Zapewnienie integracji pomiędzy projektem „Kibice w swoim mieście” a projektem Kibice 

Razem w miastach, gdzie planowane jest stworzenie lokalnych ośrodków projektu Kibice 
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Razem (m.in. poprzez odpowiedni dobór treści omawianych na warsztatach, skład 

partnerstwa) 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Przeprowadzone warsztaty dla siedmiu lokalnych Stowarzyszeń Kibiców, 

 140 przeszkolonych uczestników warsztatów, 

 Nawiązane partnerstwa międzynarodowe między polskimi a niemieckimi ośrodkami 

współpracy z kibicami 

 

 

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  15 marca 2012  r. - zakończona wspierająca akcja informacyjna wzmacniająca dostępność 

miejsc noclegowych w ramach Polish Pass 

 31 marca 2012 r. - zdefiniowana baza hotelowa dla kibiców w miastach i wybranych 

centrach pobytowych 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Bieżące aktualizowanie dostępnej bazy noclegowej w miastach gospodarzach Euro 2012  

i regionie do 2 godzin jazdy od stadionu. 

 Monitoring działań zmierzających do zapewnienia alternatywnych miejsc zakwaterowania 

dla kibiców, między innymi w domach studenckich. 

 Współpraca z portalami rezerwacyjnymi będącymi partnerami w projekcie Polish Pass. 

 Wsparcie w pozyskaniu do współpracy i obsługi hotelowej kibiców hoteli zlokalizowanych 

poza miastami gospodarzami Euro 2012 (woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-

mazurskie, małopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie): 3 spotkania w Urzędach 

Marszałkowskich z hotelarzami 

 Wsparcie integracji pomiędzy tym projektem a projektami (powiązanymi):  

o Polish Pass – wykorzystanie aktualizowanej bazy danych hotelowych w pracach nad 

projektem Polish Pass, kontynuacja pozyskiwania bazy i przygotowania platformy 

rezerwacyjnej 

o Projekty jakościowe - kontynuacja współpracy z IGHP, seminaria dla hotelarzy 

o Współdziałanie z koordynatorami ds. bezpieczeństwa i opieki medycznej – w temacie 

zabezpieczenia medycznego oraz kwestii bezpieczeństwa w obrębie zamieszkiwania kibiców 

w pobliżu centrów pobytowych (hotele „team followers”) 

o Współorganizacja konferencji „bezpieczny hotel” – działania podejmowane we współpracy z 

MG, Kom Bezp., KGP, KGSP, BOR, GIODO, GIS 

 Koordynacja przepływu informacji pomiędzy UEFA/EURO 2012 Polska a Agencją ds. 

Zakwaterowania TUI oraz miastami gospodarzami odnośnie zwalnianych pokoi w hotelach 

UEFA Family i ich pozyskiwania dla potrzeb zakwaterowania kibiców. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Zagwarantowano odpowiednią liczbę miejsc noclegowych 

 Zapewniono różne standardy zakwaterowania – ekonomiczne (camping, hostel) średni (hotel 

2-3*, Apartamenty), wysoki (hotel 4-5*) 

 Postrzeganie Polski jako kraju, który jest atrakcyjny turystycznie, ma zróżnicowana bazę 

noclegową, jest nowatorski i nowoczesny – światowe systemy rezerwacyjne, ma 

odpowiednią i niedrogą bazę noclegową 

 Podniesienie standardu obsługi gości w hotelach dzięki wdrożonemu systemowi szkoleń dla 

pracowników. 

 

 

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 kanału dostępu do informacji dla turystów i mieszkańców; 

3. Udostępnienie częściowo alternatywnego kanału komunikacyjnego na wypadek przeciążenia bądź 

niedostępności sieci komórkowych; 
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Status  28 lutego 2012 r. - przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez 

UM w Poznaniu        

 31 marca 2012 r. - przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez 

UM Warszawa          

 31 marca 2012 r. - przetestowana usługa darmowego dostępu do Internetu dostarczana przez 

 UM w Gdańsku       

 24 maja 2012 r. - wdrożona strategia informowania o usłudze (wprowadzona lokalizacja 

dostępnych hot-spotów do portalu Polish Guide) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Aktualizacja informacji o dostępnych hot-spotach w miastach-gospodarzach na portalu 

Polish Guide); 

 Wymiana doświadczeń (m.in. statystyk „ruchowych”) pomiędzy miastami;  

 Monitorowanie projektów rozbudowy sieci Wi-Fi; 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a wszystkimi produktami Platformy 

Informacyjnej Kibica (strona WWW i aplikacja mobilna Polish Guide); 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu.  Przeprowadzenie testów usługi bezprzewodowego Internetu w trzech miastach gospodarzach  

(w Poznaniu sieć była uruchomiona dopiero dzień przed Turniejem). Błędy wykryte w 

trakcie testów zostały skorygowane przed Turniejem, co przyczyniło się do poprawy jakości 

usługi 

 Wprowadzenie na mapę portalu Polish Guide informacji o dostępnych punktach dostępu do 

usługi bezprzewodowego miejskiego Internetu  we wszystkich miastach gospodarzach, 

Krakowie i Gdyni. 

 Wdrożony system dobowego raportowania statystyk z wykorzystania sieci Wi-Fi w trakcie 

Turnieju. 

 Stworzenie oznakowania miejsc dostępu sieci w niektórych miastach gospodarzach – 

statystyki wykorzystania usługi bezprzewodowego Internetu w trakcie Turnieju 

jednoznacznie wskazują, że wykorzystanie sieci zależy od oznakowania miejsc, w których 

usługa jest dostępna.  

 

 

Koordynacja i monitorowanie programu przygotowań telefonii komórkowej 

Cel Optymalna dostępność publicznych usług telekomunikacyjnych (sieci komórkowych) w kluczowych 

miejscach przebywania oraz przemieszczania się uczestników UEFA EURO 2012™. 

Status  stycznia 2012 r. - Wypracowana i zatwierdzona (do testów) Metodologia weryfikacji jakości 

i wydajności sieci w kluczowych miejscach w czasie UEFA EURO 2012™ pomiędzy 

operatorami telefonii komórkowej, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz 

Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji 

 16 stycznia – 16 marca 2012 r. – testy metodologii weryfikacji jakości i wydajności sieci  

w kluczowych miejscach w czasie UEFA EURO 2012™ pomiędzy operatorami telefonii 

komórkowej, wykonywane przez UKE   

 24 lutego 2012 r. – rozpoczęcie instalacji elementów sieci aktywnej operatorów na Stadionie 

Miejskim we Wrocławiu (proces połączenia systemu antenowego z siecią każdego 

operatora); 

 1 marca 2012 r. – rozpoczęcie instalacji elementów sieci aktywnej operatorów na Stadionie 

Narodowym w Warszawie (proces połączenia systemu antenowego z siecią każdego 

operatora); 

 8 marca 2012 r. – rozpoczęcie instalacji elementów sieci aktywnej operatorów na Stadionie 

Lecha w Poznaniu (proces połączenia systemu antenowego z siecią każdego operatora); 

 16 marzec 2012 r. – zakończone testy Metodologii pomiaru jakości i wydajności sieci 

komórkowych w kluczowych miejscach w czasie UEFA EURO 2012™ (UKE); 

 30 marzec 2012 r. - zaktualizowana informacja na temat statusu przygotowania 

infrastruktury sieci komórkowych w miejscach związanych z organizacją UEFA EURO 

2012™ (Stadiony, Strefy Kibica, Lotniska, Dworce kolejowe, pozostała przestrzeń 

publiczna); 

 6 kwietnia 2012 r. - zweryfikowana (po testach) Metodologia weryfikacji jakości i 

wydajności sieci komórkowych w kluczowych miejscach w czasie UEFA EURO 2012™ 

(Stadiony, Strefy Kibica, Lotniska, Dworce kolejowe, pozostała przestrzeń publiczna); 

 30 kwietnia 2012 r. - określone sposób i zakres komunikacji pomiędzy operatorami sieci 

oraz interesariuszami sektora publicznego w trakcie Turnieju; 
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 8 maja 2012 r. - zakończona instalacja sieci komórkowych na Stadionach na potrzeby UEFA  

EURO 2012™; 

 8 czerwca 2012 r. - rozpoczęte pomiary jakości i wydajności sieci komórkowych i 

przekazane ich wyników do operatorów zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiarów; 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Wypracowanie finalnej wersji Metodologii weryfikacji jakości i wydajności sieci podczas 

UEFA EURO 2012™ (po testach, analizie wniosków oraz wprowadzeniu niezbędnych 

korekt); 

 Koordynacja procesu testowania, uzgadniania oraz konsultacji ww. Metodologii pomiędzy 

interesariuszami projektu; 

 Monitorowanie procesu budowy infrastruktury komórkowej na stadionach oraz innych 

kluczowych miejscach imprezy poprzez bezpośrednią komunikację z inwestorami 

(operatorami) oraz spółkami stadionowymi (lub operatorami stadionów); 

 Ciągła aktualizacja i przekazywanie istotnych informacji dotyczących organizacji Turnieju 

(kluczowe procesy transportowe, lokalizacja miejsc i ich pojemności, inne istotne z punktu 

widzenia osiągnięcia celu, informacje); 

 Koordynacja przepływu informacji w projekcie pomiędzy wszystkimi podmiotami  

(w tym: organizacja spotkań, telekonferencji); 

 Zapewnienie integracji pomiędzy tym projektem a wszystkimi projektami związanymi  

z powstawaniem infrastruktury lub organizacyjnymi, których celem jest umożliwienie 

przebywania lub przemieszczania się uczestników imprezy w liczbach przekraczających 

normalny/regularny ruch w tych miejscach; 

 Wypracowanie zasad oraz trybu współpracy pomiędzy interesariuszami w fazie operacyjnej 

Turnieju; 

 Operacyjne współdziałanie z operatorami w trakcie Turnieju w uzgodnionym zakresie oraz 

trybie;  

 Wszystkie zadania oraz kamienie milowe projektu zostały zrealizowane w planowanym 

zakresie  

i terminie a produkty dostarczone. W ciągu ostatnich 6 miesięcy realizacji projektu 

koordynacji została zakończona instalacja wewnętrznej infrastruktury sieci na wszystkich 

Stadionach, a także we wszystkich kluczowych dla Turnieju miejscach (lotniska 

podstawowe i wspomagające, dworce, miejsca przeznaczone na strefy kibica, centra 

pobytowe, stadiony treningowe). Gotowość infrastruktury sieci do obsługi użytkowników w 

trakcie Turnieju była monitorowana na podstawie wypracowanego szablonu i metodologii. 

W przypadkach kiedy uzyskanie gotowości infrastruktury  w danym miejscu uzależnione 

było od podmiotów zewnętrznych  i obciążone ryzykiem braku jej uzyskania w terminie 

proces (np. instalacja infrastruktury w podziemnej części stacji kolejowej PKP na lotnisku 

im. F. Chopina) wspierany był przez PL.2012; 

 Kluczowe znaczenie w raportowanym okresie  miało także uzgodnienie pomiędzy 

interesariuszami projektu Metodyki weryfikacji jakości i wydajności sieci komórkowych za 

pomocą pomiarów realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej podczas 

Turnieju oraz ich szczegółowego  zakresu (wskaźniki jakościowe poszczególnych usług - 

KPI) i harmonogramu.  

 Terminy i miejsca pomiarów zostały wskazane tak, aby zbadać jakość usług w kluczowych 

miejscach (Stadiony, Strefy Kibica, lotnisk, dworce) i w czasie największego obciążenia 

sieci. Założono oraz zrealizowano pomiary przynajmniej raz w każdym z kluczowych dla 

jakości organizacji Turnieju miejscu (każde lotnisko podstawowe, główny Dworzec PKP w 

mieście gospodarzu, Strefa Kibica, Stadion). Ze względu na rangę meczów rozgrywanych na 

Stadionie Narodowym – pomiary na tym obiekcie zostały zrealizowane dwukrotnie (mecz 

otwarcia 08.06 oraz półfinał 28.06). W ramach realizacji projektu uzgodniono także zakres 

oraz tryb współpracy operatorów z Krajowym Sztabem Operacyjnym reprezentowanym 

przez Krajowego Koordynatora ds. Telekomunikacji i Informatyki w operacyjnej fazie 

Turnieju. Współdziałanie  zostało  zrealizowane w ustalonym zakresie i trybie. Szczegółowe 

informacje z realizacji celu projektu (optymalna dostępność usług w trakcie Turnieju) oraz 

fazy operacyjnej Turnieju zawarte są w rozdziale dotyczącym podsumowania działania 

publicznych usług telekomunikacyjnych. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Gotowa (rozbudowana) infrastruktura publicznych sieci komórkowych w kluczowych 

miejscach Turnieju; 

 Wyznaczone i uzgodnione standardy (Metodyka) weryfikacji jakości i wydajności sieci 

komórkowych w trakcie dużej imprezy masowej (UEFA EURO 2012™); 

 Uzgodniony zakres oraz tryb współdziałania dostawców publicznych usług 
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telekomunikacyjnych ze strukturami koordynacji i Zarządzania Turniejem po stronie 

publicznej. 

 

 

 

3.2.5 PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą 

 

Program realizuje następujące gwarancje: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13. 

 

Cel programu: Wspólne przygotowania z Ukrainą do Turnieju, maksymalny poziom 

współpracy, spójne standardy i komunikacja przy zachowaniu naturalnych różnic pomiędzy 

krajami, zapewnienie gotowości do współpracy operacyjnej w czerwcu 2012 r. 

Uwzględnienie aspektu „jeden turniej dwa kraje”. 

    

Działania realizowane w ramach programu: 

 Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie 

przygotowania obydwu krajów do UEFA EURO 2012™. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

Rządy, instytucje rządowe Polski i Ukrainy, miasta gospodarze Euro 2012 Polski i Ukrainy, 

UEFA, LOC/EURO 2012 Polska, EURO 2012 Ukraina. 

Stworzenie programu współpracy z Ukrainą i koordynacja jego realizacji w procesie przygotowania obydwu 

krajów do UEFA EURO 2012™ 

Cel 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  16 lutego 2012 r. – spotkanie grupy roboczej ds. wizerunku, reklamy, turystyki i rekreacji 

 27 lutego 2012 r. – konferencja telemost Kijów – Warszawa na temat stanu przygotowań do 

UEFA EURO 2012™ na Ukrainie i w Polsce na 100 dni przed otwarciem Mistrzostw 

 22 marca 2012 r. – organizacja Komitetu Polsko-Ukraińskiego ds. Przygotowania  

i Przeprowadzenia EURO 2012 

 

Specyficzne dla projektu zadania na 2012 r.: 

 Raportowanie na potrzeby wewnętrzne oraz interesariuszy; 

 Przygotowanie materiałów na posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania  

i Przeprowadzenia EURO 2012 

 Wsparcie spotkań ze stroną ukraińską w celu podsumowań statusowych współpracy oraz 

rozwiązywania zgłoszonych problemów; 

 Pełnienie roli sekretarzy polsko – ukraińskich grup roboczych w każdym obszarze 

merytorycznym przygotowań (poza obszarem bezpieczeństwa) – przez Koordynatorów i 

Kierowników odpowiednich projektów ze strony PL.2012 

 Monitoring realizacji kamieni milowych zdefiniowanych w ramach projektów polsko – 

ukraińskiej Mapy Drogowej 

 Bieżące raportowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które z kolei przekazuje kluczowe 

informacje do Komitetu Organizacyjnego EURO 2012 

 Podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do zapewnienia terminowości 

uzyskania zaplanowanych efektów oraz wypracowania i wdrożenia w obu krajach 

podobnych standardów w procesach obsługi gości 

Planowana data realizacji 31 sierpnia 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.)  

 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu.  Powołane polsko-ukraińskie grupy robocze (przewodniczący i sekretarze po obu stronach) 

 Podpisany „Plan wspólnych działań Polski i Ukrainy (Mapa Drogowa)  w procesie 

przygotowań i przeprowadzenia Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012” 
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 Realizacja Mapy Drogowej na poziomie 75%, co pozwoliło zrealizować w pełni założone 

cele współpracy 

 

 

3.2.6 PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA (Union of 

European Football Associations) oraz spółkami zależnymi UEFA 

 

Program realizuje następujące gwarancje i umowy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, gwarancje dotyczące punktów 5.3, 5.8 i 8.2 

wymogów zgłoszeniowych, umowy stadionowe, umowy lotniskowe, umowy z miastami 

gospodarzami Euro 2012. 

 

Cel programu: Wypełnienie gwarancji przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu 

środkami publicznymi oraz wprowadzaniu jedynie niezbędnych i efektywnych zmian 

legislacyjnych. 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 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; 

 Koordynacja precyzowania zakresu gwarancji prawnych i zasad współpracy w ramach 

Grupy G5; 

 Venue Management - koordynacja opracowania i realizacji ustaleń z UEFA na 

stadionach w miastach gospodarzach Euro 2012; 

 Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu 

Odpowiedzialności Społecznej. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem:  

 

UEFA, LOC/EURO 2012 Polska, miasta gospodarze Euro 2012, PZPN, Urząd Patentowy RP, 

Służba Celna RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 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, 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Sanitarny. 
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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 G51. 

Status  8 maja 2012 r. - koncepcja funkcjonowania przestrzeni miejskiej (operacyjny podział zadań  

i odpowiedzialności – transport, wolontariat, bezpieczeństwo, informacja, oczyszczanie 

miasta, oznakowanie, Ambasady Kibica)          

 31 maja 2012 r. - zakończone testy w przestrzeni miejskiej (Sprawdzenie znajomości 

procedur postępowania, planów operacyjnych, zasad komunikacji i podejmowania decyzji w 

zakresie funkcjonowania przestrzeni miejskiej) 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Decyzyjnego w tym logistyka, materiały 

merytoryczne, sporządzanie sprawozdania i monitorowanie wdrożenia uzgodnień z 

posiedzenia.  

 Organizacja kolejnych posiedzeń grupy G5 w tym logistyka, materiały merytoryczne, 

sporządzanie sprawozdania i monitorowanie wdrożenia uzgodnień z posiedzenia.  

 Prowadzenie analizy ryzyk projektowych i w oparciu o jej ocenę prowadzenie działań 

eskalujących i minimalizujących skutki ryzyk.  

 Wprowadzenie specjalistycznej i merytorycznej roli doradczej dla uczestników projektu. 

 Zapewnienie spójnej komunikacji pomiędzy UEFA i zaangażowanymi uczestnikami 

projektu i przekładanie wymagań UEFA na poziom realizacji przez uczestników projektu. 

 Monitorowanie i wspieranie realizacji wspólnych projektów G5. 

 Monitorowanie i wspieranie realizacji kamieni milowych w zakresie przygotowania 

operacyjnego przestrzeni miejskiej. 

 Wizyty koordynacyjne w miastach gospodarzach: omówienie ryzyk i bieżącego statusu 

projektów organizacyjnych. 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Ze względu na brak jasnych zasad przekazania stadionu UEFA i jego odbioru po Turnieju  

z uwzględnieniem podziału ról pomiędzy stronami oraz ewentualnych kosztów 

odszkodowań za zniszczenia oraz wzrastających wymagań po stronie UEFA w stosunku do 

operatorów stadionów, grupa G5 wspólnie przeprowadziła pierwszy etap negocjacji z UEFA 

w tym zakresie. W wyniku negocjacji UEFA potwierdziła możliwości renegocjacji zakresu 

odpowiedzialności i kosztów wynikających z organizacji meczów na stadionach oraz 

doprecyzowania generalnych, ale istotnych warunków formalnych (w tym kwestii płatności). 

Uzgodniono generalne zasady dla wszystkich stadionów oraz indywidualne stosownie do 

specyficznych uwarunkowań. Szacowane zagregowane oszczędności dla czterech miast 

gospodarzy wynikające ze wspólnych ustaleń to ok. 15 mln złotych. Kolejny raz wspólne 

działanie umożliwiło sprawne załatwienie spornej sprawy, wyeliminowanie ryzyka 

poniesienia dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów przez operatorów wynikających  

ze zbyt ogólnych zapisów w umowach z UEFA. Działanie to było również wzmocnieniem 

profesjonalnego partnerstwa z UEFA. 

 Przeprowadzono testy rozwiązań na UEFA EURO 2012™ podczas programu 

obserwacyjnego, specjalnie zorganizowanego przez PL.2012 z udziałem służb i 

przedstawicieli miast gospodarzy podczas meczu Polska – Portugalia na Stadionie 

Narodowym w dniu 29.02.2012 r. Swoim zakresem testy objęły kluczowe miejsca Turnieju: 

lotnisko, stadion, przestrzeń publiczna, dworzec oraz główne obszary: bezpieczeństwo, 

opieka medyczna, transport, zarządzanie operacyjne, zarządzanie informacją. Podobnie jak 

w przypadku podobnych testów na pozostałych arenach UEFA EURO 2012™ i w tym 

przypadku został przygotowany raport końcowy wskazujący na elementy, które się 

sprawdziły i elementy, które wymagają udoskonalenia lub zmiany. Część rekomendacji 

dotyczyła wyłącznie Warszawy i Stadionu Narodowego, ale część dotyczyła kwestii 

uniwersalnych, z których skorzystać mogły pozostałe miasta gospodarze. Współpraca przy 

organizacji i ocenie testów pozwoliła przede wszystkim na weryfikację gotowości nowych 

obiektów stadionowych oraz koncepcji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, transportu i 

zarządzania oraz wprowadzenie koniecznych zapisów w planach operacyjnych.  

 Uzgodniono spójny zakres i metodykę przeprowadzenia badań bezpośrednich i pośrednich 

korzyści oraz kosztów dotyczących organizacji UEFA EURO 2012™ w każdym mieście 

gospodarzu. Dzięki spójnemu podejściu do badań możliwe będzie uzyskanie wiarygodnych i 

porównywalnych danych dotyczących miast gospodarzy. Wyniki badań będą dobrym 

uzupełnieniem raportu Impact oraz znaczącym wkładem do raportu „Legacy”, 

                                                 
1
 Grupa G5 – przedstawiciele czterech miast gospodarzy Euro 2012 oraz Spółki PL.2012 
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opracowywanym przez spółkę PL.2012.  

 Wspólnie zlecono przeprowadzenie badań wizerunkowych podczas Turnieju w miastach 

gospodarzach: Ocena  satysfakcji obsługi kibiców w czasie Turnieju w miastach 

gospodarzach. 

 Dzięki wspólnemu zleceniu badań oraz zastosowaniu spójnej metodologii: 

- uzyskano wiarygodne i porównywalne dane dotyczące oceny przez kibiców zagranicznych: 

atmosfery i organizacji Turnieju, transportu, bezpieczeństwa, pracy wolontariuszy, strefy 

kibica, ogólnych wrażeń z pobytu w Polsce; 

- zweryfikowano poziom spełnienia wybranych KPI; 

- uzyskano informacje o znaczeniu operacyjnym w kontekście wprowadzenia ewentualnych 

zmian organizacyjnych; 

- możliwa była mierzalna ocena jakości organizacji; 

- uzyskano oszczędności dzięki wspólnemu zleceniu badań; 

- uzyskano cenny wkład do raportu „Legacy”. 

 Spotkania grupy G5 w pierwszym półroczu 2012 r. oraz bieżące kontakty oparte na 

wypracowanych w ciągu ostatnich 3 lat relacjach umożliwiły sprawne przygotowanie i 

przeprowadzenie procesu opracowania i wdrożenia planów operacyjnych. Miało to istotne 

znaczenie ze względu na krótki termin opracowania planów i ich złożoność. Zrozumienie i 

wsparcie procesu ze strony członków grupy G5 –szefów przygotowań do UEFA EURO 

2012™ w miastach gospodarzach - było kluczowe. W ramach procesu przeprowadzono w 

każdym z miast gospodarzy i Krakowie specjalne spotkania warsztatowe w zakresie 

doprecyzowania planów operacyjnych.   

 

 

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  7 czerwca 2012 r.  - przygotowane i przeprowadzone we współpracy z UEFA i innymi 

podmiotami finalne szkolenia i warsztaty dla wybranych funkcjonariuszy i innych osób 

operacyjnie zaangażowanych ze strony publicznej w Program Ochrony Praw UEFA EURO 

2012™ - gotowość operacyjna w obszarze 

Specyficzne zadania na I półrocze 2012 r.:  

 Bieżąca koordynacja działań podmiotów publicznych zaangażowanych w ochronę praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych UEFA EURO 2012™   

 Współpraca z UEFA, pełnomocnikami UEFA, EURO 2012 Polska oraz innymi podmiotami 

(sponsorzy, oficjalni licencjobiorcy) w zakresie monitoringu i ścigania naruszeń praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych 

 Działalność informacyjno - edukacyjno - prewencyjna w obszarze 

 Wsparcie obszarów promocyjno - informacyjnych PL.2012 oraz podmiotów publicznych w 

zakresie kwestii własności intelektualnej i zagadnień powiązanych 

 Styczeń – czerwiec 2012 r. – przeprowadzenie lub wspieranie UEFA, oficjalnych 

sponsorów, licencjobiorców lub innych autoryzowanych podmiotów w kilkunastu 

interwencji w sprawie nieuprawnionego używania symboliki Turnieju 

 Styczeń – czerwiec 2012 r. – udzielenie ponad. 100 odpowiedzi na pytania przedsiębiorców 

dotyczące zasad używania symboliki Turnieju i możliwości licencyjnych 

 Kwiecień 2012 r. – organizacja i przeprowadzenie XVI posiedzenia Komitetu Ochrony Praw 

przy Ministrze Sportu i Turystyki 

 Kwiecień 2012 r. – przeprowadzenie we współpracy przeprowadzony cykl szkoleń w 

miastach gospodarzach: Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie dla funkcjonariuszy 

Policji z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą odpowiednich Komend 

Wojewódzkich Policji oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej dot. ochrony praw własności 

intelektualnej UEFA EURO 2012™ oraz zagadnień powiązanych 

 Maj 2012 r. – Finalna aktualizacja dokumentu „Działania i Procedury”, wypracowanego na 

forum Komitetu Ochrony Praw i przekazanie go do stosowania przez odpowiednie podmioty 

 8 czerwca - 1 lipca 2012 r. - Operacyjny udział przedstawicieli PL.2012 w działaniach 

Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™ we wszystkich polskich miastach 

gospodarzach  

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość operacyjna osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 3 lipca 2012 r. - zakończony operacyjny udział w Programie Ochrony Praw UEFA EURO 

2012™ 

 10 lipca 2012 r. – przygotowanie raportu dla Ministerstwa Sportu i Turystyki  

 Wrzesień 2012 r.  – przygotowanie  i przeprowadzenie XVII posiedzenia Komitetu Ochrony 
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Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki z udziałem UEFA i innych podmiotów; 

podsumowanie działań, przedstawienie analiz i wniosków  

 Wrzesień 2012 r. – opracowanie finalnego wkładu do raportu Legacy i ewentualnych innych 

publikacji i materiałów podsumowujących i rozliczających działania PL.2012 oraz 

interesariuszy  

w przedmiotowym obszarze  

 Grudzień 2012 r. – zamknięcie i rozliczenie wszystkich kwestii związanych z prawami 

własności intelektualnej i zagadnieniami powiązanymi PL.2012  

  

Kluczowe efekty projektu  Skuteczna interwencja we współpracy z odpowiednimi organami, inspekcjami i służbami 

administracji publicznej na największe i najbardziej problematyczne działania typu ambush 

marketingowego tuż przed i w trakcie Turnieju – usunięte ogromne konstrukcje / billboardy  

z terenów bezpośrednio przy stadionach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu; zdjęte 

nieautoryzowane flagi reklamowe z obiektów / instalacji na terenach publicznych. 

Pozytywny wpływ na kwestie związane z bezpieczeństwem Turnieju, porządkiem w 

miejscach publicznych i ładem przestrzennym.   

 Udział przeszkolonych przedstawicieli organów, inspekcji i służb administracji publicznej w 

działaniach Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™ we wszystkich polskich 

miastach gospodarzach przy okazji każdego z 15 meczów rozgrywanych w Polsce.  

 Potwierdzona przez UEFA bardzo dobra i skuteczna współpraca w koordynowanym 

obszarze z PL.2012 i odpowiednimi organami, inspekcjami i służbami administracji 

publicznej. Model współpracy i poszczególne zastosowane rozwiązania uznane za najlepsze 

praktyki dla organizatorów kolejnych turniejów z cyklu UEFA EURO. Pozytywny wpływ na 

wizerunek Polski jako organizatora największych wydarzeń sportowych. 

 Niska liczba odnotowanych istotnych naruszeń praw własności intelektualnej UEFA EURO 

2012™ jako między innymi efekt zrealizowanych działań edukacyjno – informacyjno – 

prewencyjnych. Pozytywny wpływ na wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego, 

szanującego i chroniącego prawa własności intelektualnej.   

 

 

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 Efektywna realizacja gwarancji rządowych złożonych wobec UEFA w obszarze kadrowo-pobytowym, 

podatkowym, celnym oraz innych dotyczących otoczenia formalno – prawnego. Zapewnienie przez 

polską administrację publiczną profesjonalnej obsługi administracyjnej dla UEFA i osób delegowanych 

lub akredytowanych przez UEFA do przygotowania i przeprowadzenia Turnieju, zgodnie  

z właściwością odpowiednich organów, inspekcji i służb administracji publicznej. 

Status  30 kwietnia 2012 r. - Przeprowadzenie finalnej weryfikacji z UEFA wszystkich ustaleń 

proceduralno – prawnych w przedmiotowym obszarze   

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Kontynuowanie koordynowania efektywnej współpracy pomiędzy UEFA i odpowiednimi 

organami, inspekcjami i służbami administracji publicznej  

 Zapewnienie w zakresie  gwarancji kadrowo - pobytowych, podatkowych i innych, 

bieżącego merytorycznego i operacyjnego wsparcia UEFA i innych podmiotów w 

szczególności tuż przed i w trakcie Turnieju 

 Aktualizacja dokumentów informacyjnych dla UEFA oraz listy ekspatów UEFA 

przekazywanej odpowiednim instytucjom 

 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 

 Styczeń – kwiecień  2012 – Koordynacja i wspieranie we współpracy z Ministerstwem 

Sportu i Turystyki działań związanych z realizacją gwarancji nr 18 tj. wprowadzeniem 

możliwości nieograniczonego wykonywania nocnych operacji lotniczych w wybranych 

polskich miastach na czas przeprowadzenia Turnieju.  

 Luty – marzec 2012 r. – współpraca z przedstawicielami m.in. Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędem Lotnictwa 

Cywilnego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w celu wyjaśnienia procedur 

poszczególnych zagadnień dotyczących   pracowników UEFA wykonujących zawody 

regulowane w Polsce w związku z UEFA EURO 2012™ 

 18 kwietnia 2012 r. – wejście w życie nowelizacji Ustawy o przygotowaniu finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zawierającej odpowiednie 

zapisy dot. nie stosowania ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i 

lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony 
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środowiska, w wybranych polskich portach lotniczych. Realizacja gwarancji nr 18 

 Maj 2012 r. – udzielenie dodatkowego  wsparcia UEFA i partnerom UEFA w związku z 

przyjazdem do Polski kilkunastu osób delegowanych do pracy przy organizacji Turnieju z 

Ukrainy oraz Republiki Południowej Afryki.  Efektywna współpraca z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 30 kwietnia 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 10 lipca 2012 r. – przygotowanie raportu dla Ministerstwa Sportu i Turystyki  

 Wrzesień 2012 r. – opracowanie finalnego wkładu do raportu Legacy i ewentualnych innych 

publikacji i materiałów podsumowujących i rozliczających działania PL.2012 i 

interesariuszy w przedmiotowym obszarze  

 

Kluczowe efekty projektu  Ograniczenia dla nocnych operacji lotniczych w wybranych portach zniesione. Istotny 

pozytywny  wpływ na czas i komfort transportowania w czasie Turnieju kibiców 

zagranicznych, drużyn piłkarskich i innych uczestników Turnieju  

 Udzielenie skutecznego wsparcia UEFA i osobom delegowanym przez UEFA we wszystkich 

sprawach zaadresowanych do PL.2012 w okresie bezpośrednio poprzedzającym Turniej i w 

jego trakcie.  

 Potwierdzona przez UEFA bardzo dobra współpraca w koordynowanym obszarze z PL.2012  

i odpowiednimi organami, inspekcjami i służbami administracji publicznej.   

 

 

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 Projekt „Respect Inclusion – football with no limits” oraz działania podmiotów zaangażowanych w 

przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju dotyczące dostępności i uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnościami: 

 Przygotowano kluczowe miejsca Turnieju pod względem dostępności dla kibiców  

z niepełnosprawnościami. Celem było udostępnienie tych przestrzeni dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami: 

- wszystkie stadiony (wejścia, podjazdy, windy, oznakowanie, punkty gastronomiczne, toalety, miejsca 

dla kibiców na wózka inwalidzkich wraz z opiekunami, obsługa wolontariuszy)  

- wszystkie oficjalne strefy kibiców (wejścia, toalety, punkty gastronomiczne, podesty, obsługa 

wolontariuszy. W Poznaniu dodatkowo zastosowano pętlę indukcyjną.)  

- wszystkie lotniska (zgodnie z obowiązującymi standardami lotniskowymi) 

- wszystkie stacjonarne Ambasady Kibiców (podjazdy, toalety) 

- we wszystkich miastach gospodarzach trasy mobility concept były obsługiwane przez  tabor transportu 

publicznego dostępny dla osób niepełnosprawnych  

- w możliwie dużym zakresie przygotowano infrastrukturę twardą w punktach transportowych (np. 

widy, oznaczenia).  

W przypadku  miejsc o mniejszej dostępności, szczególną wagę przyłożono do zapewnienia obsługi 

tych miejsc przez wolontariuszy. 

 Wszyscy wolontariusze Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 zostali 

przeszkoleni pod względem obsługi kibiców z niepełnosprawnościami. Wolontariusze 

UEFA obsługujący kibiców niepełnosprawnych na stadionach zostali wskazani i 

przeszkoleni w zakresie specjalnych potrzeb kibiców niepełnosprawnych. W projektach 

wzięły udział osoby znające język migowy. W projekcie Wolontariatu miast gospodarzy 

wzięło udział 62 osoby z różnymi niepełnosprawnościami. 

 Uruchomiono serwis informacyjny poświęcony dostępności Turnieju dla osób  

z niepełnosprawnościami poprzez: 

- stronę www.polandnolimits.eu – wszystkie informacje o miastach gospodarzach pod względem 

dostępności, w tym m.in. hotele, sport i rekreacja, strefy kibiców, transport, zdrowie, ważne telefony 

informacyjne. 

- stronę www.niepelnosprawnik.eu – wyszukiwarka miejsc dostępnych i informacja o dostępności 

przestrzeni w miastach gospodarzach (ponad 4000 obiektów, w tym hotele, hostele, restauracje, kluby, 

sklepy, apteki, przychodnie, itp.), 

- 774 miejsca wskazane jako dostępne wg metodologii zastosowanej w ramach projektu „Respect 

Inclusion – football with no limits” otrzymały oznaczenia w formie naklejek na drzwi wejściowe, 

- infolinie uruchomione przez miasta gospodarzy, które udzielały informacji nt. dostępności Turnieju w 

sposób zindywidualizowany,  

- ponadto wszystkie strony internetowe miast gospodarzy, strona Polish Guide, strony projektów 

http://www.polandnolimits.eu/
http://www.niepelnosprawnik.eu/
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społecznych były dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

 Dla kibiców z niepełnosprawnością wzrokową, na stadionach podczas wszystkich meczów 

przeprowadzono komentarz audiowizualny. Dostarczony został sprzęt, przeszkolono 

wolontariuszy, którzy komentowali mecze oraz wydarzenia na stadionie. Sprzęt był 

dystrybuowany przez wolontariuszy UEFA odpowiedzialnych za obsługę kibiców z 

niepełnosprawnościami.  

Był przydatny także dla osób niedosłyszących, które nie mogły korzystać z komentarza 

stadionowego. 

 Gry pokazowe drużyn składających się z piłkarzy niewidomych i niedowidzących: 

Przed meczami ćwierćfinałowymi na stadionach w Warszawie i Gdańsku odbyły się mecze    

pokazowe zorganizowane przez Olimpiady Specjalne oraz Stowarzyszenie CROSS w 

ramach Respect Inclusion – Football with no Limits. 

 Przeprowadzono działania informacyjne skierowane na popularyzację tematyki dostępności 

Turnieju dla osób z niepełnosprawnościami: 

- konferencje prasowe dotyczące promocji wyszukiwarki www.niepelnosprawnik.eu (Poznań, Wrocław, 

Warszawa) 

- konferencja prasowa dotycząca komentarza audiowizualnego (marzec 2012 r.) z udziałem CAFE, 

Fundacji TUS, PL.2012 oraz MSiT. 

- konferencja dotycząca informacji o dostępności Turnieju dla kibiców niepełnosprawnych w 

Krajowym Centrum Medialnym  (5.06.2012) z udziałem CAFE, Fundacji TUS, PL.2012, Miasta 

Stołecznego Warszawa.  

- konferencja dotycząca Respect Inclusion – Football with no Limits - Show Case Games (26.06.2012) 

z udziałem Minister Joanny Muchy, Posła Romana Koseckiego oraz Cezarego Pazury.  

-  Fundacja TUS przygotowała spot promocyjny dotyczący dostępności Turnieju dla kibiców 

niepełnosprawnych w ramach Respect Inclusion – Football with no Limits. Do projektu zaangażowano 

Huberta Urbańskiego w roli ambasadora. Ambasadorami projektu byli także Dariusz Dziekanowski. 

Roman Kosecki oraz Cezary Pazura. 

- informacje o działaniach były udostępnione poprzez strony parterów oraz portale społecznościowe.  

 

Działania projektu „Respect your health podlegają zewnętrznej ewaluacji, która jest w trakcie 

opracowywania. 

 

„Respect your health  - Euroschools 2012” 

 

Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnych w działania prozdrowotne, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obiekty typu „Orlik”. Ważnym elementem projektu było uruchomienie systemu 

wsparcia i kształcenia animatorów obiektów „Orlik”, trenerów osiedlowych oraz wolontariuszy. 

 Uruchomiono system podnoszenia kompetencji oraz wymiany doświadczeń poprzez stronę 

internetową www.respectyourhealth.eu, podręcznik dla Animatorów i regularne szkolenia. 

 W projekcie wzięło udział 217 animatorów i animatorek oraz 190 wolontariuszy i 

wolontariuszek, którzy zaangażowali do 50 lokalnych organizacji (Szkolne Związki 

Sportowe, Rady Gmin, Szkoły, organizacje działające w obszarze sportu, kultury, edukacji 

prozdrowotnej, włączenia społecznego) 

 Ww. animatorzy, trenerzy i wolontariusze zorganizowali regularne zajęcia promujące 

zdrowie, jednorazowe imprezy promujące zdrowie oraz ogólnopolski turniej drużyn 

biorących udział w projekcie 

 W ww. zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży oraz kilka tysięcy 

dorosłych (około 3000). 

 Wiele ze zorganizowanych wydarzeń zostało opisanych i umieszczonych na stronie 

www.respectyourhealth.eu.  

 Organizatorzy projektu w Polsce (Fundacja „V4Sport”) nawiązali bliską współpracę 

międzynarodową, m.in. ze StreetFootballWorld oraz organizacją Muuvit. 

 Cieszący się dużym szacunkiem i bardzo dobrymi wynikami w zakresie promocji zdrowia 

wśród dzieci i młodzieży w Europie, projekt Muvit został przygotowany do wdrożenia w 

Polsce.  

 Działania projektowe rozpoczęły się w polskich szkołach w kwietniu 2012 r. Szkoły mogą 

się rejestrować do udziału na stronie muuvit.com/polska. Działania projektowe pozwalają na 

zintegrowanie tematyki zdrowia do nauczania różnych przedmiotów szkolnych z użyciem 

narzędzi internetowych.  

 

Działania projektu „Respect your health” podlegają zewnętrznej ewaluacji, która jest w trakcie 

opracowywania. 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Monitorowanie i raportowanie procesu wdrożenia Programu Odpowiedzialności Społecznej  

na terenie Polski 

http://www.niepelnosprawnik.eu/
http://www.respectyourhealth.eu/
http://www.respectyourhealth.eu/
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 Wsparcie partnerstwa wdrażającego projekty 

 Uczestnictwo w pracy międzynarodowej grupy sterującej, prezentowanie i negocjowanie 

polskiego stanowiska w ramach tej grupy, 

 W ramach realizacji procesu odbędą się: (i) przynajmniej 2 spotkania grupy 

międzynarodowej ds. Oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej, (ii) 10 spotkań 

monitorujących wdrożenie poszczególnych projektów wchodzących w skład Programu, (iii) 

powstaną raporty kwartalne, półroczne oraz roczne. 

Planowana data realizacji 31 października 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 31 maja 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 2 lipca 2012 r. - system komentarza audiowizualnego na stadionach zastosowany na 

wszystkich meczach UEFA EURO 2012™, które odbyły się w Polsce. 

 30 lipca 2012 r. - ogólnopolski turniej projektu „Respect your health”.  

 Przeprowadzenie międzynarodowego Turnieju „Respect your Health – Euroschools 2012”  

we Wrocławiu w sierpniu 2012 r., w celu upowszechnia jego efektów oraz metod pracy.   

 Monitorowanie i raportowanie procesu wdrożenia Programu Odpowiedzialności Społecznej  

na terenie Polski do czasu zakończenia projektów. 

 Przygotowanie i publikacja zewnętrznego raportu ewaluacyjnego Programu 

Odpowiedzialności Społecznej. 

 Wsparcie partnerstw wdrażających projekty. 

 Uczestnictwo w pracy międzynarodowej grupy sterującej, prezentowanie i negocjowanie 

polskiego stanowiska w ramach tej grupy. 

 W ramach realizacji procesu odbędzie się:  jedno spotkanie grupy międzynarodowej  

ds. Oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

 

Kluczowe efekty projektu.  Udostępnienie Turnieju UEFA EURO 2012™ dla kibiców z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

 Internetowa baza danych dotycząca dostępności przestrzeni na terenie miast gospodarzy 

podczas Euro 2012 www.niepelnosprawnik.eu. 

 Nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także międzysektorowej wśród 

organizacji działających na rzecz uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie  

w charakterze kibiców i zawodników. 

 Zastosowanie zarządzania zintegrowanego oraz konsultacji międzysektorowych do kwestii 

dostępności organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

 Przeprowadzenie audiodeskrypcji podczas całego Turnieju, w tym zakup sprzętu, szkolenie 

wolontariuszy, poszerzenie współpracy różnych organizacji działających w obszarze 

audiodeskrypcji.  

 Wsparcie rozwoju ligi piłkarskiej drużyn składających się z zawodników niewidomych  

i niedowidzących. 

 Uruchomienie systemu podnoszenia kompetencji animatorów, trenerów i wolontariuszy 

sportowych, w tym systemu wymiany doświadczeń poprzez stronę internetową 

www.respectyourhealth.eu, podręcznik dla Animatorów i regularne szkolenia. 

 Opracowanie metodologii pracy Animatorów obiektów typu „Orlik” w zakresie współpracy  

ze społecznością lokalną oraz promocji zdrowia. 

 Przetestowanie zastosowanej metodologii oraz przeprowadzenie ewaluacji efektów tych 

działań w celu wskazania jej wartości oraz potencjalnych kierunków doskonalenia. 

 

 

Koordynacja realizacji projektu "Wolontariat - włącz się" - w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej 

Cel 

 

 

Projekt jest częścią polskiego 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, przeprowadzonych w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. w ramach projektu 

„Wolontariat Sportowy 2012+”. Celem projektu jest wykorzystanie UEFA EURO 2012™ do 

spopularyzowania wolontariatu sportowego jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  

poprzez objęcie doradztwem, wolontariatem, stażem i szkoleniami 420 osób bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo. 

Status 

 

31 marca 2012 r. - zakończono rekrutację uczestników/uczestniczek (zgodnie z umowami  

o dofinansowanie) do projektu „Wolontariat-włącz się!”.       

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Rekrutacja 114 uczestników i uczestniczek projektu „Wolontariat-włącz się!” w 

Wielkopolsce. 

 Przeprowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń, wolontariatu i staży projektu 

„Wolontariat-włącz się!” (dla wszystkich 114 osób uczestniczących) w Wielkopolsce oraz 

zakończenie realizacji tych działań (dla wszystkich 247 osób uczestniczących) na Dolnym 
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Śląsku. 

 Raportowanie i rozliczenie projektu „Wolontariat-włącz się!” w Wielkopolsce i na Dolnym 

Śląsku.  

 Promowanie metodologii projektu jako skutecznego narzędzia aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. 

 

W kwietniu 2012 r. została podjęta decyzja o kontynuowaniu projektu wyłącznie na terenie 

województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem województwa pomorskiego. Powodem 

decyzji o zamknięciu projektu na terenie Pomorza był znaczący wzrost ryzyka dotyczącego 

konieczności przedłużenia terminu realizacji projektu na okres wygaszania Spółki PL.2012, co jest 

niezgodne z zasadami finansowania PO KL.                                     

Planowana data realizacji 15 listopada 2012 r.  

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 Ukończenie projektu przez minimum 100 uczestników/czek, którzy biorą w nim udział na 

terenie Województwa Wielkopolskiego. 

 Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „Wolontariat-włącz się!” w 

Wielkopolsce oraz zorganizowanie 5 spotkań konsultacyjnych dla mentorów. 

 Wydanie publikacji Dobrych praktyk dolnośląskiego i wielkopolskiego projektu 

„Wolontariat - włącz się!”. 

 

Podsumowanie i rozliczenie projektu „Wolontariat-włącz się!” na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. 

Kluczowe efekty projektu.  247 osób z terenu Województwa Dolnośląskiego otrzymało pełną ścieżkę wsparcia w 

ramach projektu „Wolontariat-włącz się!” (szkolenia - w tym szkolenia specjalistyczne, 

doradztwo zawodowe, wolontariat i staż wraz z mentoringiem); 

 Ponad 80 organizacji/instytucji  sportowych i kulturalnych z terenu województw: 

dolnośląskiego i wielkopolskiego otrzymały wsparcie w postaci 

przeszkolonego/przeszkolonej (w ramach projektu „Wolontariat-włącz się!”) 

wolontariusza/wolontariuszki, a następnie stażysty/stażystki, którzy odbywali w tych 

organizacjach/instytucjach swój wolontariat i staż; 

 28 osób znalazło pracę w trakcie lub tuż po udziale w projekcie „Wolontariat-włącz się!”, a 

co najmniej 10 osób kontynuuje współpracę z organizacjami/instytucjami, w których 

odbywały wolontariat lub/i staż. 

 Około 100 organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i kulturą wzięło udział  

w projekcie, dzięki czemu ich pracownicy/czki poszerzyli swoją wiedzę na temat 

angażowania wolontariuszy i stażystów, zarządzania wolontariatem, wykorzystania środków 

unijnych na rzecz aktywizacji i wsparcia osób bezrobotnych i niepracujących. 

 Wykorzystano sport i kulturę jako narzędzia zindywidualizowanego wsparcia osób 

bezrobotnych  

i niepracujących w powrocie na otwarty rynek pracy. 

 

 

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 stycznia 2012 r. - warsztaty Venue Management Working Group VIII 

 28 lutego 2012 r. - przeprowadzenie meczu testowego na Stadionie Narodowym wraz z 

testami obszarowymi 

 30 kwietnia 2012 r. - podpisanie aneksów do umów stadionowych pomiędzy właścicielami, 

operatorami a UEFA precyzujących formalne kwestie przekazania stadionów na czas 

Turnieju 

 11 maja 2012 r. - zatwierdzenie planów operacyjnych na stadionie oraz rozpoczęcie okresu 

"dostępności - availability period" - przekazanie stadionów do dyspozycji UEFA na okres 

UEFA EURO 2012  

 

Specyficzne dla projektu zadania na rok 2012: 

 Koordynacja prac zespołu negocjacyjnego („Venue Management Team”), który, w  

przypadku decyzji Grupy G5, będzie zajmował się negocjowaniem kwestii związanych  

z przygotowaniem stadionów i zarządzaniem nimi w czasie UEFA EURO 2012™, w 

oparciu o umowy stadionowe.  

 Udział w warsztatach Venue Management Working group w miastach gospodarzach Euro 

2012; opracowane oficjalne notatki po warsztatach 

Planowana data realizacji 16 lipca 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 
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Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

 

Kluczowe efekty projektu  Opracowanie koncepcji transportowych dla ruchu wokół stadionów;  

 Opracowanie i uszczegółowienie zakresu Overlay z rozmieszczeniem poszczególnych służb, 

obszarów i infrastruktury tymczasowej;  

 Opracowanie i wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, 

wyznaczenie stadionowego oficera medycznego;  

 Powołanie koordynatorów stadionowych na czas UEFA EURO 2012™ z ramienia UEFA 

(Venue manager);  

 W związku z rozmowami, prowadzonymi z UEFA, nt. przekazania stadionów na czas 

Turnieju organizatorowi, spółka PL.2012 razem z 4 miastami gospodarzami w ramach grupy 

G5 zainicjowała proces negocjacji z UEFA, EURO 2012 Polska i PZPN. Cel negocjacji to 

opracowanie i omówienie formalnych kwestii przekazania stadionów organizatorowi na czas 

tzw. „okresu dostępności” (od 11 maja do 2 lipca 2012 r.), zatwierdzenie podziału ról i 

obowiązków między stronę publiczną a organizatora na stadionach oraz koszty wynikające z 

ww. podziału. Kwestie te były określone na podstawie gwarancji i umów, ale zdaniem 

PL.2012 nie były wystarczająco czytelne, co mogło spowodować możliwość niekorzystnej 

interpretacji dla strony publicznej. Efektem negocjacji było potwierdzenie przez UEFA 

m.in.: możliwości uzyskania przedpłat, pokrycie kosztu ochrony, stewardów, zużycia 

mediów w dniach niemeczowych okresu dostępności stadionów (od 11 maja do 2 lipca  

2012 r.). 

 

 

 

3.2.7 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 z 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; 

 Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™. 

 

Obecnie zaangażowane podmioty objęte programem: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Adama Mickiewicza, 

Polska Organizacja Turystyczna, Instytut Marki Polskiej, Narodowe Centrum Kultury, 

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, urzędy miast gospodarzy Euro 2012, 

Urzędy Marszałkowskie. 
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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  15 stycznia 2012 r. -wypracowane z Polską Organizacją Turystyczną działania promocyjne 

po losowaniu grup finałowych UEFA EURO 2012™ 

 29 lutego 2012 r. - ostateczne ustalenie zakresu działań i dostępności środków na działania 

komunikacyjno-promocyjne opisane w programie  

 10 maja 2012 r. - promocja Polski - rozpoczęte poszerzone terytorialnie poza kraje objęte 

kampanią POT działania promocyjne 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I połowę 2012 r.: 

 Współpraca z POT w zakresie doprecyzowania przekazu i zakresu działań promocyjnych 

 Współpraca z MSZ w zakresie  działań promocyjnych przede wszystkim prowadzonych 

przez placówki dyplomatyczne 

 Prowadzenie w miarę możliwości budżetowych działań mobilizujących społeczeństwo WJG 

Planowana data realizacji 30 września 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 

 

Kluczowe efekty projektu  Ustalony, realny zakres działań promocyjnych – uzgodniony Program budowy wizerunku 

Polski w kontekście UEFA EURO 2012™ 

 Przeprowadzone ustalone działania 

 

 

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 

menedżera". 

 Organizacja PO we współpracy ze spółką EURO 2012 Polska i UEFA 

Status  15 luty 2012 r. - potwierdzenie zgłoszeń i wpłat od uczestników (etap I i II) 

 30 kwietnia 2012 r. - zakończenie I etapu Programu Obserwacyjnego 

 21 czerwca 2012 r. - zakończenie II etapu Programu Obserwacyjnego 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Planowanie i monitorowanie prac zespołu projektowego, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele miast gospodarzy Euro 2012  

 Kontynuacja rozmów z: UEFA, EURO 2012 Polska Sp. z o. o. w celu uzgodnienia zakresu 

współpracy 

 Organizacja i prowadzenie spotkań statusowych zespołu 

 Uzyskanie akceptacji grupy G5 dla koncepcji i harmonogramu projektu 

 Koordynacja realizacji poszczególnych etapów Programu Obserwacyjnego 

 Opracowanie szczegółowego planu operacyjnego na czas realizacji agendy w tym 

przygotowanie materiałów, logistyki, dobór prelegentów. 

 Obsługa informacyjna i administracyjna potencjalnych uczestników.  

Planowana data realizacji 30 listopada 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 7 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 31 sierpnia 2012 r. - rozesłanie zaproszeń do potencjalnych uczestników (etap III) 

 30 września 2012 r. - potwierdzone zgłoszeń i wpłat od uczestników (etap III) 

 21 listopada 2012 r. – zakończenie III etapu PO 

 

Przeprowadzenie etapu III oraz podsumowanie i rozliczenie projektu. 

Kluczowe efekty projektu  Dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu programu obserwacyjnego w zakresie ogólnym oraz 

zakresie opieki zdrowotnej i ratownictwa programy zostały przeprowadzone bez zakłóceń w 

procesie przygotowań. 

 Dodatkowo  PL.2012 we współpracy z UEFA i Miastem Warszawa zorganizowała: 
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- dwudniowy program obserwacyjny w zakresie bezpieczeństwa dla przedstawicieli służb 

mundurowych Kataru na poziomie krajowym 

- spotkanie na temat przygotowań strony publicznej do UEFA EURO 2012™ dla uczestników 

oficjalnego programu obserwacyjnego UEFA 

- spotkanie na temat przygotowań strony publicznej do UEFA EURO 2012™ dla grupy organizatorów 

UEFA EURO 2016, uczestniczących w specjalnym programie obserwacyjnym UEFA 

- spotkanie na temat przygotowań strony publicznej do UEFA EURO 2012™ dla przedstawicieli 

Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Brazylii 

 Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z UEFA w zakresie wzajemnych 

świadczeń w ramach komplementarnych programów obserwacyjnych prowadzonych przez 

UEFA i G5. Zapewniono wymianę ekspertów, wymagane akredytacje oraz wsparcie w 

promocji programów. 

 W programach i spotkaniach ww. wzięło udział razem 60 osób – przedstawicieli 

organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii, Rosji i Katarze oraz 

organizatorów EURO 2016 we Francji i Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Uczestnicy 

zgodnie podkreślali bardzo dobrą organizację procesu przygotowań do UEFA EURO 

2012™ i cenne doświadczenie uzyskane podczas udziału w programach obserwacyjnych 

zorganizowanych przez stronę publiczną. Uczestnicy wyrazili wstępne zainteresowanie 

udziałem w programie podsumowującym UEFA EURO 2012™. 

 

 

Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012 

 

Cel  Budowa pozytywnego wizerunku procesu przygotowań Polski do Turnieju poprzez 

realizację polityki informacyjnej 

 Wsparcie komunikacyjne dla realizacji celów strategicznych i operacyjnych spółki PL.2012 

 Budowa i utrwalanie relacji spółki PL.2012 z mediami, interesariuszami procesu 

przygotowań, środowiskami opinio- i wpływotwórczymi  

 Zarządzanie informacją w celu uzyskania prawidłowej percepcji zakresu i statusu procesu 

przygotowań do Turnieju (media, interesariusze, otoczenie, społeczeństwo) oraz 

prawidłowej / pozytywnej percepcji działalności i roli spółki PL.2012 (media, interesariusze, 

otoczenie) 

 Budowanie eksperckiego wizerunku spółki w dziedzinach powiązanych z procesem 

przygotowań do UEFA EURO 2012™ (biznes, zarządzanie, project management, prawo, 

bezpieczeństwo, doradztwo, zarządzanie ryzykiem, etc.)  

 Inspiracja i stymulacja zaangażowania społecznego w kontekście procesu przygotowań do 

UEFA EURO 2012™ 

 Moderacja dyskursu społecznego w kontekście przygotowań do UEFA EURO 2012™ oraz 

wpływu na nastroje społeczne w kontekście procesu przygotowań do Turnieju 

Status  28 lutego 2012 r. - przygotowanie koncepcji procesu komunikacji na okres 2 czerwiec - 6 

lipiec 2012 r. 

 15 marca 2012 r. - opracowanie koncepcji i zakresu organizacyjnego „Centrum informacji  

dla dziennikarzy nieakredytowanych” na czas UEFA EURO 2012™  

 31 marca 2012 r. - zatwierdzenie koncepcji procesu komunikacji na okres 2 czerwiec – 6 

lipiec 2012 r. przez MSiT   

 31 marca 2012 r. - zatwierdzenie koncepcji i zakresu organizacyjnego „Centrum informacji  

dla dziennikarzy nieakredytowanych” na czas UEFA EURO 2012™  

 30 kwietnia 2012 r. – wsparcie realizacji polityki informacyjnej w ostatniej fazie 

przygotowań oraz w trakcie trwania Turnieju, a także w zakresie realizacji projektu 

„Centrum informacyjnego dla dziennikarzy nieakredytowanych) 

 2 czerwca 2012 r. - uruchomienie „Centrum informacji dla dziennikarzy 

nieakredytowanych” w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję  

 2 czerwca 2012 r. - uruchomienie procesu komunikacji 2 czerwca – 6 lipca 2012 r. w oparciu  

o wcześniej opracowaną koncepcję 

 

Specyficzne dla projektu zadania na I półrocze 2012 r.: 

 Komunikacja projektu Gotowość 2012 jako planu operacyjnego dla organizacji UEFA 

EURO 2012™ po stronie publicznej  

 Przygotowanie i wdrożenie koncepcji komunikacji na czas trwania Turnieju z 

uwzględnieniem roli PL.2012 i najważniejszych partnerów (miasta gospodarze i Komitet ds. 

Bezpieczeństwa) 

Planowana data realizacji 30 listopada 2012 r. (gotowość turniejowa osiągnięta 2 czerwca 2012 r.) 

Najważniejsze zagadnienia w 

II połowie 2012 r. 

 15 października 2012 r. - komunikacja aktualizacji raportu IMPACT 

Podsumowanie i rozliczenie projektu. 
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Kluczowe efekty projektu.  Zorganizowanie 16 konferencji prasowych w okresie przedturniejowym (1 stycznia-4 

czerwca  

2012 r.) i 17 konferencji w fazie turniejowej (4 czerwca-2 lipca 2012 r.) 

 W fazie turniejowej Centrum Medialne rozesłało do dziennikarzy 31 komunikatów i 

informacji prasowych 

 Podczas fazy Turniejowej w mediach ukazało się ponad 500 informacji prasowych 

dotyczących projektów koordynowanych przez Spółkę PL.2012 

 W Centrum Medialnym Krajowego Sztabu Operacyjnego akredytowało się podczas trwania 

Turnieju 926 dziennikarzy polskich i 143 dziennikarzy zagranicznych 

 Podczas trwania Turnieju na stronie www Spółki ukazywało się dziennie średnio 4,38 

informacji dziennie, a na Facebooku średnio 4,21 postów 

 

 

3.3 Gotowość Operacyjna  

Kluczowym celem w I półroczu 2012 r. i jednocześnie ostatnim etapem przygotowań  

do Turnieju było osiągnięcie przez Polskę zintegrowanej gotowości operacyjnej do 

przeprowadzenia UEFA EURO 2012™ w głównych trzech obszarach: 

 bezpieczeństwa,  

 transportu,  

 pozostałych elementów obsługi kibica w przestrzeni publicznej. 

 

Dobre przygotowanie imprezy, będącej największym wydarzeniem sportowym w Europie  

i trzecim pod względem wielkości na świecie, z udziałem niespotykanej dotąd w Polsce 

liczby uczestników oddalonych od siebie geograficznie stanowiło wielkie wyzwanie dla 

procesów organizacyjnych i podstawowych usług w przestrzeni publicznej. Osiągnięcie celów 

stawianych przez organizatorów wymagało integracji działań operacyjnych we wszystkich 

obszarach na każdym poziomie – kraju, miast gospodarzy i Krakowa oraz kluczowych miejsc 

dla organizacji imprezy. Światowe praktyki, jak i doświadczenia poprzednich organizatorów 

potwierdziły, że kluczowym dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego jest pełna operacyjna 

zdolność organizacyjna do przeprowadzenia imprezy. Wymagało to osiągnięcia najpierw 

gotowości indywidualnej (na poziomie zespołów poszczególnych podmiotów) przez 

gotowość zbiorową (na poziomie grup kilku zespołów z różnych instytucji czy służb) po 

gotowość wspólną (na poziomie wszystkich instytucji współpracujących w sposób 

zintegrowany). Punktem wyjścia do osiągania gotowości jest planowanie operacyjne każdego 

z podmiotów biorących udział w organizacji imprezy w oparciu o jednolitą jej koncepcję, 

założenia oraz wytyczne.  

Podstawą do przeprowadzenia procesu były regulacje prawne (Zarządzenie Nr 6 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie Komitetu do spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012), 

uzgodnienia, jak i światowe praktyki organizacji wielkich imprez sportowych. 

Zrealizowany harmonogram kluczowych działań związanych z osiągnięciem operacyjnej 

gotowości Polski do Turnieju przedstawia poniższa tabela: 

Zadania Termin realizacji 

Usankcjonowana organizacja procesu osiągania gotowości 

operacyjnej – podpisane Zarządzenie PRM 

10.02.2012 

PLANOWANIE OPERACYJNE TURNIEJU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
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Opracowanie koncepcji „Zintegrowanego Planu Organizacji i 

Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji 

publicznej podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™” (z ang. CONOPs) 

05.01 – 29.02.2012 

Zatwierdzony CONOPs przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju ME w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 
29.02.2012 

Proces opracowywania szczegółowych planów operacyjnych  29.02 – 18.04.2012 

Zatwierdzone przez Komitet plany operacyjne organów, inspekcji i 

służb administracji publicznej dotyczące działań związanych z 

Finałowym Turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ 

24.04.2012 

Powołanie struktur koordynacyjno – zarządczych na czas Turnieju do 24.04.2012 

TESTY 

Przeprowadzenie zintegrowanych ćwiczeń, testów i warsztatów 

zgrywających we wszystkich obszarach organizacyjnych (w tym 

LIBERO II) 

02.04 – 15.05.2012 

Osiągnięta gotowość operacyjna do Turnieju 15.05.2012 

ORGANIZACJA KRAJOWEGO SZTABU OPERACYJNEGO 

Zatwierdzenie lokalizacji Krajowego Sztabu Operacyjnego – 

Centrum Olimpijskie 

29.02.2012 

Zatwierdzenie Regulaminu funkcjonowania Krajowego Sztabu 

Operacyjnego przed Turniejem  

24.04.2012 

Zatwierdzenie Regulaminu funkcjonowania Krajowego Sztabu 

Operacyjnego w okresie od 17.05.2012 – 2.07.2012  

22.05.2012 

Działający Krajowy Sztab Operacyjny 17.05.2012 

Testy gotowości – przygotowanie do współdziałania Sztabów 

Operacyjnych: Krajowego, Miejskich i Turniejowych w trakcie 

Turnieju 

17-31.05.2012 

Działające wszystkie Sztaby i Centra Operacyjne 04.06.2012 

Tabela 5 Kluczowe działania związane z osiągnięciem operacyjnej gotowości Polski do Turnieju  

 

Proces osiągnięcia zintegrowanej gotowości operacyjnej Polski do przeprowadzenia Turnieju 

w przestrzeni publicznej składał się z następujących etapów: 

 

Organizacja i usankcjonowanie struktur koordynacji przeprowadzenia procesu 

gotowości operacyjnej do Turnieju 

 

Z dniem 10 lutego 2012 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Z chwilą wejścia w życie Zarządzenia, 

Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej zakończył swoją pracę 

i kontynuację jego działań przejął powołany na mocy Zarządzenia Komitet do Spraw 

Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  UEFA 



129 

 

EURO 2012.  

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem koordynację działań w procesie osiągania gotowości 

operacyjnej do Turnieju zapewnił Komitet do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (zwany dalej Komitetem). 

Komitet Uchwałą Nr 4 z dnia 10 lutego 2012 r. powołał Zespół - Krajowy Sztab Operacyjny 

do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia Turnieju (zwany dalej Krajowym Sztabem 

Operacyjnym), który zapewniał koordynację realizacji ustaleń i wytycznych przyjętych przez 

Komitet. 

 

W ramach Komitetu działał Konwent, którego skład tworzyli przewodniczący i dwóch 

wiceprzewodniczących Komitetu tj. Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw 

Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz dwóch członków Komitetu: Minister 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Zdrowia. Konwent podjął 

decyzje m.in. w sprawach dotyczących zakresu oraz harmonogramu zadań do realizacji 

Komitetu, a także rekomendowania projektów dokumentów do zatwierdzenia przez Komitet. 

 

W pracach Komitetu uczestniczyli ponadto: po jednym przedstawicielu, w randze Sekretarza 

Stanu albo Podsekretarza Stanu, wyznaczonym przez:  Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, Wojewodowie: Dolnośląski, Mazowiecki, Małopolski, Pomorski 

Wielkopolski, Prokurator Generalny, Prezydenci Miast: Gdańska, Krakowa, Poznania,  

m. st. Warszawy, Wrocławia, a także przedstawiciel PL.2012 Sp. z o. o. 

 

Do zadań Komitetu zgodnie z zapisami ww. Zarządzenia należały m.in.: koordynacja działań 

organów, inspekcji i służb administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami  

i służbami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, w celu zapewnienia właściwej 

organizacji Turnieju w szczególności poprzez: 

 bieżącą analizę realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz organizacyjnych 

niezbędnych do:  

o osiągnięcia gotowości organów, inspekcji i służb administracji publicznej niezbędnej 

do właściwego przeprowadzenia Turnieju,  

o przeprowadzenia Turnieju,  

o oceny działań organów, inspekcji i służb administracji publicznej w trakcie Turnieju;  

 koordynację przygotowania i przeprowadzenia Turnieju przez organy, inspekcje  

i służby administracji publicznej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 

transportu i pozostałej obsługi poprzez:  

o zatwierdzenie do dnia 29 lutego 2012 r. koncepcji Zintegrowanego Planu Organizacji  

i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas 

Turnieju, 

o zatwierdzenie do dnia 30 marca 2012 r. planów operacyjnych działań związanych 

z Turniejem. 
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Opracowanie koncepcji planowania działań operacyjnych w trakcie Turnieju  

w przestrzeni publicznej 

 

Etap planowania operacyjnego w przestrzeni publicznej był kluczowy dla osiągnięcia 

zintegrowanej operacyjnej gotowości do przeprowadzenia Turnieju.  

 

Punktem wyjścia do planowania operacyjnego było opracowanie przez Spółkę PL.2012,  

w uzgodnieniu ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie operacji 

turniejowej, „Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, 

inspekcji i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™” (CONOPs – z ang. „Concept of Operations”). 

Koncepcja zawierająca, między innymi, podstawowe założenia organizacyjne Turnieju,  

a także wytyczne oraz standardy tworzenia planów operacyjnych został zatwierdzony w dniu 

29 lutego 2012 r. na Posiedzeniu Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Jednym z kluczowym 

elementów CONOPs było wyznaczenie jakościowych wskaźników obsługi gości Turnieju  

w przestrzeni publicznej, sposobu ich monitorowania (tzw. KPI), identyfikacja kluczowych 

ryzyk związanych z przeprowadzeniem operacji turniejowej oraz standardów zarządzania 

nimi.  

 

Opracowanie szczegółowych planów operacyjnych 

 

Szczegółowe plany operacyjne tworzone i uzgadniane były w marcu 2012 r. przez podmioty 

wskazane w „CONOPs”. Wypracowane plany zostały zweryfikowane przez Spółkę PL.2012, 

zgodnie z przyjętymi wytycznymi do planów operacyjnych pod kątem m.in. zapewnienia 

optymalnego modelu działania, podejmowania decyzji oraz przepływu informacji.  

Dla każdego planu operacyjnego powstała lista weryfikująca i sprawdzająca zgodność 

przekazanego planu z przyjętymi założeniami organizacji Turnieju. Wypełnione listy 

weryfikujące zostały przekazane podmiotom opracowującym plany, celem wskazania miejsc, 

w których plany wymagają dokonania uzupełnień. 

 

W celu uzupełnienia planów oraz potwierdzenia ich integracji Krajowy Sztab Operacyjny,  

a następnie Konwent Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wniósł do Komitetu o przesunięcie 

terminu formalnego przyjęcia planów operacyjnych (wyznaczonego na dzień 30 marca  

2012 r.) do dnia 17 kwietnia 2012 r., z jednoczesnym zachowaniem terminu rozpoczęcia 

testów, ćwiczeń oraz warsztatów zgrywających. 

 

W dniach od 2 do 17 kwietnia 2012 r. Spółka przeprowadziła warsztaty zgrywające plany 

operacji turniejowej na poziomie miejsko-wojewódzkim (w poszczególnych miastach 

gospodarzach i w Krakowie) oraz na poziomie krajowym (transport krajowy  

i bezpieczeństwo), a także na poziomie współdziałania struktur koordynacyjno-zarządczych 

(sztabów). Umożliwiło to wprowadzenie do planów wymaganych uzupełnień wynikających 

m.in. z przeprowadzenia dodatkowych ustaleń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi 
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w realizację Turnieju. 

 

W ramach planowania operacyjnego na poziomie krajowym, Spółka PL.2012 opracowała  

2 plany operacyjne: Krajowy Plan koordynacji i współdziałania organów, inspekcji, służb 

administracji publicznej oraz tymczasowych struktur koordynacyjno-zarządczych podczas 

Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz Plan operacyjny Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, systematyzujące procesy organizacji współdziałania w zarządzaniu operacją 

turniejową w Polsce w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™. Plany te systematyzowały 

wszystkie kluczowe informacje dotyczące przebiegu operacji turniejowej w kraju  

z przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne procesy w przestrzeni publicznej oraz 

zasady, standardy i wytyczne współdziałania ww. podmiotów w fazie operacyjnej Turnieju 

oraz spójną strategię komunikacji zewnętrznej jego przebiegu.  

 

Biorąc pod uwagę rekomendację Kierownictwa Krajowego Sztabu Operacyjnego dotyczącą 

zatwierdzenia planów, wyrażoną na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 r., Konwent 

Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, a następnie Komitet do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na 

posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr 8 Komitetu zatwierdził plany operacyjne 

organów, inspekcji i służb administracji publicznej, dotyczące działań związanych  

z Finałowym Turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

 

Przetestowanie zintegrowanego funkcjonowania wypracowanych rozwiązań oraz 

planów 

 

Kolejnym etapem przygotowań do Turnieju, po opracowaniu i zatwierdzeniu planów 

operacyjnych było przetestowanie zintegrowanego funkcjonowania wypracowanych 

rozwiązań oraz planów. Jednym z elementów testowania przyjętych planów operacyjnych 

były zintegrowane symulacje i ćwiczenia LIBERO II,  zaplanowane w dniach 8-9 maja  

2012 r. Ćwiczenia prowadzone były przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy 

ze Spółką PL.2012 i miały na celu praktyczne przetestowanie rozwiązań zapisanych  

w planach operacyjnych oraz sprawdzenie relacji i powiązań pomiędzy trzema obszarami: 

zarządzania przebiegiem Turnieju, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

zarządzania Kryzysowego. 

 

Wnioski z ćwiczeń LIBERO II posłużyły do uzupełnienia/skorygowania planów 

operacyjnych.  

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami procesu, w dniu 15 maja 2012 r. 

została osiągnięta operacyjna gotowość organów, inspekcji i służb administracji publicznej do 

przeprowadzenia Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce, rozumiana jako gotowość: 

- infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia Turnieju, 

- organizacji kluczowych procesów obsługi uczestników Turnieju  w obszarach: transportu, 

bezpieczeństwa, opieki medycznej, wolontariatu, informacji dla kibica, 
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- zaangażowania społecznego – działania związane z budowaniem zaangażowania, 

- informacji dla mieszkańców – opracowanie „Przewodnika Mieszkańców”, zawierającego 

przydatne informacje związane z realizacją Turnieju dla mieszkańców poszczególnych miast 

gospodarzy i udostępnienie go na stronie internetowej Spółki, 

- zarządzania operacją turniejową – jako zdolność do realizacji planów operacyjnych, 

procesów oraz procedur przez przeszkolone zasoby, a także zorganizowane tymczasowe 

struktury koordynacyjno-zarządcze na wszystkich poziomach oraz przećwiczone 

współdziałanie poszczególnych struktur. 

 

Operacyjna gotowość Polski do przeprowadzenia Turnieju została potwierdzona uchwałami 

przyjętymi przez Kierownictwo Krajowego Sztabu Operacyjnego oraz Konwent Komitetu do 

Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012. Następnie została ona potwierdzona i zgłoszona Premierowi RP na 

wspólnym Posiedzeniu Komitetu i Krajowego Sztabu Operacyjnego przez kluczowe resorty 

biorące udział w przygotowaniach do Turnieju tj. przez Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej w zakresie sprawnego transportu, przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, przez 

Ministra Zdrowia w zakresie zabezpieczenia medycznego, Ministra Administracji i Cyfryzacji 

w zakresie przygotowania województw. 

 

Organizacja Krajowego Sztabu Operacyjnego 

 

Równolegle z wcześniej wymienionymi etapami trwał proces organizacji Krajowego Sztabu 

Operacyjnego.   

 

Krajowy Sztab Operacyjny jest strukturą powołaną m.in. do koordynacji działań oraz 

przepływu informacji pomiędzy podmiotami oraz strukturami zarządczymi związanymi  

z organizacją Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce w trakcie Turnieju. Został powołany w 

dniu 10 lutego 2012 r. Uchwałą Nr 4 Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

 

W dniu 29 lutego 2012 r. została zatwierdzona lokalizacja Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

znajdująca się w Centrum Olimpijskim. Krajowy Sztab Operacyjny składał się z: 

1. Centrum Operacyjnego - odpowiedzialnego za zbieranie, analizę oraz przetwarzanie 

danych i informacji na potrzeby Komitetu i Krajowego Sztabu Operacyjnego; 

2. Centrum Medialnego - obsługującego Krajowy Sztab Operacyjny, Komitet oraz Radę 

Ministrów w zakresie komunikacji zewnętrznej (do środków masowego przekazu), 

związanej z Turniejem. 

 

W tym samym czasie trwały prace nad regulaminami funkcjonowania Krajowego Sztabu 

Operacyjnego przed Turniejem i w czasie Turnieju. Spółka PL.2012 opracowała projekty 

regulaminów funkcjonowania Krajowego Sztabu Operacyjnego. Po konsultacjach na 

posiedzeniach Kierownictwa Krajowego Sztabu Organizacyjnego i Konwentu, Komitet 

Uchwałą Nr 7 z dnia 29 lutego 2012 r. zatwierdził Regulamin funkcjonowania Zespołu – 
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Krajowego Sztabu Operacyjnego. 

 

Regulamin funkcjonowania Krajowego Sztabu Operacyjnego w okresie od 17 maja do 2 lipca 

2012 r. uwzględniał trzy fazy funkcjonowania Krajowego Sztabu Operacyjnego pomiędzy  

17 maja a 2 lipca 2012 r.: 

 od 17 maja 2012 r. do 3 czerwca 2012 r. – faza gotowości operacyjnej, 

 od 4 czerwca 2012 r. do 7 czerwca 2012 r. – faza operacyjna przedturniejowa, 

 od 8 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. – faza operacyjna turniejowa. 

 

Wyżej wymieniony regulamin został zaakceptowany przez Krajowy Sztab Operacyjny  

i Konwent Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ poprzez przyjęcie uchwały w dniu 15 maja 

2012 r.  

 

Komitet do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 zatwierdził ww. Regulamin Uchwałą Nr 9. 

 

Od 17 maja 2012 r. centra operacyjne i sztaby: Krajowe, Miejskie i Turniejowe rozpoczęły 

działanie w trybie gotowości operacyjnej w cyklu 8 – godzinnym. W ramach ich wspólnego 

działania przeprowadzone zostały ćwiczenia Zegara Turniejowego, testowana była łączność, 

przepływ raportów, wymiany informacji oraz działania w sytuacjach normalnych  

i nadzwyczajnych.  

 

W dniu 28 maja 2012 r. przeprowadzono ćwiczenia działania Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, w których uczestniczyli pracownicy centrum operacyjnego, oficerowie 

łącznikowi z Ministerstwa Zdrowia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sztabu 

MSW/MAiC, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych oraz miast gospodarzy: Warszawy, Gdańska, Wrocławia. 

 

W dniu 30 maja 2012 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia sprawdzająco – zgrywające 

działanie i współdziałanie Sztabu Miejsko - Wojewódzkiego w Gdańsku z Turniejowymi 

Sztabami Operacyjnymi (Strefa Kibica, przestrzeń publiczna, plaża, lotnisko, transport), 

służbami medialnymi oraz Krajowym Sztabem Operacyjnym. Ćwiczenia przeprowadzone 

zostały w warunkach ciągłej gotowości wszystkich podmiotów od godziny 8:30 do godziny 

16:00 i dotyczyły założeń operacji turniejowej na dzień 18 czerwca 2012 r.  

 

Dodatkowo, celem usprawnienia komunikacji informacji zarządczej oraz uproszczenia 

procesu raportowania w ramach struktur koordynacyjno-zarządczych przewidzianych na czas 

Turnieju w maju 2012 r. Spółka PL.2012 wdrożyła system Euromaster. Zadaniem systemu 

było przedstawianie czytelnej i aktualnej informacji na temat bieżącej sytuacji w danym 

obszarze. System został przetestowany podczas ćwiczeń LIBERO II, po których zostały 

wdrożone usprawnienia i wnioski zgłoszone przez użytkowników w czasie ćwiczeń. 
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W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2012 r. Spółka PL.2012 przeszkoliła i przeprowadziła 

praktyczne ćwiczenia z obsługi systemu ze wszystkimi sztabami miejskimi i centralnymi 

bezpośrednio współpracującymi z Krajowym Sztabem Operacyjnym. Dostęp do odczytu 

informacji zawartych w systemie mieli pracownicy wszystkich podmiotów publicznych 

biorących udział w organizacji imprezy. Odpowiedzialność za zasilanie systemu danymi 

miały następujące podmioty: Krajowy Sztab Operacyjny, Sztaby Miejsko – Wojewódzkie, 

Sztab MSW/MAiC, Sztab MTBiGM, Sztab MZ. 

 

W związku z pracami związanymi z realizacją procesu Gotowości, celem osiągnięcia 

realizacji kluczowych zadań ujętych w harmonogramie procesu osiągania Gotowości oraz 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania utworzonych: Komitetu i Krajowego Sztabu 

Organizacyjnego w I półroczu 2012 r. odbyły się następujące posiedzenia: 

 8 lutego 2012 r. - spotkanie robocze członków Konwentu Komitetu do Spraw 

Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012, 

 10 lutego 2012 r. - robocze posiedzenie członków Komitetu do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012, 

 15 lutego 2012 r. - I Posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 22 lutego 2012 r. - II Posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego,  

 27 lutego 2012 r. - posiedzenie członków Kierownictwa Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, 

 28 lutego 2012 r. - posiedzenie członków Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012, 

 29 lutego 2012 r. - posiedzenie Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 

 19 marca 2012 r.  - posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 27 marca 2012 r. - posiedzenie członków Kierownictwa Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, 

 27 marca 2012 r. - posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 29 marca 2012 r. - posiedzenie członków Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  

EURO 2012, 

 17 kwietnia 2012 r. – Warsztaty zgrywające z udziałem Kierownictwa Krajowego 

Sztabu Operacyjnego, 

 18 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Kierownictwa Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 18 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 24 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  

EURO 2012, 

 24 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 
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 10 maja 2012 r. - posiedzenie Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz 

Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 15 maja 2012 r. - posiedzenie Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz 

Kierownictwa Krajowego Sztabu Operacyjnego, 

 17 maja 2012 r. - wspólne Posiedzenie Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz 

Krajowego Sztabu Operacyjnego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, 

 4 czerwca 2012 r. - posiedzenie Konwentu Komitetu do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012. 

 

Podsumowanie  

 

Proces osiągnięcia zintegrowanej operacyjnej gotowości Polski do Turnieju był ostatnim 

etapem przygotowań do Turnieju w przestrzeni publicznej i został przeprowadzony zgodnie  

z jego zaplanowanym uprzednio harmonogramem oraz zakresem, przewidzianym zarówno  

w odnośnych regulacjach prawnych, jak i wg światowych standardów jakościowych  

i ilościowych, praktykowanych w organizacji wielkich imprez masowych. Dzięki 

zaangażowaniu w proces wszystkich podmiotów i struktur biorących udział w fazie 

operacyjnej Turnieju na poziomie zarówno politycznym, strategicznym, jak i taktycznym, 

możliwa była pełna integracja planów, testów oraz działań w trakcie samego Turnieju jako 

elementu niezbędnego do osiągnięcia zaplanowanych celów organizacyjnych. 

Usankcjonowane w procesie osiągania gotowości wskaźniki jakościowe przeprowadzenia 

Turnieju umożliwiają także dokładne i obiektywne rozliczenie tych celów w każdym  

z obszarów organizacji i obsługi w przestrzeni publicznej oraz określenie dziedzictwa 

wynikającego z tego procesu w kolejnych sprawozdaniach.  

 

4 Podsumowanie przebiegu Turnieju  

4.1 Stadiony 

 

Organizacja meczów UEFA EURO 2012™ na stadionach w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie  

i Wrocławiu została przeprowadzona z sukcesem. W czasie Mistrzostw na polskich arenach 

zasiadło łącznie 652 tys. kibiców ze 110 krajów. Zagraniczni eksperci oraz dziennikarze, na 

co dzień odwiedzający stadiony na całym świecie zgodnie podkreślają, iż polskie areny są 

jednymi z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych w Europie. Pozytywne opinie 

oraz jakość organizacji meczów w czasie Mistrzostw to efekt prawidłowej realizacji 

projektów stadionowych, koordynowanych przez spółkę PL.2012 i będących częścią 

przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™.  

 

Do stycznia 2012 r., wszystkie stadiony w miastach gospodarzach zostały odebrane, 
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zorganizowano na nich także pierwsze imprezy. Tym samym, pomimo stwierdzonych 

opóźnień, został zrealizowany kluczowy etap strategicznego projektu stworzenia 

nowoczesnych, wielofunkcyjnych aren sportowych w Polsce, które zostały wykorzystane 

podczas Turnieju UEFA EURO 2012™.  

 

Pomimo wielu wyzwań, charakterystycznych dla inwestycji o tak dużej skali, nastąpiła 

jakościowa zmiana infrastruktury sportowej w Polsce. Dziś w Polsce gotowe są cztery 

stadiony wybudowane z myślą o Turnieju UEFA EURO 2012™ - areny wielofunkcyjne, 

będące jednymi z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Zostały one przetestowane 

podczas jednej z trzech największych imprez na świecie, co pozwoliło na zebranie 

dodatkowych doświadczeń – kluczowych z punktu widzenia zarządzania obiektami. 

Jednocześnie, w tym okresie zostały wybudowane inne stadiony – m.in. w Krakowie  

i w Warszawie, a prace na stadionie w Chorzowie są na zaawansowanym poziomie.  

Na osiągnięcie nowej jakości aren sportowych w Polsce składa się: 

 

 Wybudowanie nowych stadionów, które spełniają wymogi tzw. „Green Guide” – 

podręcznika wymogów i rekomendacji stadionowych, z których korzysta UEFA; 

 Nowa Ustawa z dnia 31.08.2011 r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych; 

 Bieżąca optymalizacja procedur i planów w ramach komercyjnego funkcjonowania 

stadionów – w szczególności w dłuższym okresie po Turnieju w celu dobrego 

zarządzania środkami publicznymi; 

 Wdrażanie podwyższonych wymogów i standardów rekomendowanych przez UEFA, 

dotyczących bezpośrednio organizacji UEFA EURO 2012™ – doświadczenia 

organizacyjne zostaną wykorzystane w przyszłości przez operatorów stadionów. 

 

Kluczowym wyzwaniem obszaru stadionowego jest optymalizacja komercyjnego 

funkcjonowania aren oraz procedur na wszystkich poziomach (miasto, operator, organizator, 

służby, kluby i federacje). 

 

Realizacja założeń budżetowych i terminowych 

 

Z punktu widzenia zarządzania projektowego, na uwagę zasługuje realizacja założeń 

budżetowych i terminowych, których pierwotny poziom nie został przekroczony w istotnym 

stopniu. 

 

 Data otwarcia stadionu w Gdańsku w stosunku do umowy między Właścicielem  

a Inwestorem, została przesunięta o 1 miesiąc. 

 Harmonogram stadionu w Poznaniu został przesunięty o 3 miesiące. 

 Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie Stadionu Narodowego została przesunięta 

o 6 miesięcy. 

 Otwarcie stadionu we Wrocławiu zostało przesunięte o 2 miesiące, w stosunku do daty 

kontraktowej z obowiązującej umowy z generalnym wykonawcą - Max Boegl. 
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W chwili obecnej w Warszawie i Wrocławiu prowadzone są uzgodnienia pomiędzy 

inwestorami a generalnymi wykonawcami nt. rozliczeń finansowych w ramach robót 

dodatkowych i kar umownych. 

W dniu 3 lipca 2012 r., Spółka Narodowe Centrum Sportu zwróciła się do Zurich Insurance - 

ubezpieczyciela głównego wykonawcy stadionu, o wypłatę środków z gwarancji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ok. 150 mln zł. 

W dniu 6 lipca 2012 r. Spółka Wrocław 2012, zarządzająca stadionem we Wrocławiu, 

nałożyła karę na generalnego wykonawcę stadionu – Max Boegl, w wysokości 65 mln zł  

w związku z opóźnieniami realizacji budowy w stosunku do terminu zakończenia inwestycji, 

określonego w aneksie do umowy (marzec 2012 r.). 

W Poznaniu do czasu ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę – Hydrobudowę, 

miasto przelewało pieniądze za faktury na konto Hydrobudowy. Po ogłoszeniu upadłości 

została zawarta umowa cesji i obecnie pieniądze przelewane są podwykonawcom. 

 

Weryfikacja realizacji projektów stadionowych 

W celu zapewnienia optymalnego poziomu jakości stadionów, od 2008 r. ich realizacja była 

szczegółowo weryfikowana zarówno przez odpowiednie instytucje strony publicznej,  

jak i ekspertów UEFA. Stadiony były regularnie wizytowane i szczegółowo weryfikowane 

przez delegacje UEFA w kontekście najważniejszych zagadnień: 

 

 Zgodności projektów i budowy z dobrymi praktykami; 

 Rekomendacjami zawartymi w podręczniku Green Guide; 

 Wymogami UEFA na Turniej; 

 Przygotowaniem planów zarządzania arenami po Turnieju; 

 Dostosowaniem i wdrażaniem podwyższonych wymogów w kontekście przygotowań 

stadionów do Turnieju. 

 

Projekty stadionów były analizowane i weryfikowane z ekspertami UEFA pod kątem 

spełnienia wymogów od 2008 r. - Przepisy UEFA dotyczące infrastruktury stadionowej (dla 

klasy Elite, obecnie IV klasa), przygotowane w oparciu o wymogi PZPN, jak również 

weryfikowane z UEFA pod kątem wymogów organizacji Ligi Mistrzów.  

 

Na niektórych stadionach finalizowane są jeszcze prace na powierzchniach komercyjnych, 

których pełne wykorzystanie powinno nastąpić w najbliższym czasie – w zależności od 

decyzji operatorów aren. Nie wpływa to na możliwość organizacji imprez masowych na 

stadionach, co zostało potwierdzone poprzez przeprowadzenie wielu rodzajów imprez na 

arenach przed Mistrzostwami oraz samego Turnieju. 

 

Realizacja prac na stadionach w latach 2010 - 2012 była cyklicznie weryfikowana przez 

PL.2012, w ramach procesu kontroli przedsięwzięć Euro 2012. Plan kontroli obszaru 

stadionowego na 2011 r. został w pełni zrealizowany. Dodatkowo, na wniosek PL.2012, 

zostały przeprowadzone kontrole doraźne realizacji budowy Stadionu Narodowego  

ze względu na kluczowy charakter inwestycji oraz zdefiniowane ryzyka. W 2012 r. 

przeprowadzono również dwie kontrole Stadionu Narodowego oraz jedną stadionu  
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we Wrocławiu. 

 

Oprócz realizacji zadań związanych z infrastrukturą stadionową i przygotowaniem jej do 

Turnieju, realizowane były również założenia związane z kwestiami komercyjnego 

funkcjonowania aren. Właściciele stadionów wybrali operatorów stadionowych, którzy 

odpowiadają za zarządzanie obiektami. Niektóre elementy profesjonalnego zarządzania 

stadionami, takie jak sprzedaż praw do nazwy stadionu w Gdańsku, czy znaczna  frekwencja 

na meczach na stadionie we Wrocławiu w 2011 r., zostały zrealizowane z pozytywnym 

efektem. Niemniej jednak, w chwili obecnej kluczowym wyzwaniem obszaru stadionowego 

jest optymalizacja komercyjnego funkcjonowania aren oraz procedur na wszystkich 

poziomach (miasto, operator, organizator, służby, kluby i federacje).  

 

Kluczowymi zadaniami w okresie po Turnieju jest: 

 

 Wdrożenie i optymalizacja sprawnego modelu zarządzania obiektami po zakończeniu 

Turnieju.  

 Wykorzystanie doświadczenia przez interesariuszy, zdobytego podczas UEFA  

EURO 2012™ dla potrzeb komercyjnego zarządzania arenami.  

 

Kolejnym zadaniem może być integracja strategicznych działań 4 stadionów poprzez 

stworzenie wspólnej platformy działań dla kluczowych interesariuszy stadionów. Powołanie 

organizacji zrzeszającej np. właścicieli i operatorów aren pozwoli na wykorzystanie efektu 

synergii oraz Legacy, uzyskanego po Mistrzostwach w celu optymalizacji m.in.: 

 rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa na obiektach, 

 sposobów zwiększenia zyskowności operacyjnej stadionów, 

 metod oferowania wysokiej jakości usług (np. catering, stewarding), 

 stworzenia rynku dla zdrowej konkurencji – standardy kontraktowania imprez, 

uzgadnianie kalendarza wydarzeń itp.  

 

Przygotowanie stadionów do Turnieju było częścią Zintegrowanego Planu Organizacji  

i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas 

Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. Działania związane z przygotowaniem 

planów funkcjonowania aren podczas UEFA EURO 2012™ zapewniły, że zarządzanie 

operacyjne stadionami podczas Turnieju było w pełni zintegrowane z pozostałymi procesami 

realizowanymi w miastach gospodarzach tj. transport, bezpieczeństwo, współpraca  

z organizatorem i zaangażowanymi służbami, informacja dla kibiców i mieszkańców, etc. 

 

Przygotowanie stadionów do Turnieju - Venue Management; projekt prowadzony przez 

UEFA, przy współpracy z miastami gospodarzami Euro 2012, służbami i PL.2012, polegał na 

przygotowaniu stadionów do organizacji meczów UEFA EURO 2012™. W dniu 9 maja  

2012 r. stadiony zostały przejęte przez UEFA w celu realizacji zadań turniejowych. Stadiony 

pozostawały w gestii UEFA do dnia 16 lipca 2012 r. Na ten okres stadiony spełniały jeszcze 

bardziej restrykcyjne wymogi UEFA, które obowiązują jedynie na czas Mistrzostw.  
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Weryfikacja przygotowania stadionów na czas Turnieju w ramach projektu Venue 

Management, zarówno infrastruktury, jak i organizacji, realizowana jest od 2009 r.  

Za realizację tego projektu – opracowanie i zweryfikowanie wymogów, zamontowanie  

i usunięcie infrastruktury tymczasowej, odpowiedzialny był organizator Turnieju. UEFA na 

czas Turnieju przejęła stadiony, dlatego jest również odpowiedzialna za dostarczenie 

infrastruktury tymczasowej – tzw. Overlay, która nie jest potrzebna do bieżącej działalności 

stadionów, w związku z czym po UEFA EURO 2012™ została zdemontowana. 

 

W 2011 r. w ramach projektu Venue Management zrealizowano poniższe zadania: 

 

 Opracowanie koncepcji transportowych dla ruchu wokół stadionów;  

 Opracowanie i uszczegółowienie zakresu Overlay z rozmieszczeniem poszczególnych 

służb, obszarów i infrastruktury tymczasowej;  

 Opracowanie i wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

stadionów, wyznaczenie stadionowego oficera medycznego;  

 Powołanie koordynatorów stadionowych na czas UEFA EURO 2012™ z ramienia 

UEFA (Venue manager).  

 

Po losowaniu drużyn na UEFA EURO 2012™, plany i mapy przygotowania stadionów  

do meczów zostały uszczegółowione bądź zweryfikowane. Powyższe prace zostały 

zrealizowane podczas cyklicznych warsztatów Venue Management Working Group  

w miastach gospodarzach Euro 2012 z udziałem Urzędów Miast, służb, PL.2012  

i pozostałych interesariuszy oraz bieżącej współpracy ekspertów UEFA na stadionach. 

  

W związku z rozmowami, prowadzonymi z UEFA, nt. przekazania stadionów na czas 

Turnieju organizatorowi, spółka PL.2012 razem z 4 miastami gospodarzami w ramach grupy 

G5 zainicjowała proces negocjacji z UEFA, EURO 2012 Polska i PZPN. Cel negocjacji to 

opracowanie i omówienie formalnych kwestii przekazania stadionów organizatorowi na czas 

tzw. „okresu dostępności” (od 11 maja do 2 lipca 2012 r.), zatwierdzenie podziału ról  

i obowiązków między stronę publiczną, a organizatora na stadionach oraz koszty wynikające 

z ww. podziału. Kwestie te były określone na podstawie gwarancji i umów, ale zdaniem 

PL.2012 nie były wystarczająco czytelne, co mogło spowodować możliwość niekorzystnej 

interpretacji dla strony publicznej. Efektem negocjacji było potwierdzenie przez UEFA m.in.: 

możliwości uzyskania przedpłat, pokrycie kosztu ochrony, stewardów, zużycia mediów  

w dniach niemeczowych okresu dostępności stadionów (od 11 maja do 2 lipca 2012 r.).  

 

Ocena ryzyka w trakcie realizacji projektów budowy stadionów – UEFA 

 

Ocena realizacji projektów budowy stadionów na początku 2008 r., dokonana przez 

ekspertów UEFA była bardzo krytyczna. Dzięki postępom w budowie oraz wprowadzeniu 

zarządzania projektowego w ramach bieżącej współpracy miast i PL.2012, poziom ryzyka był 

zmniejszany, a ocena UEFA ulegała znacznej poprawie w kolejnych latach.  
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Miasto 
Raport 

22.02.2008 

Raport  

06.11.2009 

Komitet 

Sterujący 

UEFA 

2011 

WARSZAW

A 

Bardzo 

wysokie 
Wysokie 

Średnie 

GDAŃSK Wysokie Średnie Niskie 

POZNAŃ Wysokie Niskie Niskie 

WROCŁAW Wysokie Średnie Średnie 

CHORZÓW 
Bardzo 

wysokie 
Wysokie* 

Nd. 

KRAKÓW Średnie Niskie* Nd. 

* w przypadku Krakowa i Chorzowa ostatni raport UEFA, w którym ocenie podlegał stadion w Krakowie 

(Stadium Project Review, No. 8 Poland) pochodzi z dnia 13 marca 2009 r. 

Tabela 6 - Ocena ryzyka przy realizacji budowy Stadionów 

 

 

Obecnie 5 z 6 stadionów, ocenianych w 2008 r. przez UEFA (wliczając Kraków i Chorzów) 

jest nowoczesnymi, otwartymi i  funkcjonującymi arenami sportowymi. Zbudowane stadiony 

w czterech miastach gospodarzach Turnieju zostały w pełni przygotowane do 

przeprowadzenia rozgrywek podczas Mistrzostw, a stadion w Krakowie został wykorzystany 

jako centrum treningowe dla reprezentacji Holandii.  

 

 

Tabela 7 – Status realizacji budowy Stadionów na UEFA EURO 2012™ 

 

Podstawowe dane o stadionach 

 

PGE Arena Gdańsk – obiekt gotowy i funkcjonujący od lipca 2011 r. Operatorem stadionu 

jest Arena Gdańsk Operator (od 9 maja 2012 r.). 

Budżet całkowity (brutto): 862,3 mln zł 

 Najważniejsze daty  

Miasto 
Status  

17.02.2012 

WARSZAWA Stadion otwarty i funkcjonujący 

GDAŃSK Stadion otwarty i funkcjonujący  

POZNAŃ Stadion otwarty i funkcjonujący 

WROCŁAW Stadion otwarty i funkcjonujący 
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o Rozpoczęcie prac ziemnych: 15.12.2008 r. 

o Pozwolenie na użytkowanie: 18.07.2011 r.  

o Łączny czas realizacji: 31 miesięcy  

o Impreza inauguracyjna: 14.08.2011 r. (mecz Ekstraklasy Lechia Gdańsk- Cracovia 

Kraków)  

o Testy gotowości: mecz towarzyski Polska – Niemcy (w dniu 6 września  

2011 r., program obserwacyjny PL.2012, MSWiA, UM Gdańsk, Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lechii Gdańsk; 

 Ryzyka: Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. Optymalne 

wykorzystanie wielofunkcyjnego charakteru areny. 

 

Stadion w Poznaniu - Stadion gotowy i funkcjonujący. Pozwolenie na użytkowanie 

uzyskane w dniu 17 września 2010 r. Od 26 września 2011 r. stadionem zarządza operator 

konsorcjum Marcelin Management  i KKS Lech Poznań. 

Budżet Całkowity brutto: 675,56 mln zł (w latach 2008-2012) 

 

 Najważniejsze daty: 

o Rozpoczęcie prac ziemnych: 06.10.2008 r. 

o Pozwolenie na użytkowanie: 17.09.2010 r.  

o Łączny czas realizacji: 23 miesiące  

o Impreza inauguracyjna: 20.09.2010 r. (Sting i London Royal Philharmonic 

Orchestra)  

 Testy gotowości: mecze towarzyskie reprezentacji Polski; mecz towarzyski  Polska – 

Wybrzeże Kości Słoniowej (17 listopada 2010) i  mecz towarzyski Polska – Węgry 

(w dniu 15 listopada 2011 r., program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lecha Poznań – w ekstraklasie, 

Pucharze Polski i Lidze Europejskiej -  i Warty Poznań oraz organizowane inne 

wydarzenia masowe (np. koncerty), w tym Red Bull X-Fighters. Stadion odwiedziło 

już 1 300 000 widzów; 

o Ryzyka:  

 Strategia zarządzania stadionem – optymalizacja i wdrożenie. 

 

Stadion Narodowy w Warszawie – obiekt gotowy, od dnia 5 sierpnia 2010 r. zarządza nim 

operator – Narodowe Centrum Sportu. 

 

Budżet Całkowity brutto: 1 914 mln zł* 

 Najważniejsze daty:  

o Rozpoczęcie prac ziemnych: 07.10.2008 r. 

o Pozwolenie na użytkowanie: 15.12.2011 r. (przed montażem murawy) 

o Łączny czas realizacji: 38 miesięcy (6 m-cy palowanie, 32 m-ce roboty główne)  

o Impreza inauguracyjna: 29.01.2012 r.  

 15 grudnia 2011 r. - pozwolenie na użytkowanie Stadionu Narodowego  

w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą zostało wydane przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie; 
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 29 stycznia 2012 r. – 75 tys. osób uczestniczyło w imprezie inaugurującej obiekt. 

Testy gotowości: w dniu 29 lutego 2012 r. - mecz towarzyski Polska – Portugalia; 

o Ryzyka:  

 Zakończenie wszystkich prac wykończeniowych i wyposażeniowych,  

 Strategia zarządzania stadionem – skuteczne wdrożenie,  

 Zakończenie procesu uzgodnień z generalnym wykonawcą nt. kar, zaniechań  

i roszczeń. 

 

* W chwili obecnej trwają uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą nt. kar, zaniechań i roszczeń. 

 

Stadion Miejski we Wrocławiu – Stadion gotowy i funkcjonujący, w dniu 8 lutego 2012 r. 

spółka Wrocław 2012 przejęła obowiązki zarządzania Stadionem we Wrocławiu od 

konsorcjum SMG. Dotychczasowy operator będzie wspierał Stadion Wrocław w organizacji 

imprez. 

Budżet Całkowity brutto: 901,254 mln zł* 

  

 Najważniejsze daty:  

 

o Rozpoczęcie prac ziemnych: 12.09.2008 r. 

o Pozwolenie na użytkowanie: 09.09.2011 r. 

o Łączny czas realizacji: 36 miesięcy  

o Impreza otwarcia – 17 września 2011 r. (Symphonica Concert – George Michael)  

 8 września 2011 r. - uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie (pomimo 

opóźnień w stosunku do pierwotnie planowanego terminu realizacji);  

 11 listopada 2011 r. - Testy gotowości obiektu podczas meczu towarzyskiego 

reprezentacji Polski z Włochami (program obserwacyjny Komitetu ds. 

Bezpieczeństwa EURO 2012) i podczas regularnie rozgrywanych meczów Śląska 

Wrocław. 

 Ryzyka:  

 Strategia zarządzania stadionem – skuteczne wdrożenie. 

 Zakończenie procesu uzgodnień z generalnym wykonawcą nt. kar, zaniechań  

i roszczeń. 

 

*901,254 mln zł – zwiększenie budżetu z 854,423 mln zł wynika ze zwiększenia kwoty rozliczeń z Generalnym 

Wykonawcą. Dodatkowe środki są pokryte z kredytu spółki Wrocław 2012. W chwili obecnej trwają uzgodnienia 

z Generalnym Wykonawcą nt. kar, zaniechań i roszczeń. 

 

 

4.2 Porty lotnicze 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne Krajów Gospodarzy UEFA EURO 2012™ 

oraz skład drużyn finałowych Turnieju, transport lotniczy spełnił kluczową rolę w całym 

procesie logistyki. Zrealizowane w całości inwestycje i prace modernizacyjne w portach 

lotniczych w miastach gospodarzach Euro 2012 miały na celu przygotowanie lotnisk do 
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przyjęcia zwiększonego ruchu lotniczego na poziomie 20 - 30 operacji/godz. Dodatkowo, 

przygotowywane na czas Turnieju lotniska wspomagające, stanowiły odpowiednie 

zabezpieczenie przyjęcia i obsługi spodziewanej w kraju liczby samolotów i pasażerów. 

 

W dniu meczu w ramach rozgrywek UEFA EURO 2012™ liczba pasażerów obsłużonych 

przez poszczególne lotniska przekraczała nawet 60 tysięcy na dobę. Po zakończeniu prac 

modernizacyjnych, lotniska osiągnęły przepustowości pozwalające obsłużyć znacznie 

większą grupę przylatujących i odlatujących pasażerów oraz wykonać więcej operacji 

lotniczych na godzinę: 

 W Warszawie przed modernizacją, przepustowość lotniska wynosiła 3750 

obsługiwanych na godzinę pasażerów przylatujących, 2340 odlatujących i 36 operacji 

lotniczych. Po zakończeniu wszystkich prac wzrost liczby pasażerów i operacji 

obsługiwanych na godzinę wynosi: przyloty 5860 (wzrost o 56%), odloty 3660 

(wzrost o 56%), operacje lotniskowe 38 (wartość niższa w godzinach nocnych). 

 W Gdańsku przed modernizacją, przepustowość lotniska wynosiła 760 obsługiwanych 

na godzinę pasażerów przylatujących, 760 odlatujących i 23 operacji lotniczych. Po 

zakończeniu wszystkich prac wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na 

godzinę wynosi: przyloty 2240 (wzrost o 195%), odloty 2240 (wzrost o 195%), 

operacje lotniskowe 23. (wartość niższa w godzinach nocnych). 

 W Poznaniu przed modernizacją, przepustowość lotniska wynosiła 900 obsługiwanych 

na godzinę pasażerów przylatujących, 500 odlatujących i 10 operacji lotniczych. Po 

zakończeniu wszystkich prac wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na 

godzinę wynosi: przyloty 1900 (wzrost o 111%), odloty 1100 (wzrost o 120%), 

operacje lotniskowe 20. (wartość niższa w godzinach nocnych). 

 We Wrocławiu przed modernizacją, przepustowość lotniska wynosiła 1260 

obsługiwanych na godzinę pasażerów przylatujących, 840 odlatujących i 10 operacji 

lotniczych. Po zakończeniu wszystkich prac wzrost liczby pasażerów i operacji 

obsługiwanych na godzinę wynosi: przyloty 2240 (wzrost o 78%), odloty 2240 

(wzrost o 166%), operacje lotniskowe 22. (wartość niższa w godzinach nocnych). 

 

Lotniska wspomagające 

 

Przygotowywane na czas Turnieju lotniska wspomagające, stanowiły odpowiednie 

uzupełnienie przyjęcia i obsługi spodziewanej w kraju liczby samolotów i pasażerów.   
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Rysunek 16 Porty lotnicze podczas UEFA EURO 2012™ 

 

Ze względu na mniejszy niż zakładano ruch lotniczy liczba operacji lotniczych i pasażerów 

związanych z Turniejem na lotniskach wspomagających była nieduża, nie doszło też do 

wykorzystania w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. 

 

Poniżej, szacunkowe liczby operacji lotniczych wykonanych w związku z UEFA  

EURO 2012™, dane pochodzą od zarządzających lotniskami. 

 Bydgoszcz - 2 operacje lotnicze; 

 Zielona Góra Babimost - 0 operacji lotniczych; 

 Łódź Lublinek - 5 operacji lotniczych; 

 Modlin - 10 operacji lotniczych; 

 Katowice Pyrzowice - 44 operacje lotnicze; 

 Szczecin Goleniów - 30 operacji lotniczych (lotnisko bazowe dla reprezentacji Danii). 

 

Koordynacja rozkładów lotów  

 

Zachowanie płynności ruchu lotniczego na lotniskach, a przez to zagwarantowanie wysokiej 

jakości obsługi i bezpieczeństwa, było uzależnione od precyzyjnego zarządzania i organizacji 

ruchu lotniczego. W tym celu wprowadzona została koordynacja rozkładów lotów, która 

pozwoliła na maksymalnie efektywne wykorzystanie portów lotniczych w trakcie 

zwiększonego ruchu lotniczego oraz precyzyjne dostosowanie możliwości lotnisk do 

wymagań służb zarządzania ruchem lotniczym (PAŻP). Wprowadzenie koordynacji 

rozkładów lotów wpłynęło również znacząco na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

operacji lotniczych, jakości obsługi pasażerów oraz przewidywalności operacji lotniskowych. 
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W dniu 15 listopada 2011 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wybrał koordynatora rozkładów 

lotów – firmę Airport Coordination Limited (ACL) – dla portów lotniczych w Warszawie, 

Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, czyli w miastach gospodarzach Euro 2012. Podstawowa 

działalność ACL to koordynacja rozkładów lotów, która polega na przydzielaniu czasu na 

start lub lądowanie samolotów (tzw. slotów lotniskowych) w taki sposób, aby efektywnie 

wykorzystać zasoby lotniska i zapewnić płynność ruchu lotniczego. Koordynacja rozkładu 

lotów w portach lotniczych w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, obowiązuje przejściowo,  

w okresie związanym z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, czyli 

od 1 czerwca do 8 lipca 2012 r. Na Lotnisku Chopina w Warszawie, ze względu na problemy 

z przepustowością oraz istniejące ograniczenia środowiskowe, koordynacja została 

wprowadzona na czas występowania ww. problemów i ograniczeń, począwszy od dnia  

25 marca 2012 r. 

 

Działalność koordynatora w trakcie Turnieju polegała na bieżącej aktualizacji aplikacji 

slotowych, realizowanej wspólnie z portami lotniczymi. Wykorzystano również aplikację 

„Stanley”, której zadaniem była synchronizacja slotów portowych ze slotami ATC.  

 

W okresie od 1 czerwca 2012 r. do chwili zakończenia Turnieju ACL nie odmówił żadnemu 

przewoźnikowi lotniczemu slotu w ramach parametrów koordynacyjnych, a wszystkie 

operacje lotnicze zostały zaakceptowane w ramach dostępnej przepustowości lotnisk 

koordynowanych w Polsce. 

 

Ograniczenia środowiskowe (loty nocne) 

 

W ramach realizacji gwarancji nr 18 złożonej przez stronę polską (sygnatariuszem był m.in. 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) w fazie kandydackiej do współorganizowania UEFA 

EURO 2012™, w kwietniu 2012 r. uchwalono nowelizację Ustawy o przygotowaniu 

finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, 

umożliwiającą nie stosowanie w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. w sześciu 

portach lotniczych w Polsce (w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu  

i Gdańsku), ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania  

w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska.  

W efekcie na kluczowych dla przebiegu i jakości Turnieju lotniskach można było planować  

i realizować znacznie większą liczbę połączeń lotniczych, w szczególności właśnie w porze 

nocnej po zakończeniu meczów. 

 

Wprowadzając odpowiednią regulację na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Turnieju, Polska 

wykorzystała m.in. analogiczne rozwiązania zastosowane z bardzo dobrymi rezultatami  

w poprzednich krajach organizatorach turniejów UEFA EURO – Portugalii i Szwajcarii.  

 

Wysoce pozytywne efekty podjęcia tej decyzji widać w szczególności na przykładzie 

statystyk portów lotniczych w Poznaniu i Warszawie (poniżej). Przy limitach nocnych lotów 

wynoszących tam odpowiednio 12 i 40 lotów, efektywne zarządzanie zwiększonym ruchem 

lotniczym w trakcie Turnieju, a w szczególności zapewnienie płynnego i komfortowego 
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transportu dla kibiców odlatujących od razu po meczach, od drużyn przylatujących do swoich 

centrów pobytowych, nie byłoby praktycznie możliwe.  

 

Jednocześnie, wg posiadanych na chwilę obecną informacji, w trakcie Turnieju nie 

odnotowano skarg ani negatywnych efektów związanych z incydentalnie zwiększonym 

nocnym ruchem lotniczym. Potwierdza to także wnioski z największych wydarzeń 

sportowych organizowanych w innych krajach, że poziom akceptacji społecznej dla 

szczególnych rozwiązań stosowanych w związku z nimi jest nader wysoki.    

 

W przypadku wszystkich miast gospodarzy największa liczba operacji nocnych odbywała się 

bezpośrednio po zakończeniu meczu (dni pomeczowe), a dzięki realizacji gwarancji nr 18  

i wprowadzeniu odpowiedniej regulacji ustawowej w każdym przypadku obsłużenie 

dodatkowego nocnego ruchu wylotowego następowało przed rozpoczęciem regularnych 

operacji lotniczych w dniu pomeczowym. 

 
Rysunek 17 Liczba nocnych operacji lotniczych w Poznaniu w czasie UEFA EURO 2012™ 
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Rysunek 18 Liczba nocnych operacji lotniczych w Warszawie w czasie UEFA EURO 2012™ 

 

Dane lotniskowe 

 

Podstawowe dane dotyczące operacji lotniskowych (za okres od 1 czerwca do 28/29 czerwca 

(wykonanie) i od 29 czerwca do 8 lipca 2012 r. plan) przygotowane zostały przez ACL.  

 

Liczba operacji lotniczych w rozbiciu na rodzaje wykonywanych lotów: 

 GDN POZ WAW WRO 

Ruch rozkładowy 4165 2686 13099 2905 

Czartery EURO 774 770 1811 467 

Fracht 86 36 783 47 

TOTAL 5389 4188 15693 3838 
Tabela 8 Lotniska, liczba operacji lotniczych w rozbiciu na rodzaje wykonywanych lotów 

 

Dodatkowo w Krakowie, w czasie trwania Turnieju obsłużono 8940 pasażerów i zanotowano 

ok. 380 operacji lotniczych. Były to loty drużyn Holandii, Anglii i Włoch na mecze, 

dodatkowe samoloty z dziennikarzami holenderskimi i włoskimi, sponsorami  

oraz rejsy GA. 

 

Liczba oferowanych miejsc w samolotach: 

 

Codzienne analizy dotyczące ruchu turniejowego przyjęły „Load factor” wynoszący 80% 
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dostępnych miejsc w samolotach czarterowych i 20% w samolotach rozkładowych.  

Dla samolotów General Aviation „load factor” wynosił każdorazowo 100%. 

 

 GDN POZ WAW WRO 

Ruch 

rozkładowy 
492,331 273,646 1,488,467 336,303 

Czartery 59,208 11,600 288,365 66,829 

Czartery EURO 52,127 49,442 61,242 12,947 

TOTAL 603,666 436,688 1,838,074 416,079 

Tabela 9 Lotniska, liczba oferowanych miejsc w samolotach 

 

General Aviation na lotniskach miast gospodarzy 

 

Na wszystkich lotniskach miast gospodarzy odnotowano znaczny przyrost liczby operacji 

General Aviation (GA) wykonywanych samolotami dyspozycyjnymi (Business Jets). 

Głównymi kierunkami obsługiwanymi przez GA były: Rosja, Ukraina, Niemcy, Polska  

i Hiszpania. W kilku przypadkach samoloty „GA” wykorzystywały lotniska wspomagające 

(np. dotankowanie samolotu podczas lotu na Ukrainę).   

 

Ruch Lotniczy pomiędzy Polską i Ukrainą 

 

Odnotowano znaczny przyrost liczby operacji lotniczych i liczby oferowanych miejsc  

w lotach pomiędzy Polską a Ukrainą. Niezależnie od tego przewoźnicy w ramach istniejących 

połączeń regularnych zaoferowali większe samoloty z większą liczbą miejsc. 

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (na podstawie materiału PAŻP) 

 

Nadrzędnym celem realizowanych w PAŻP zadań w ramach przygotowań do UEFA  

EURO 2012™ było dostosowanie przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej  

do okresowo zwiększonego ruchu lotniczego w trakcie wydarzenia sportowego z: 

 zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,  

 zapewnieniem właściwego przepływu ruchu lotniczego oraz  

 zapewnieniem minimalizacji opóźnień dla ruchu nie powiązanego z imprezą sportową.  

 

Dla realizacji tego celu PAŻP podjęła szereg działań, głównie o charakterze operacyjno-

organizacyjnym oraz inwestycyjnym. Z punktu widzenia Agencji, najważniejszy element 

przygotowań do UEFA EURO 2012™ stanowiły projekty operacyjno-organizacyjne, 

ponieważ one w bezpośredni sposób przyczyniły się do zwiększania pojemności przestrzeni 

powietrznej. Kluczowe projekty: 

 wprowadzenie zmian w strukturach przestrzeni powietrznej: 

o powiększenie rejonów kontrolowanych lotnisk: Gdańsk-Rębiechowo, Wrocław-

Strachowice (zmiana powiązana z wprowadzeniem radarowej służby kontroli 

zbliżania), Poznań-Ławica; 

o modyfikacja sieci dróg lotniczych (głównie w drogach dolotowych/odlotowych do/z 
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lotnisk znajdujących się w miastach gospodarzach); 

 wprowadzenie nowych procedur dla lotnisk: 

o Katowice  – wdrożenie projektu nowych STAR, oraz IAP opartych o nowe urządzenie 

DVOR/DME; 

o Gdańsk – wdrożenie projektu nowych oraz zmodyfikowanych procedur SID, STAR, 

IAP opartych o nowe urządzenie DVOR/DME; 

o Zielona Góra – wdrożenie projektu nowej procedury IAP opartej o nowe urządzenie 

DVOR/DME; 

o Wrocław – wdrożenie projektu nowych oraz zmodyfikowanych procedur STAR  

i IAP w związku z uruchomieniem radarowej służby kontroli zbliżania; 

o Rzeszów – wdrożenie projektu nowych procedur SID oraz zmodyfikowanie procedur 

IAP; 

 wprowadzenie tymczasowych restrykcji RAD (Route Availability Document – 

dokument regulujący przepływy ruchu lotniczego w drogach lotniczych wraz  

z profilem pionowym lotu); 

 opracowanie tymczasowych procedur współpracy i  koordynacji służb ruchu 

lotniczego PAŻP ze służbami ruchu lotniczego w państwach ościennych; 

 konsultacje ze służbami ruchu lotniczego państw ościennych pakietu „Re-routing 

scenarios” (scenariuszy zmiany wcześniej planowanej trasy lotu w celu ominięcia 

przeciążonych sektorów przestrzeni powietrznej). 

 

Wyniki operacyjne podczas UEFA EURO 2012™ – statystyki ruchu lotniczego  

i opóźnienia 

 

Poniżej przedstawione zostały statystki ruchu lotniczego podczas trwania UEFA  

EURO 2012™ w podziale na ruch na lotniskach w miastach gospodarzach oraz ruch  

w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa. 

 

Dane dotyczące ruchu na lotniskach podczas UEFA EURO 2012™ 

 

Poniżej zaprezentowane zostały statystyki ruchowe na lotniskach w miastach gospodarzach 

podczas Turnieju. Przedstawione dane pochodzą z danych EUROCONTROL i obejmują 

wyłącznie ruch IFR (loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań 

przyrządów). 

 

Należy podkreślić, że na żadnym z lotnisk nie zostały przekroczone deklarowane 

przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP, zarówno dzięki 

wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia i rozwiązań 

organizacyjnych (np. radarowa służba kontroli zbliżania dla lotniska we Wrocławiu, 

uruchomienie stanowisk GND na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu).  
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Dane dotyczące ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej podczas UEFA  

EURO 2012™ 

 

Z uwagi na spotkania piłkarskie rozgrywane również na Ukrainie, wzmożony ruch lotniczy 

zanotowany został także w górnej przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (ruch tranzytowy).  

Poniżej zaprezentowano statystykę ruchu lotniczego w FIR Warszawa w okresie 8 czerwca – 

1 lipca 2012 r. (porównanie 2011 r. i 2012 r.) oraz opóźnienia w ruchu IFR zanotowane  

w kolejnych dniach UEFA EURO 2012™ i analogicznym okresie roku poprzedniego. 

 
Rysunek 19 Statystyka ruchu IFR w FIR Warszawa w okresie 8 czerwca – 1 lipca 2012 r. (porównanie 2011 r.  

                      i 2012 r.) 

 

W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego w FIR Warszawa zanotowano wzrost 

ruchu lotniczego o 8,6% (loty IFR – loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów  

wg wskazań przyrządów). 

 

Średnie opóźnienie
2
 w okresie UEFA EURO 2012™ mierzone w minutach na operację 

lotniczą (ruch en-route, tj. ruch na trasie), wyniosło 0,81 min./lot, podczas gdy w tym samym 

okresie 2011 r., w warunkach mniejszego poziomu ruchu, średnie opóźnienie na operację 

lotniczą wyniosło 1,33 min. Należy podkreślić, że w analizach i symulacjach wykonanych 

przed Turniejem, PAŻP zaprojektowała opóźnienia na poziomie średnio 2 min./lot podczas 

trwania imprezy sportowej, przy jednoczesnych przewidywaniach EUROCONTROL na 

                                                 
2

 Wg metodologii EUROCONTROL, średnie opóźnienie liczone jest jako stosunek całkowitych wartości 

opóźnień (sumaryczna liczba minut opóźnień) w danym dniu do sumarycznych liczb operacji w danym dniu. 
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poziomie 3 min/lot.  

 

Podsumowanie informacji dotyczących ruchu lotniczego (na bazie informacji z PAŻP) 

 

Dzięki podjętym przygotowaniom do obsługi zwiększonego ruchu lotniczego związanego  

z UEFA EURO 2012™, Agencja była bardzo dobrze przygotowana do tego wydarzenia. 

Gotowość operacyjna PAŻP do UEFA EURO 2012™ została zadeklarowana w połowie maja 

2012 r. Osiągnięto niższy niż zakładany poziom opóźnień przy znacznym przyroście ruchu 

lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej i rekordowych, nienotowanych dotąd, 

przyrostach ruchu na lotniskach w miastach gospodarzach Euro 2012, szczególnie na 

lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.  

 

Odnotowany ruch IFR (loty IFR – loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów  

wg wskazań przyrządów) na lotnisku w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2012 r. (mecz 

ćwierćfinałowy) wynoszący 245 operacji IFR stanowił wzrost ruchu o ponad 160%  

w stosunku do tego samego dnia poprzedniego roku, zaś ruch na lotnisku we Wrocławiu  

w dniu 8 czerwca 2012 r. wynoszący 211 operacji IFR stanowił wzrost o ponad 140%  

w stosunku do tego samego dnia poprzedniego roku.  

 

W całym okresie dwudziestu czterech dni imprezy sportowej zanotowano następujące 

przyrosty ruchu lotniczego (operacje IFR) na poszczególnych lotniskach w miastach 

gospodarzach: lotnisko w Gdańsku – wzrost o blisko 67% w porównaniu do tego samego 

okresu roku poprzedniego; lotnisko w Poznaniu – wzrost o 44%, lotnisko w  Warszawie – 

wzrost o blisko 16% i lotnisko we Wrocławiu – wzrost o 37%. 

 

W okresie UEFA EURO 2012™ zanotowano również istotny wzrost ruchu IFR w polskiej 

przestrzeni powietrznej: 52 794 operacje IFR w FIR Warszawa w 2012 r. w porównaniu  

z 48 611 operacjami rok wcześniej w analogicznym okresie, co stanowi wzrost o 8,6%. Mimo 

tak istotnego wzrostu ruchu, opóźnienia w ruchu lotniczym spadły w porównaniu z rokiem 

poprzednim o blisko 40%.  

 

Publikacje lotnicze (na podstawie materiału PAŻP) 

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przygotowała również w uzgodnieniu z różnymi 

interesariuszami: szereg publikacji lotniczych do AIP Polska (Zbiór Informacji Lotniczych), 

dedykowanych na potrzeby Turnieju. 

 

Tytuł publikacji Czego dotyczy 

Suplement do AIP dot. tymczasowych 

procedur dla koordynowanych portów 

lotniczych (poziom 3) podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w 

Gdańsku im. Lecha Wałęsy (EPGD/GDN), 

Poznaniu / Ławicy (EPPO/POZ), Chopina w 

Kwestie organizacyjne i proceduralne 

związane z wnioskowaniem o przydział 

czasu na start lub lądowanie. 

Kwestie związane z dopuszczalnymi czasami 

postoju na danym lotnisku. 

Kwestie lotnisk zapasowych (dane lotnisko 
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Warszawie (EPWA/WAW) oraz 

Wrocławiu/Strachowicach (EPWR/WRO). 

nie może być brane jako lotnisko zapasowe 

w dni meczowe). 

Kwestie płatności z tytułu  nawigacji 

terminalowej (płatności z tytułu usług 

nawigacji terminalowej w okresie EURO 

2012 mogą być dokonywane po starcie na 

podstawie faktury wystawionej przez PAŻP). 

Kwestie konieczności zapewnienia obsługi 

naziemnej przed wykonaniem operacji przez 

przewoźnika. 

Kwestie opłat lotniskowych, kosztów paliwa, 

obsługi naziemnej. 

Suplement do AIP dot. ograniczeń w 

przestrzeni powietrznej podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 

Ustanowienie rejonów ograniczonego ruchu 

lotniczego wokół osłanianych obiektów 

podczas EURO 2012 oraz terminów ich 

aktywacji. 

Suplement do AIP dot. procesu kontroli 

zgodności planów lotu w koordynowanych 

portach lotniczych podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 

Kwestie dotyczące sprawdzania zgodności 

planów lotów z przedziałami na czas na start 

lub lądowanie (przyznany slot); w przypadku 

zidentyfikowanych rozbieżności pomiędzy 

planami lotu a slotami lotniskowymi, plan 

lotu będzie mógł zostać odrzucony. 

Suplement do AIP dot. ograniczeń w 

dostępności lotniska Kraków / Balice 

(EPKK/KRK) podczas Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej EURO 2012. 

Kwestie wprowadzenia dopuszczalnych 

limitów postoju statków powietrznych. 

Kwestie konieczności uzyskania zgody na 

lądowanie i parkowanie od Dyżurnego 

Operacyjnego Portu dla wszystkich lotów 

nierozkładowych.  

Suplement do AIP dot. ograniczeń w 

dostępności lotniska Katowice / Pyrzowice 

(EPKT/KTW) podczas Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej EURO 2012. 

Wprowadzenie dopuszczalnych limitów 

postoju statków powietrznych. 

Suplement do AIP dot. uruchomienia 

stanowisk GND na lotniskach Gdańsk im. 

Lecha Wałęsy (EPGD/GDN), Poznań / 

Ławica (EPPO/POZ) oraz 

Wrocław/Strachowice (EPWR/WRO) 

podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012. 

Określenie przepisów i procedur związanych 

z uruchomieniem stanowisk GND 

Suplement do AIP dot. tymczasowo 

ustanowionych operacyjnych strefy 

oczekiwania w TMA KRAKÓW. 

Wprowadzenie operacyjnych stref 

oczekiwania nad punktami REP (punkty 

obowiązkowego meldowania). 

Suplement do AIP dot. procedur dolotów 

VFR do ATZ Modlin (EPMO) podczas 

Określenie punktów dolotowych do lotniska 

w Modlinie dla ruchu VFR. 
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Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 

2012.  

Suplement do AIP dot. organizacja ruchu 

General Aviation na lotnisku 

ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 

Wprowadzenie nowej organizacji miejsc 

postojowych dla samolotów lotnictwa 

ogólnego.  

Suplement do AIP dot. zmian parametrów 

ruchu naziemnego lotniska 

Wrocław/Strachowice 

Kwestie oddania do użytkowania dróg 

kołowania i płyty postojowej dla określonych 

kodów statków powietrznych. 

Tabela 10 Wykaz publikacji lotniczych dedykowanych na potrzeby Turnieju 

 

Śmigłowce dostarczające sygnał 

 

Kluczowym zadaniem dla obsługi (odbycia) Turnieju było zapewnienie możliwości 

dostarczenia bezpośredniego sygnału  telewizyjnego ze śmigłowców (z trasy przejazdu: hotel-

stadion, ze strefy kibica oraz ze stadionu) do Centrum Medialnego bezpośrednio przed 

meczem. Szczegóły wykonywania operacji lotniczych zostały wypracowane i zapisane  

w Suplemencie do AIP dotyczącym ograniczeń w przestrzeni powietrznej podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. W ramach realizacji zadania wspólnie  

z przedstawicielami: MSW, Policji, LPR oraz PAŻP wypracowano zasady: 

 Publikacji lotniczych; 

 Bazowania śmigłowców; 

 Wykonywania operacji lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kolizyjności  

z innym ruchem lotniczym; 

 Koordynowania operacji lotniczych przez dedykowanych „nawigatorów”; 

 Dostarczenia sygnału. 

 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami i należy podkreślić bardzo dobrą 

współpracę i sumienność wszystkich zaangażowanych organizacji. 

 

Sztaby lotniskowe 

 

W portach lotniczych miast gospodarzy oraz w PAŻP działały całodobowe Centra Operacyjne  

(różne nazwy w zależności od lotnisk). W Poznaniu i Wrocławiu zadania te były 

wykonywane w ramach komórek Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego, w Warszawie 

specjalnie powołane „Centrum Wsparcia EURO”. Zadania sztabów były wykonywane 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w planach operacyjnych i opierały się na schemacie 

raportowania zgodnym z Zegarem Turniejowym.  

 

Zarządzanie ryzykiem: 

 

W CONOPs zamieszczona została lista ryzyk związanych z lotniskiem. Do każdego z ryzyk 

zostały przypisane ogólne strategie reakcji. Żadne z ryzyk związanych z lotniskami nie miało 

miejsca w trakcie Turnieju, nie było konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. 
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Zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych 

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przewozy lotnicze w okresie UEFA EURO 2012™ 

wydał 176 zezwoleń, z czego 127 było związanych z UEFA EURO 2012™. Tym samym 

liczba zezwoleń w stosunku do analogicznego okresu z 2011 r. wzrosła trzykrotnie. 

Podkreślić należy, iż zezwolenia te obejmowały głównie przewozy lotnicze na trasach 

pomiędzy RP a Ukrainą, a także trasy pomiędzy RP i państwami nie należącymi  

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu terminowego i sprawnego wydawania 

zezwoleń w Urzędzie Lotnictwa cywilnego prowadzono stały 24 godzinny dyżur telefoniczny 

(w weekendy oraz w godzinach nocnych), a ponadto wydłużono godziny pracy w dni 

powszednie. 

 

 

4.3 Transport lądowy 

 

Funkcjonowanie transportu lądowego w trakcie UEFA EURO 2012™ na terenie miast 

gospodarzy, jak i całego kraju opierało się na rezultatach osiągniętych w ramach trwających 

od 2007 r. przygotowań do Turnieju. Zrealizowane zadania infrastrukturalne stanowiły bazę 

dla opracowania szczegółowych Planów Operacyjnych oraz dla faktycznie funkcjonujących 

podczas Turnieju rozwiązań w obszarze transportu. Prace przebiegały w ramach 

następujących projektów koordynowanych przez PL.2012: 

 Koordynacja opracowania planu obsługi transportowej pomiędzy miastami 

gospodarzami Euro 2012; 

 Koordynacja stworzenia planu obsługi transportowej w miastach gospodarzach Euro 

2012, zapewniającej sprawną obsługę transportową miast gospodarzy Euro 2012. 

 

Drogi krajowe i połączenia kolejowe w sieci PKP PLK 

 

W okresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ w sieci dróg krajowych oraz linii 

kolejowych przeprowadzono znaczną liczbę projektów inwestycyjnych, mających na celu 

skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami gospodarzami oraz dojazdu do nich z miejsc 

przekroczenia granicy. Jednocześnie podnoszono poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pośród najważniejszych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach 

przygotowań wymienić należy: 

 Drogi krajowe: 

o Cały kraj: 

 Autostrada A2 wraz z drogą ekspresową S8 – podróż pomiędzy Warszawą a Berlinem 

w całości przebiega autostradą, skrócenie czasu przejazdu z ok. 7h do ok. 4:50h; 

 Autostrada A4 – podróż pomiędzy Wrocławiem a Dreznem w całości przebiega 

autostradą, skrócenie czasu przejazdu z ok. 3:05h do ok. 2:20h; 

 Autostrada A1 – połączenie Warszawa – Gdańsk i Poznań-Gdańsk skrócenie czasu 

przejazdu o ok. 1:20h; wraz z drogą ekspresową S5 czas przejazdu na trasach Berlin – 

Gdańsk i Wrocław Gdańsk uległ skróceniu o ok. 1:50h. 
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o Obwodnice: 

 Autostrada A1 – Świerklany – Pyrzowice – bezkolizyjne ominięcie aglomeracji 

śląskiej w osi S-N, wyprowadzenie znacznej części tranzytowego ruchu ciężkiego 

poza aglomerację; 

 Autostrada A8 - bezkolizyjne ominięcie aglomeracji wrocławskiej w osi S-N, 

wyprowadzenie znacznej części tranzytowego ruchu ciężkiego poza aglomerację; 

 Droga ekspresowa S11 – dojazd do Portu Lotniczego Poznań Ławica  

i Stadionu Miejskiego z ominięciem centrum miasta; 

 Droga ekspresowa S5 – ominięcie Poznania na drodze Berlin – Gdańsk oraz Wrocław 

– Gdańsk – skrócenie czasu przejazdu o ok. 30 min.; 

 Droga ekspresowa S7 – uzyskanie pełnego „ringu” drogowego wokół Gdańska – 

skrócenie czasu przejazdu wokół Gdańska w relacji Elbląg – Gdynia do ok. 30 min. 

 

W porównaniu ze stanem na koniec 2007 r. sieć dróg szybkiego ruchu uległa znacznemu 

wydłużeniu. Łączna długość sieci autostrad zwiększyła się w tym czasie o 72%, natomiast 

dróg ekspresowych o 145%. Poniższy wykres obrazuje rozwój sieci dróg szybkiego ruchu  

w Polsce w latach 2008 – 2014. 

 
Rysunek 20 Rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce w latach 2008-2014 

 

 Linie kolejowe: 

o Przebudowa i modernizacja dworców i stacji kolejowych: 

 Warszawa Centralna; 

 Warszawa Wschodnia; 

 Warszawa Gdańska; 

 Warszawa Stadion; 

 Wrocław Główny; 

 Poznań Główny; 

 Budowa stacji i przystanków kolejowych; 

 Warszawa Lotnisko Chopina wraz z linią kolejową – połączenie centrum miasta  

z portem lotniczym w 19 min.; 
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 Wrocław Stadion; 

 Gdańsk Stadion Expo; 

o Modernizacja linii kolejowych w relacjach: 

 Poznań – Gdańsk – linie 353, 131 – zmniejszenie czasu przejazdu do 3:29h; 

 Warszawa – Terespol – E20 - zmniejszenie czasu przejazdu do 2:37h; 

 Wrocław – Zgorzelec – E30 - zmniejszenie czasu przejazdu do 1:59h; 

o Częściowa modernizacja linii (z kontynuacją prac po UEFA EURO 2012™): 

 E65 – Warszawa – Gdynia; 

 E59 – Wrocław – Poznań. 

Jako uzupełnienie wymienionych powyżej projektów budowlanych w obszarze infrastruktury 

kolejowej traktować należy inwestycje w tabor: 

 Elektryczne Zespoły Trakcyjne 

o Elf (PESA): 

 SKM w Warszawie – 13; 

 Koleje Mazowieckie – 16; 

o Newag dla SKM w Warszawie: 

 19WE – 4; 

 35WE – 6; 

 Lokomotywy: 

o Siemens EuroSprinter ES64U4 Husarz - PKP IC – 10; 

o Bombardier TRAXX P160 DC Hetman – KM – 11. 

 

Poczynione inwestycje, zarówno w infrastrukturę, jak i w poprawę jakości taboru, pozwoliły 

na osiągnięcie pokazanych na poniższym schemacie czasów przejazdu między 

poszczególnymi miastami gospodarzami oraz Krakowem. 
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Rysunek 21 Szacunkowe czasy przejazdu samochodem, koleją i samolotem między polskimi miastami 

gospodarzami i Krakowem 

 

Punktem wejścia do systemu transportowego Polski dla kibiców zagranicznych były miejsca 

przekroczenia granicy, zarówno lądowe, jak i zlokalizowane w obszarze portów lotniczych, 

ponieważ w tej drugiej grupie zdecydowana większość osób już po wylądowaniu znalazła się 

na terenie miasta gospodarza i ich dotarcie do stadionu, strefy kibica, hotelu itp. przejmowała 

komunikacja miejska. Analizując sytuację transportową w sieci dróg krajowych oraz linii 

kolejowych zarządzanych przez PKP PLK należy skupić się na tej pierwszej grupie fanów. 

Zakładając, że dla wielu z nich wizyta w Polsce związana z rozgrywkami UEFA  

EURO 2012™ będzie pierwszym zetknięciem z naszą siecią drogową, GDDKiA wystąpiła za 

pośrednictwem PL.2012 na początku 2012 r. do UEFA o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

logo turniejowego na tablicach kierunkowych, uzupełniających stałe oznakowanie znajdujące 

się w ciągu dróg rekomendowanych dla kibiców i wskazujące jedno z czterech polskich miast 

gospodarzy. Zgoda ta uzyskana w dniu 20 lutego 2012 r. pozwoliła na wyprodukowanie 

blisko 350 znaków kierujących do Warszawy, Wrocławia, Poznania i Gdańska, tworzących 

system „prowadzenia za rękę” od wjazdu do Polski aż do celu podróży.  

 

Jednocześnie należy wspomnieć kluczowe znaczenie dodatkowych tablic kierunkowych  

w miejscach, gdzie standardowe oznakowanie nie pokrywało się z korytarzami 

rekomendowanymi (przykładowo na węźle S7 z DK10 w Płońsku tablice te kierowały na 

rekomendowany korytarz pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, biegnący DK10 zamiast DK7). 

Miejsca te były szczególnie istotne dla przemieszczających się kibiców mieszkających  

w Polsce i podróżujących po kraju tradycyjnymi trasami. Same korytarze rekomendowane 

popularyzowane były, zarówno w ramach współpracy z mediami, jak i za pomocą 

interaktywnej mapy planowania podróży, przygotowanej we współpracy z firmą Targeo,  



158 

 

a dostępnej na stronach internetowych GDDKiA oraz prowadzonego przez PL.2012 portalu 

Polish Guide. Przygotowana przez zarządcę dróg krajowych ulotka, zawierająca mapę oraz 

podstawowe informacje o zasadach ruchu drogowego w Polsce, dystrybuowana była  

za pośrednictwem ok. 1750 stacji paliw PKN Orlen, jak również w Punktach Poboru Opłat  

na autostradach płatnych zarządzanych przez GDDKiA. Stosowanie interaktywnej mapy 

korytarzy rekomendowanych było tym istotniejsze, że znaczną część kluczowych odcinków 

dróg krajowych oddano w okresie bezpośrednio przed UEFA EURO 2012™ i nie były one 

jeszcze dostępne na mapach tradycyjnych i internetowych lub w systemach nawigacji. Wśród 

tych odcinków wymienić należy: 

 Autostrada A2 Stryków-Konotopa - 91 km; 

 Autostrada A2 Nowy Tomyśl-Świecko - 105,9 km (w standardzie autostrady płatnej); 

 Autostrada A1 Pyrzowice-Maciejów-Sośnica - 44,1 km; 

 Zachodnia obwodnica Poznania wzdłuż drogi ekspresowej S11, odcinek Swadzim - 

A2 (węzeł Głuchowo) - Etap I; 

 Droga ekspresowa S7, Gdańsk - Koszwały (południowa obwodnica Gdańska) - 17,9 

km; 

 Droga ekspresowa S5, Gniezno - Poznań - 35 km. 

 

W ramach przygotowywanego Planu Operacyjnego dla transportu drogowego GDDKiA  

we współpracy z PL.2012 wyznaczyła kilkadziesiąt punktów stanowiących Lokalne 

Ograniczenia Przepustowości (LOP) – miejsca o znacznym prawdopodobieństwie 

zatrzymania ruchu w sytuacji pojawienia się na drogach ruchu UEFA EURO 2012™, 

nakładającego się na ruch normalny. LOP na sieci dróg rekomendowanych dla kibiców było 

65. Miejsca te poddane były w dni meczowe stałemu monitoringowi służby drogowej, której 

pracownikom odświeżono uprawnienia do kierowania ruchem (blisko 800 osób). Zebrane 

informacje przekazywane były do Punktu Informacji Drogowej (PID), a następnie do sztabu 

MTBiGM oraz Krajowego Sztabu Operacyjnego (KSzO). Uruchomiono również infolinię 

19 111, gdzie kierowcy mogli uzyskać informację na temat bieżącej sytuacji drogowej  

w językach polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. PID odpowiadało również za 

rozsyłanie do osób zaangażowanych w operację transportową alertów SMS  

o ważnych zdarzeniach w sieci drogowej. Wiadomości te były również udostępniane przez 

MTBiGM innym interesariuszom za pomocą aplikacji Euromaster, prowadzonej przez 

PL.2012.  

 

Znaczna część dodatkowego ruchu związanego z odbywającym się na terenie Polski 

turniejem została obsłużona z wykorzystaniem transportu kolejowego. Zgodnie z przyjętym 

Planem Operacyjnym wprowadzono zarządzanie siecią kolejową z wykorzystaniem 

procedury zarządzania kryzysowego, co pozwalało PKP PLK na objęcie nadrzędnej pozycji 

wobec wszystkich innych podmiotów działających w branży kolejowej. Obsługę kolejową  

w trakcie Turnieju zapewniano za pomocą dwóch rodzajów pociągów: 

 Ujęte w rocznym rozkładzie jazdy – często wzmacniane dodatkowymi wagonami; 

 Dodatkowe: 

o Ogólnodostępne: 

 Obsługujące ruch aglomeracyjny – SKM w Warszawie, Koleje Mazowieckie, Koleje 



159 

 

Dolnośląskie, Przewozy Regionalne, 

 Dalekobieżne – PKP IC, Przewozy Regionalne. 

o Specjalne uruchamiane na zamówienie kolei zagranicznych przez PKP IC: 

 Rosyjskich – RŻD – relacje z Moskwy do Warszawy i do Wrocławia, 

 Czeskich – ČD - relacje z Pragi i Brna do Wrocławia oraz Warszawy, 

 Chorwackich – HŽ – relacje z Zagrzebia do Poznania i Gdańska, 

 Rezerwowe uruchamiane ad hoc zgodnie z zapotrzebowaniem zaobserwowanym po 

meczu. 

 

Liczba pociągów w relacjach do miast gospodarzy i Krakowa w trakcie Turnieju wyniosła 

37522 rozkładowych (z czego 787 uruchamianych ze względu na Turniej wg stanu na 

8.06.2012 r.) oraz 117 dodatkowych (uruchamianych ad-hoc z wykorzystaniem rezerw). 

Poniższa tabela przedstawia liczby pociągów rozkładowych oraz uruchomionych dodatkowo 

w poszczególnych fazach Turnieju. 

 

Faza Turnieju Liczba pociągów 

rozkładowych 

Liczba pociągów 

dodatkowych 

Grupowa 26387 109 

Ćwierćfinałowa 6680 4 

Półfinałowa 4455 4 

Razem 37522 117 

Tabela 11 Liczba pociągów w relacjach do miast gospodarzy i Krakowa w trakcie Turnieju  

 

Zakładając pojemność przeciętnego pociągu na poziomie 350 osób oszacować można liczbę 

miejsc udostępnionych podróżnym w trakcie Turnieju na 13 132 700, natomiast liczba 

sprzedanych miejsc objętych rezerwacją w okresie Turnieju w pociągach do pięciu 

analizowanych miast wyniosła 563576. 

 

Spośród pociągów organizowanych przez koleje zagraniczne największym obłożeniem 

cieszyły się te dowożące kibiców z Czech w fazie grupowej do Wrocławia (brak połączeń 

rozkładowych) oraz na ćwierćfinał w Warszawie. Koleje ČD uruchamiające pociągi już na 

kilka miesięcy przed UEFA EURO 2012™ prowadziły akcję promocyjną pod hasłem 

„Vlakem na Euro” (pociągiem na Euro), wspartą poprzez uruchomienie pociągu z Pragi do 

Wrocławia dla drużyny (7.06.2012 r.) oraz kilku pociągów VIP. Treść strony internetowej 

projektu www.vlakemnaeuro.cz, treść ulotki, jak również sposób oznakowania składów 

przygotowano we współpracy z PL.2012. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od strony 

czeskiej pociągi te jechały do Wrocławia ze 100% wypełnieniem lub prawie wypełnione.  

Pozostałe pociągi kolei zagranicznych cieszyły się mniejszym obłożeniem, stanowiły jednak 

ciekawą alternatywę dla innych form transportu. 

 

W trakcie UEFA EURO 2012™ wykorzystano również zmodernizowane lub też 

nowopowstałe elementy infrastruktury kolejowej, w szczególności były to: 

 Dworce kolejowe: 

o Warszawa Centralna; 

http://www.vlakemnaeuro.cz/
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o Warszawa Wschodnia; 

o Wrocław Główny; 

o Poznań Główny; 

 Linie kolejowe: 

o Linia nr 8: Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa 

Służewiec - lotnisko Okęcie; 

o Połączenie Wrocław - Poznań – Tczew (naprawy punktowe); 

o Zmodernizowane odcinki linii E-20, E-30, E-59 oraz E-65; 

 Przystanki kolejowe: 

o Warszawa Stadion; 

o Gdańsk Stadion Expo; 

o Wrocław Stadion. 

 

W mniejszym stopniu korzystano też ze zmodernizowanej infrastruktury dworca i stacji 

Warszawa Gdańska oraz dworca Gdynia Główna. Dla operacji transportowej w trakcie 

Turnieju szczególne znaczenie miały przystanki kolejowe zlokalizowane w pobliżu Stadionu 

Narodowego oraz Stadionu PGE Arena w Gdańsku – z racji komfortowego połączenia  

do i z centrum miasta, jak również znacznej liczby pociągów zapewnionych przez SKM  

w Warszawie, Koleje Mazowieckie oraz SKM w Trójmieście skorzystało z nich kilkanaście 

tysięcy kibiców przed i po meczu. W przypadku przystanków Wrocław Stadion i Poznań 

Górczyn ich znaczenie było mniejsze, co można tłumaczyć niewielką promocją połączeń. 

Połączenie Wrocław Główny – Wrocław Stadion stanowiło pierwsze zorganizowane, 

dedykowane połączenie na tej trasie, a wypełnienie pociągów przed i po meczu znacznie 

wzrosło pomiędzy pierwszym, a ostatnim dniem meczowym we Wrocławiu, uzyskując 

praktycznie maksymalne wypełnienie po meczu w dniu 16 czerwca 2012 r. 

 

Warto natomiast zwrócić uwagę na rozwój w trakcie Turnieju przyjętych przez PKP PLK, 

ZTM Warszawa, Straż Ochrony Kolei, SKM w Warszawie oraz Koleje Mazowieckie założeń 

akcji odwozowej po meczach na Stadionie Narodowym, wprowadzone zmiany spowodowały 

znaczne usprawnienie ruchu kibiców. Po kolejnych meczach w dniach 21.06.2012 r.  

i 28.06.2012 r. odwóz kibiców ze Stadionu Narodowego przebiegał bez przeszkód według 

przyjętych w czasie poprzednich akcji odwozowych założeń. Z pociągów w kierunku centrum 

skorzystało więc w trakcie Turnieju blisko 36500 kibiców: 

 08.06.2012 – ok. 7500; 

 12.06.2012 – ok. 8150; 

 16.06.2012 – ok. 6000; 

 21.06.2012 – ok. 7000; 

 28.06.2012 – ok. 7800. 

Informacje o ruchu pociągu w wersji drukowanej i wygłaszanej przygotowano w językach 

polskim, angielskim oraz drużyn grających. Rozwiązania zastosowane natomiast na 

przystanku Gdańsk Stadion Expo opierały się na następujących założeniach: 

 W obszarze wejścia na przystanek ustawiono na stałe bariery kanalizujące tłum; 

 Po meczu pociągi czekały na torach w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku; 
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 Prowadzono zapowiadanie również w językach obcych z przystanku Gdańsk Kolonia 

(z widokiem na obszar peronu); 

 W pociągach SKM wejściem do wagonów sterowali tzw. antyupychacze wynajęci 

przez przewoźnika. 

Operacja odwozowa transportem kolejowym w Gdańsku przebiegała bez większych 

problemów. 

 

Obsługa kibiców na dworcach kolejowych istotnych z punktu widzenia Turnieju w miastach 

gospodarzach i w Krakowie również została zmieniona w stosunku do rozwiązań 

stosowanych na co dzień. Kluczowe zmiany obejmowały: 

 Całodobową dostępność m.in.: 

o budynków dworcowych, 

o obsługi kasowej, 

o informacji, 

o toalet; 

 Wprowadzenie w obszarze dworca oznakowania: 

o Turniejowego, 

o Dodatkowego oznakowania PKP (naklejki); 

 Wprowadzenie w dniach meczowych zapowiadania pociągów w językach polskim, 

angielskim oraz grających tego dnia w danym mieście drużyn; 

 Prowadzenia działalności informacyjnej za pomocą: 

o Wolontariuszy, 

o Stanowisk informacyjnych, 

o Informatorów kolejowych; 

 Zwiększenia obsady SOK. 

 

Spodziewana zwiększona liczba podróżnych w trakcie UEFA EURO 2012™ spowodowała 

również przygotowanie przez PKP IC oraz Przewozy Regionalne dodatkowych pociągów, 

które oczekiwały w gotowości w pobliżu kluczowych dworców. Aby zwiększyć liczbę 

możliwych do obsłużenia przez nie tras bezpośrednio przed Turniejem odnowiono ich 

załogom znajomość jak największej liczby szlaków (w szczególności dotyczyło to linii nr 4 

CMK, która nie jest obsługiwana przez PKP Cargo). Decyzję o uruchomieniu pociągu oraz 

kierunku jego jazdy podejmował szef lokalnej ekspozytury PKP PLK na podstawie oceny 

sytuacji w danym węźle komunikacyjnym. W trakcie Turnieju dochodziło również do 

wielokrotnego wzmacniania składów pociągów dodatkowymi wagonami, poniżej 

przykładowe wzmocnienia z dnia 19.06.2012 r. (po meczu 18.06.2012 r.): 

 57104 IC relacji Gdynia Główna – Zielona Góra – 4 wagony, 

 57102 IC relacji Gdańsk Główny – Zielona Góra – 4 wagony, 

 56104 IC relacji Gdynia Główna – Wrocław – 4 wagony, 

 57104 IC relacji Gdynia Główna – Lublin – 1 wagon, 

 5306 IC relacji Gdynia Główna – Kraków – 1 wagon, 

 57000 IC relacji Gdynia Główna – Frankfurt DB – 3 wagony, 

 77021 PR relacji Poznań – Frankfurt DB – 3 wagony, 
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 17001 i 17003 relacji Warszawa Wschodnia – Frankfurt DB – 4 wagony. 

 

Dochodziło również do wydłużenia tras pociągów (w tym w trakcie jazdy). Przykładowo  

w dniu 10.06.2012 r. miało to miejsce w przypadku pociągów: 

 relacji pociągu 78208/9 (PR) Poznań Główny – Krzyż do stacji Szczecin Główny, 

 relacji pociągu 77256 (PR) Poznań Główny – Gniezno do stacji Toruń Główny (na 

życzenie kibiców irlandzkich). 

 

Wykorzystano również system rozgłoszeniowy pociągów IC do doraźnego przekazania 

informacji podróżującym kibicom – w dniu 10.06.2012 r. w języku polskim i angielskim 

podano informację dla osób, które wykupiły nocleg w Hotelioni, zawierającą prośbę  

o zgłaszanie się do punktu informacyjnego wolontariuszy (obiekt nie rozpoczął działalności 

pomimo sprzedaży noclegów). 

 

Podobnie jak w przypadku GDDKiA również PKP PLK rozsyłało do osób zaangażowanych 

w operację transportową wiadomości SMS z informacjami o kluczowych wydarzeniach na 

obszarze sieci kolejowej (zdarzenia, ich rozwój, usterki, uruchomienie pociągów 

rezerwowych, wzmocnienia składów itp.). Codziennie rano rozsyłano również dzienną listę 

dodatkowych pociągów w okresie Turnieju.  

 

Warto również wspomnieć zwiększenie dostępności dyżurujących prokuratorów w obrębie 

kluczowych szlaków komunikacyjnych. W wielu przypadkach niezbędny po zdarzeniu 

komunikacyjnym z ofiarami śmiertelnymi czas wstrzymania ruchu uległ znacznemu 

skróceniu, nawet do ok. 1h. 

 

Transport na terenie miast gospodarzy i Krakowa 

 

Podobnie jak w przypadku transportu na poziomie krajowym również w miastach 

gospodarzach i Krakowie założenia operacji transportowej zebrane zostały w Planach 

Operacyjnych, które podlegały uzgodnieniom z podmiotami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie transportu w okresie UEFA EURO 2012™. Jako ich bazę przyjęto 

opracowane w okresie 2008 – 2012 koncepcje obsługi transportowej Turnieju.  

 

Jednym z opisanych w nich działań było ustawienie na terenie miast gospodarzy oraz 

wjazdów do nich z dróg krajowych oznakowania turniejowego UEFA, wykonanego zgodnie  

z przygotowanym przez organizatora Turnieju podręcznikiem. W okresie przed Turniejem 

zamontowano znaki w następującej liczbie (według zapotrzebowania zgłoszonego przez 

miasta gospodarzy do UEFA): 

 

Miasto Liczba tablic Liczba elementów 

samoprzylepnych 

Warszawa 2829 5639 

Wrocław 2235 1134 

Gdańsk 742 1940 
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Poznań 636 3130 

Razem 6442 11843 

Tabela 12 Oznakowanie turniejowe na terenie miast gospodarzy oraz wjazdów do nich z dróg krajowych  

 

 

Dodatkowo Wrocław zamówił: 256 znaków oraz 9 elementów samoprzylepnych. 

Tablice w kolorze białym skierowane były do kierowców, natomiast te w kolorze fioletowym 

do pieszych. Należy zauważyć, że oznakowaniem tym objęto również infrastrukturę kolejową 

oraz porty lotnicze. Podsumowując projekt oznakowania turniejowego można stwierdzić,  

że został on przeprowadzony w sposób prawidłowy. 

 

Kluczowym elementem każdego z Planów Operacyjnych była tymczasowa organizacja ruchu 

na terenie miasta gospodarza, zarówno w trakcie całego Turnieju, jak i w dniach meczowych 

oraz ograniczenie dostępności obszaru wokół stadionu (tzw. stadium perimeter). Najbardziej 

rozbudowane rozwiązanie zostało przyjęte przez Miasto St. Warszawa i polegało ono na 

wieloetapowym zamykaniu ciągów doprowadzających ruch do strefy kibica oraz stadionu. 

Pomimo pewnego skomplikowania implementacja przyjętej tymczasowej organizacji ruchu 

nie nastręczała problemów, korzystano z pomocy służb. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem 

Turnieju za pomocą informacji w mediach, ulotek oraz stron internetowych rozpropagowano 

przyjęte rozwiązania komunikacyjne. 

 

Jednym z elementów infrastruktury tymczasowej na terenie miast były parkingi Park and Ride 

(P+R) oraz Park and Walk (P+W), które pozwalały zmotoryzowanym kibicom na wygodne  

i bezpieczne pozostawienie swojego pojazdu w pewnej odległości od miejsc związanych  

z Turniejem i dotarcie do nich za pomocą komunikacji publicznej lub pieszo.  

Ich podstawowym zadaniem było zmniejszenie wpływu dodatkowej liczby pojazdów, która 

pojawiła się w związku z UEFA EURO 2012™ na ruch w centrum miasta oraz zniechęcenie 

do pozostawiania pojazdów w pobliżu miejsc turniejowych (w tym poza wyznaczonymi 

miejscami parkingowymi). Poniżej przedstawiono dane na temat parkingów tego rodzaju  

w każdym z miast gospodarzy: 

 Warszawa – 12 parkingów, 18800 miejsc; 

 Wrocław – 29 parkingów, 9086 miejsc dla samochodów, 462 dla autokarów; 

 Poznań – 16 parkingów, 4700 miejsc dla samochodów, 263 dla autokarów; 

 Gdańsk – 2 parkingi, 3500 miejsc dla samochodów, 50 dla autokarów. 

 

W okresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ na terenie miast gospodarzy zrealizowano 

szereg inwestycji, które gwarantowały właściwą obsługę Turnieju pod względem 

transportowym, zarówno poprzez stworzenie lub zmodernizowanie ulic i linii tramwajowych, 

jak i zakup taboru komunikacji miejskiej oraz stworzenie elementów Inteligentnych 

Systemów Transportowych. Jako najważniejsze należy tutaj wymienić: 

 Warszawa: 

o Budowa Mostu Północnego im. M. Curie-Skłodowskiej – nowa przeprawa przez 

Wisłę łącząca Bielany i Białołękę, 

o Budowa przedłużenia Trasy Siekierkowskiej – usprawnienie wjazdu do miasta od 



164 

 

strony Lublina, 

o Tramwaje PESA Swing dostarczono ok. 120 spośród 186 zamówionych (data 

realizacji kontraktu po UEFA EURO 2012™); 

 Wrocław: 

o Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym Wrocław 

Strachowice – uzyskanie wygodnego połączenia drogowego o wysokiej 

przepustowości, 

o Przebudowa ulic Lotniczej i Kosmonautów – usprawnienie połączenia drogowego w 

osi centrum miasta – Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8, 

o Przebudowa ulicy Królewieckiej oraz budowa linii tramwajowej na Kozanów – 

objęcie obsługą tramwajową osiedla Kozanów oraz północnych terenów Stadionu 

Miejskiego, 

o ITS Wrocław – wprowadzenie systemu zarządzania ruchem w mieście  

za pomocą inteligentnych skrzyżowań, priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniach, 

o Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej etap I – budowa umożliwiła połączenie 

najważniejszych szlaków komunikacyjnych w mieście – drogi krajowej nr 5 z drogą 

krajową nr 94, 

o Modernizacja kilkudziesięciu kilometrów linii tramwajowych na terenie Wrocławia – 

projekt ZSTS I, 

o Zakup tramwajów w liczbie – 39 sztuk (Škoda); 

 Poznań: 

o Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307), od planowanego skrzyżowania z III ramą 

komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta – wraz z przebudową odcinka w 

zarządzie ZDW Poznań stworzono dogodne połączenie pomiędzy centrum miasta, 

Stadionem Miejskim, Portem Lotniczym Ławica oraz Zachodnią Obwodnicą Poznania 

S11, 

o Modernizacja połączenia tramwajowego w relacji centrum miasta – Stadion Miejski 

(wzdłuż ul. Grunwaldzkiej), 

o Zakup tramwajów w liczbie – 45 sztuk (Solaris Tramino), 

o Inwestycje kontynuowane po UEFA EURO 2012™: 

 Przebudowa Ronda Kaponiera, 

 Przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, 

 Budowa połączenia tramwajowego na os. Franowo, 

 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 

2012™ w Poznaniu; 

 Gdańsk: 

o Uzyskanie wysokiej przepustowości połączenia pomiędzy Portem Lotniczym 

Rębiechowo a centrum miasta: 

 Trasa Słowackiego odcinek lotniskowy, 

 Węzeł Karczemki na S6, 

 Budowa Trasy W-Z;  

o Modernizacja kilkudziesięciu kilometrów linii tramwajowych na terenie Gdańska wraz 

z budową linii tramwajowej „Nowa Łódzka” – projekt GPKM III; 

o Tramwaje PESA Swing dostarczono 35 sztuk; 
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o Inwestycje kontynuowane po UEFA EURO 2012™: 

 Budowa Trasy Słowackiego – odcinki 2 i 3 – do Turnieju uzyskano przejezdność 

ułatwiającą obsługę transportową w osi Port Lotniczy – Wrzeszcz – Stadion PGE 

Arena, 

 Tristar – inteligentny system zarządzania ruchem – wykonano centrum monitoringu 

oraz za pomocą urządzeń sterujących podwyższono przepustowość głównego 

skrzyżowania we Wrzeszczu. 

Przebieg operacji transportowej na terenie miast gospodarzy należy określić jako bardzo 

dobry, nie występowały tutaj praktycznie żadne problemy. Adekwatnym tego wskaźnikiem 

jest czas całkowitego rozwozu kibiców po meczu z terenu stadionu. W przypadku Warszawy, 

Wrocławia i Poznania wynosił on ok. 50 minut, dla Gdańska był niższy i wyniósł 33 minuty. 

 

4.4 Bezpieczeństwo 

 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (powołanym Zarządzeniem nr 6 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r.) „Zintegrowanym Planem Organizacji  

i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas 

Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce” (CONOPs), opracowane  

i zatwierdzone zostały plany operacyjne podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa w czasie Turnieju. 

 

Cele strategiczne Programu Bezpieczeństwa, tj. zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa 

uczestnikom Turnieju (kibicom, drużynom, działaczom, sędziom, VIP-om, dziennikarzom, 

sponsorom oraz turystom) w czasie ich pobytu na terenie Polski oraz zagwarantowanie 

niezakłóconego przebiegu imprezy, a także połączenie najwyższych standardów 

bezpieczeństwa z minimalną ingerencją w wolność osobistą wszystkich uczestników UEFA 

EURO 2012™ zostały osiągnięte. 

 

System sądownictwa 

 

Praca sądów i jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości w trakcie trwania Turnieju 

UEFA EURO 2012™ przebiegała w sposób sprawny i niezakłócony. Należy stwierdzić,  

że osiągnięte wyniki są satysfakcjonujące, albowiem według stanu na dzień 4 lipca 2012 r.  

do sądów ogółem wpłynęło 192 sprawy, z czego 175 ( 91,1 % ) zostało zakończonych, a 17 

(8,9%)  zostało przerwanych lub odroczonych, bądź pozostają w toku (oczekują na termin 

posiedzenia). Zaznaczyć przy tym trzeba, że w znacznej części spraw niezakończonych 

terminy rozpraw zostały wyznaczone w lipcu 2012 r. i spodziewać się należy, że część z nich 

w miesiącu lipcu zostanie zakończona. Nie odnotowano w trakcie toczących się postępowań 

jakichkolwiek trudności w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby adwokatów, bądź 

tłumaczy. Podjęte wcześniej kroki organizacyjne okazały się w tej materii skuteczne. 

Zdecydowana większość postępowań toczyła się w trybie przyspieszonym, co świadczy  

o przydatności tych rozwiązań proceduralnych i ich dużym znaczeniu dla sprawnego 
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egzekwowania prawa w trakcie dużych imprez masowych. 

W trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ nie odnotowano jakichkolwiek trudności  

w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Z informacji uzyskanych przez Sztab 

UEFA EURO 2012™ Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od dnia 4 czerwca 2012 r.  

do dnia 4 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania: 

 166 spraw o przestępstwa (228 osób) mające związek z Turniejem UEFA  

EURO 2012™, z których 105 spraw  zostało zakończonych wyrokiem skazującym 

(145 osób), 6 spraw zostało zakończonych wyrokiem umarzającym lub warunkowo 

umarzającym postępowanie (8 osób), 6 zostało zakończonych wyrokiem 

uniewinniającym (8 osób), 33 sprawy przekazano prokuratorowi do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego (47 osób), 15  przerwano lub odroczono (20 osób),  

a 1 sprawa jest w toku (1 osoby). Sprawy o przestępstwa dotyczyły 17 obywateli 

rosyjskich (w stosunku do 10 zapadły wyroki skazujące), 6 chorwackich (w stosunku 

do 5 zapadły wyroki skazujące), 5 irlandzkich (3 osoby skazane), 4 obywateli 

Rumunii (4 osoby skazane), 1 obywatela Hiszpanii (1 osoba skazana), 1 obywatela 

Wielkiej Brytanii (1 osoba skazana) i 1 Luksemburga (1 osoba skazana), 1 obywatela 

Węgier (rozprawa odroczona), pozostali to obywatele polscy (192 osoby). 

 19 spraw o wykroczenia (24 osoby) mające związek z Turniejem UEFA  

EURO 2012™, z których 17 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (22 osoby),  

1 sprawę  skierowano do rozpoznania w trybie zwyczajnym (1 osoba) i w 1 sprawie  

odmówiono wszczęcia postępowania (1 osoba). Sprawy te dotyczyły 2 obywateli 

rosyjskich (2 osoby skazane), 1 obywatela Irlandii (1 osoba skazana)  

i 1 hiszpańskiego, pozostali to obywatele polscy.  

 7 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach o czyny mające 

związek z Turniejem UEFA EURO 2012™, z których w 4 przypadkach zastosowano 

tymczasowe aresztowanie (3 obywateli Polski i 1 Chorwacji), a 3 wniosków  

nie uwzględniono (2 obywateli Polski i 1 Rosji). 

 

W trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ systematycznemu  i szczegółowemu 

monitoringowi podlegał stan zaludnienia i ruch osadzonych w ciągu doby w jednostkach 

penitencjarnych podległych dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w miastach 

gospodarzach, w miastach położonych w ich bliskim sąsiedztwie i przy granicy z Ukrainą.  

Z analizy danych statystycznych wynika, że w okresie 8 czerwca – 2 lipca 2012 r. do 

powyższych jednostek przyjęto łącznie 3 042, a zwolniono 3 217 osadzonych. Z codziennych 

meldunków przesyłanych przez wymienionych dyrektorów okręgowych Służby Więziennej 

wynika, że ze sporej liczby osób przyjętych w trakcie trwania Turnieju jedynie niewielka 

liczba tych osób została doprowadzona w związku z naruszeniem ładu i porządku 

publicznego związanego z przebiegiem Mistrzostw. Powyższa liczba kształtuje się na 

poziomie 15 osadzonych, w tym 9 obcokrajowców, przy czym aktualnie (stan na 3 lipca  

2012 r.) osób takich w skali kraju jest 9, w tym 3 obywateli Rosji, 1 obywatel Węgier  

i 1 obywatel Chorwacji. Należy uznać, że realizacja przyjęć osób pozbawionych wolności  

w wyznaczonych jednostkach penitencjarnych w trakcie trwania Turnieju UEFA  

EURO 2012™ odbywała się w sposób sprawny i profesjonalny. Powyższy wynik jest 

konsekwencją wcześniej podjętych działań, które zostały ujęte w harmonogramie realizacji 
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zadań projektu „Służba Więzienna w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA  

EURO 2012™”. 

 

Bezpieczeństwo w ruchu granicznym 

 

W czasie Turnieju zapewniona została płynność ruchu granicznego, mierzona długością czasu 

oczekiwania na przekroczenie granicy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu 

kontroli granicznej, w szczególności na granicy z Ukrainą, dzięki wzmocnieniu obsady 

kadrowej w przejściach granicznych oraz zoptymalizowaniu systemu odprawy granicznej, 

zwłaszcza dzięki wprowadzeniu tzw. polsko-ukraińskiej odprawy granicznej i celnej  

w jednym miejscu na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem, Korczowej  

i Medyce, tymczasowemu otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-

Uhrynow, uruchomienie tzw. „Pasów EURO” dla podróżnych deklarujących „nic do oclenia”, 

wprowadzeniu mieszanych patroli funkcjonariuszy SG i PSGU. Zaobserwowano znaczny 

spadek aktywności drobnych przemytników oraz osób zajmujących się przestępczością 

graniczną na większą skalę. Straż Graniczna w czasie Turnieju ujawniła przemyt o łącznej 

wartości prawie 14,9 mln zł. 

 

W załączniku do CONOPS, w „Liście mierzalnych wskaźników” określono zapewnienie 

przez SG realizacji następujących parametrów (KPI): 

- Czas prowadzenia kontroli granicznej: na wszystkich odcinkach zewnętrznej granicy 

państwowej (lądowych, lotniczych i morskich), a w szczególności na jej ukraińskim odcinku. 

W lotniczych PG oczekiwano na minimalny czas kontroli: 70 osób/ na godzinę/ na 

funkcjonariusza, a na lądowych PG czas prowadzenia kontroli granicznej podróżnego – mniej 

niż 15 minut na osobę (SG nie prowadziła obliczeń, ile osób obsługiwała w określonym 

przedziale czasowym na poszczególnych stanowiskach kontroli – brak zasobów kadrowych 

do tego celu). 

- SG, we współdziałaniu z innymi właściwymi służbami, zapewniła płynność ruchu 

osobowego (z priorytetem dla uczestników Turnieju) – przede wszystkim dzięki zastosowaniu 

środków opisanych w pkt. 1. Faktyczny czas prowadzenia odprawy granicznej na przejściach 

lądowych nie przekraczał 2 minut na osobę (ok. 1-1’15 min.), a na lotniskach mieścił się  

w oczekiwanych normach. 

- Czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach: 120 osób/ na godzinę na jedną 

linię kontroli bezpieczeństwa. Zapewnienie pełnej obsady na wszystkich liniach kontroli 

bezpieczeństwa (wraz ze służbami zatrudnionymi przez zarządzających portami), skutkowało 

realizacją zakładanych limitów czasowych, wyrażających się praktycznym brakiem zatorów 

osób oczekujących na tą kontrolę (SG nie prowadziła obliczeń, ile osób obsługiwała  

w określonym przedziale czasowym na poszczególnych liniach kontroli – brak zasobów 

kadrowych do tego celu).  

Co więcej – we wszystkich portach gromadzono uprzedzające informacje  

o planowanych odlotach i przylotach samolotów (przekazywane do Sztabu w KGSG)  

i zarządzający portami – we współdziałaniu z SG z wyprzedzeniem planowali dodatkowe 

wzmocnienia obsady stanowisk kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa 

na przewidywane godziny pików operacji lotniczych. 
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Zestawienie zbiorcze danych statystycznych zawartych w meldunkach dobowych. 

W czasie Turnieju, w dniach 8.06-01.07.2012 r., granicę państwową ogółem przekroczyło 

2.738.791 osób, w tym na kierunku do RP 1.360.810 osób, a na kierunku z RP 1.377.981 

osób. Najwięcej odprawiono cudzoziemców – stanowili oni około 66,7% wszystkich 

odprawionych osób w tym okresie.  

Ogółem, na wszystkich odcinkach granicy, Straż Graniczna, w okresie 8.06-01.07.2012 r., 

prowadząc swoje ustawowe zadania: 

 odmówiła wjazdu na terytorium RP 1.743 cudzoziemcom; 

 zatrzymała łącznie 1.248 osób; 

 ujawniła przemyt o łącznej wartości prawie 14,9 mln zł. 

 

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej wdrożono w okresie od dnia 

4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli 

granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali to zadanie metodami mobilnymi, w oparciu 

o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z innymi służbami (Policja, ITD, Straż 

Pożarna, Żandarmeria Wojskowa i inne). Kontrole – ukierunkowane na cudzoziemców 

wjeżdżających do Polski – prowadzono w oparciu o profiling (typowanie odbywało się często 

po stronie sąsiedniej z wykorzystaniem wspólnych patroli). Prowadzenie kontroli granicznej 

w takich warunkach nie wpływało na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę 

państwową. 

 

Łącznie w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej 

UE wytypowano do kontroli i skontrolowano 28.890 osób, które podróżowały 7.954 

pojazdami, 221 samolotami, 19 pociągami i 5 promami morskimi. Kontrola została 

ukierunkowana na ruch cudzoziemców, których skontrolowano w tym okresie 28.596 osób 

(98,67% poddanych kontroli). 

 

Efekty prowadzonych działań to głównie oddziaływanie prewencyjne i monitoring 

cudzoziemców wjeżdżających na imprezy związane z UEFA EURO 2012™.  

 

Tym niemniej w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. zatrzymano 14 cudzoziemców (w 

tym 8 za usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom i 2 za posiadanie narkotyków). 

Wśród zatrzymanych było 4 obywateli Rosji, 4 obywateli Ukrainy, po 1 obywatelu Pakistanu, 

Hiszpanii, Holandii, Litwy oraz Australii i 1 bezpaństwowiec. 

 

Przeciwdziałając zagrożeniom dotyczącym UEFA EURO 2012™ odmówiono wjazdu 22 

cudzoziemcom (4 obywatelom Ukrainy, 4 obywatelom Turcji, 3 obywatelom Rosji, 3 

obywatelom Indii, 2 obywatelom Bangladeszu,  2 obywatelom Kazachstanu, 1 obywatelowi 

Chin, 1 obywatelowi Argentyny, 1 obywatelowi Dominikany i 1 bezpaństwowcowi - prawie 

wszystkim za brak wymaganych dokumentów podróży). Zatrzymano również 1 obywatela RP 

usiłującego przywieźć z Niemiec do Polski przedmioty pochodzące z kradzieży.  
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Udział Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ polegał 

przede wszystkim na intensywnej realizacji zadań ustawowych na wszystkich odcinkach 

granicy państwowej, w tym przede wszystkim: 

 zapewnieniu płynności ruchu granicznego i bezpieczeństwa „granicy zielonej” 

na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w szczególności – z Ukrainą, poprzez 

zoptymalizowanie systemu odprawy granicznej oraz wzmocnienie obsady kadrowej 

w przejściach granicznych, 

 przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, a także 

zintensyfikowanie działań w głębi kraju: na głównych szlakach komunikacyjnych 

przecinających granicę oraz monitorowanie środowisk cudzoziemców,  

 przyjęciu zagranicznych sił wsparcia, przede wszystkim w formie zorganizowanej  

z Agencją FRONTEX na granicach zewnętrznych, Wspólnej Operacji „EUROCUP 

2012” oraz wspólnym wykonywaniu zadań z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. 

 

Ponadto oddelegowano funkcjonariuszy Sztabu KG SG do: 

 Punktu Kontaktowego Straży Granicznej w Policyjnym Centrum Dowodzenia (PCD) 

w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 

 Sztabu Operacyjnego MSW / MAiC (zlokalizowanego w RCB), 

 Krajowego Sztabu Operacyjnego (w Centrum Olimpijskim w Warszawie). 

Poza realizacją zadań ustawowych związanych z prowadzeniem czynności w celu 

rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, mających głównie charakter 

działań operacyjnych (a więc niejawnych), funkcjonariusze Straży Granicznej współdziałali  

z innymi organami i służbami, w celu maksymalnego wyeliminowania zagrożeń 

terrorystycznych. Najważniejsze z nich to: 

Rozpoznanie CBRN w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu – współpraca z miastami 

gospodarzami: 

 Funkcjonariusze Straży Granicznej brali udział w rozpoznaniu zagrożeń radiacyjnych 

przed otwarciem stref kibica w Warszawie i Wrocławiu oraz na stadionach przed 

każdym meczem turniejowym w tych miastach.  

Rozpoznanie minersko-pirotechniczne w Poznaniu i Wrocławiu – współpraca z BOR: 

 Wydzielona grupa 5 funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego 

OSG, w tym przewodnik psa służbowego o specjalności do wykrywania materiałów 

wybuchowych, wspierała działania BOR-u w rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym 

w Poznaniu i we Wrocławiu (również stref VIP na stadionach). 

 

Zapewnienie sprawnego działania organów powołanych do zarządzania w sytuacji 

wystąpienia sytuacji kryzysowej: 

 W czasie UEFA EURO 2012™ nie zaistniały poważniejsze sytuacje kryzysowe, ale 

odnotowano zdarzenie związane z potencjalną możliwością zwiększenia zagrożenia 

terrorystycznego (ujawnienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicznej 

rzece Bug tratwy z materiałami wybuchowymi i innymi elementami mogącymi 

wskazywać na zamiar terrorystycznego ich użycia wobec obiektów UEFA EURO 

2012™ w Polsce), skutkiem czego, Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie Nr 56  

z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego. Tekst tego 
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zarządzenia (wraz z dokumentami pomocniczymi), bezpośrednio po otrzymaniu  

z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rozesłano do wszystkich komendantów 

oddziałów i ośrodków szkolenia SG oraz kierowników komórek organizacyjnych 

Komendy Głównej SG. Komendant Główny Straży Granicznej wydał dodatkowe 

polecenia, dotyczące: wzmożenia czujności w trakcie odpraw podróżnych, 

zintensyfikowania innych działań (w tym rozpoznania operacyjnego), celem 

uzyskiwania informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z możliwością 

użycia materiałów pirotechnicznych oraz utrzymywania stałej i ścisłej współpracy  

z Policją, CAT ABW, ze Służbą Celną i innymi właściwymi służbami. 

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 

W czasie Turnieju w miastach gospodarzach oraz w Krakowie nastąpił znaczący spadek 

liczby popełnionych przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, a także wzrost bezpieczeństwa na drogach. Liczba 

kradzieży spadła z 3597 do 2946, a kradzieży z włamaniem z 1288 do 852. Rozbojów 

odnotowano o 22% mniej a uszkodzeń ciała o ok. 27%. W czasie Turnieju miało miejsce  

o 870 mniej wypadków, w których śmierć poniosło o 125 mniej osób, a rannych zostało 1020 

osób mniej niż w takim samym okresie w 2011 r. 

 

Kluczowym elementem, który pozwolił na precyzyjne, szybkie i skuteczne 

zarządzanie informacjami był system organizacji oraz współdziałania sztabów 

koordynujących działania na różnych poziomach operacyjnych. Co ważne, struktury 

działające w poziomie - sztaby miejsko wojewódzkie skutecznie koordynowały działania  

w miastach gospodarzach, dostarczając jednocześnie kluczowe dane do wykorzystania  

i podejmowania decyzji na poziomie krajowym. 

 

Dobrą praktyką w tym obszarze było utworzenie Policyjnego Centrum Dowodzenia, jako 

struktury sztabowej dowódcy operacji policyjnej. Jego interdyscyplinarna konstrukcja 

zadaniowo - stanowiskowa zapewniła spływ informacji do komórek analitycznych,  

a następnie umożliwiła podejmowanie decyzji oraz zarządzanie siłami i środkami. Stała 

obecność i ścisłe współdziałanie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych była 

modelowym rozwiązaniem współpracy i bezkolizyjnego przepływu danych oraz informacji. 

 

Kolejnym elementem wspierającym działania operacyjne Policji był wprowadzony system 

codziennych wideokonferencji dowódcy operacji z dowódcami podoperacji, w trakcie których 

dokonywano podsumowań i analiz zrealizowanych działań i prognozowano zagrożenia oraz 

planowano dynamiczne przedsięwzięcia na najbliższą dobę. Równie ważne były codzienne 

briefingi z akredytowanymi w policyjnym centrum Dowodzenia policjantami z 18 krajów 

Europy. Wsparcie merytoryczne ekspertów Europolu i Interpolu umożliwiło sprawdzenia 

danych w systemie on line. 
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Na potrzeby operacji policyjnej przygotowano i wdrożono Dedykowane Narzędzie 

Informatyczne, którego funkcjonalności raportowania i komunikacji zapewniły 

natychmiastową dystrybucję i dostęp do informacji oraz danych na wszystkich poziomach 

dowodzenia, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji. Za pomocą tego 

podstawowego narzędzia do wymiany informacji w ramach podoperacji oraz z pozostałymi 

komendami wojewódzkimi Policji przekazano 10172 informacje. Do Policyjnego Centrum 

Dowodzenia wpłynęło ponadto 231 informacji o charakterze niejawnym, 239 informacji od 

oficerów łącznikowych policyjnych delegacji zagranicznych pracujących w Policyjnym   

Centrum  Dowodzenia, 85 zapytań i odpowiedzi z krajowych biur Interpolu, Europolu, 

Sirene. Wykonano także 300 sprawdzeń osób i pojazdów w bazie ASF. 

 

Współpraca międzynarodowa realizowana była w oparciu o zapisy Wspólnych Deklaracji 

(Memorandum of Understanding) w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™, podpisywanych pomiędzy Komendantem Głównym Policji 

Rzeczypospolitej Polskiej, a upoważnionymi przedstawicielami policji innych państw. Takie 

deklaracje podpisano z następującymi krajami: Ukraina, Rosja, Włochy, Grecja, Chorwacja, 

Dania, Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Holandia  

i Szwecja. Natomiast z policjami z Irlandii oraz Francji współpracowano na podstawie 

zaproszenia do współpracy - „Protocol for deployment [...]”, które zostało podpisane przez 

Komendanta Głównego Policji, a następnie przesłane do zainteresowanych stron. Działania 

polskiej Policji były również wspierane przez zagraniczne siły policyjne, pierwotnie 

realizujące zadania na terenie Ukrainy. W związku z powyższym w dniu 19 czerwca 2012 r., 

do Warszawy oraz Gdańska delegowanych zostało 8 funkcjonariuszy policji portugalskiej 

oraz 16 funkcjonariuszy policji niemieckiej. Łącznie wsparcie polskiej Policji zostało 

udzielone przez 182 funkcjonariuszy policyjnych delegacji zagranicznych, z czego  

w Policyjnym Centrum Dowodzenia zadania realizowało 24 oficerów łącznikowych.  

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy polscy policjanci wykonywali 

także zadania w Kijowie i we Lwowie: od 6 czerwca do 4 lipca 2012 r. 2 polskich policjantów 

w Policyjnym Centrum Wymiany Informacji MSW Ukrainy, natomiast od 6 do 19 czerwca 

2012 r. 5 polskich policjantów spottersów we Lwowie. Dodatkowe wsparcie udzielone 

zostało przez Oficera łącznikowego polskiej Policji akredytowanego przy Ambasadzie RP  

w Kijowie nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Ławniczaka oraz Pełnomocnika Komendanta 

Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego. 

 

Bezpośrednio do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przyczyniło się wdrożenie zmian 

legislacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności zapisy 

umożliwiające pobieranie, uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, sprawdzanie  

i wykorzystywanie informacji, w tym danych osobowych o osobach stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że osoby te będą przebywać na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W ramach sprawdzeń zgodnych z procedurą „police 

screening” dokonano sprawdzeń 71562 osób w dostępnych systemach informatycznych 
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(KSIP, SIS oraz dla obywateli polskich CEL), w wyniku których stwierdzono 1742 błędów  

w danych osób lub dokumentów. Ponadto w ramach procedury „last minute” dokonano 

sprawdzeń 201 plików z danymi 303 osób i dokumentów. W Krajowym Systemie 

Informatycznym Policji umieszczono 810 rekordów danych osób ukaranych zakazem wstępu 

na imprezy masowe, wydanym przez podmioty zagraniczne oraz 4928 rekordy - dane osób 

mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie UEFA 

EURO 2012™. 

 

Na etapie przygotowań Policja zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych i zakupów,  

w tym najważniejsze to: 

 adaptacja budynku Policyjnego Centrum Dowodzenia - koszt 18 mln 517 tys. zł; 

 przebudowa i adaptacja Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - koszt 57 mln 545 

tys. zł, w tym środki pozabudżetowe w kwocie 12 776 tys. zł; 

 modernizacja i adaptacja obiektów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie - 22 mln 

253 tys. zł; 

 600 furgonów marki Mercedes Sprinter 316 CDI - koszt 106 mln 690 tys. zł; 

 24 ambulanse sanitarne - koszt 7 mln 799 tys. 299 zł; 

 zestawy przeciwuderzeniowe (5500 kompletów) - koszt 10 mln 500 tys. 500 zł; 

 kaski ochronne (7 tys. sztuk) - koszt 7 mln 688 tys. zł. 

 

W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach, 

Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji zrealizowano 

kursy językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których uczestniczyło około 6200 

policjantów. 

 

Zarządzanie kryzysowe 

 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w obszarze 

zarządzania kryzysowego osiągnięto cel polegający na zminimalizowaniu ryzyka zaistnienia 

sytuacji kryzysowej podczas rozgrywek, a w przypadku ich wystąpienia, szybkie i skuteczne 

przeciwdziałanie niekorzystnemu rozwojowi zdarzeń. Cel ten został osiągnięty poprzez 

identyfikację zagrożeń, określenie szczegółowych zadań dla podmiotów reagujących, 

zapewnienie sprawnego obiegu informacji, przetestowanie procedur i planów postępowania 

oraz zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej. Realizacja 

przedsięwzięć przygotowawczych podmiotów krajowego systemu zarządzania kryzysowego, 

proces przygotowań planistycznych, cykl wspólnych ćwiczeń oraz uzgodnione reguły 

współdziałania pozwoliły na optymalne, wobec istniejących możliwości organizacyjnych, 

kadrowych i finansowych, uzyskanie gotowości tych podmiotów do działań w sytuacji 

kryzysowej, przyczyniające się do uniknięcia wystąpienia zdarzeń mogących wywołać 

sytuację kryzysową podczas Turnieju. 

 

Podczas rozgrywek finałowych RCB monitorowało i analizowało sytuację pod kątem 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń kryzysowych, współdziałając w zakresie 



173 

 

przekazywania informacji z: 

 wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego, 

 centrami zarządzania kryzysowego ministrów i kierowników urzędów centralnych, 

 Krajowym Sztabem Operacyjnym.  

 

Przygotowywane analizy zagrożeń i bieżące raporty uwzględniały ryzyko wpływu zdarzeń 

bieżących na przebieg rozgrywek. Informacje te były na bieżąco przekazywane do Krajowego 

Sztabu Operacyjnego oraz Sztabu MSW/MAiC. Na potrzeby wsparcia bieżącego powołano 

zespoły analityków: do bezpośredniego wsparcia służby dyżurnej RCB oraz wsparcia działań 

Sztabu MSW/MAiC, a także zespół zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej.  

Do zadań został zaangażowany praktycznie cały personel RCB, funkcjonując podczas trwania 

Turnieju w systemie pracy całodobowej. 

 

RCB zapewniło obsługę merytoryczno-organizacyjną dla potrzeb posiedzenia Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 

czerwca 2012 r. w związku z informacjami dotyczącymi potencjalnego zagrożenia 

terrorystycznego. 

 

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitorowało zagrożenia opisane 

w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, współpracując w szczególności z:  

 Krajowym Sztabem Operacyjnym,  

 Sztabem MSW/MAiC,  

 centrami zarządzania kryzysowego w innych resortach i służbach MSW, 

 CAT ABW. 

 

Na potrzeby Turnieju UEFA EURO 2012™ opracowano specjalny aneks do raportów 

dobowych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, który był dla Sztabu 

MSW/MAiC źródłem informacji o bezpieczeństwie Turnieju w miastach, w których nie 

powołano połączonych sztabów miejsko-wojewódzkich. 

 

Raporty doraźne były przekazywane, zależnie od ich źródła, do właściwego odbiorcy  

w Sztabie MSW/MAiC. Szczególny nacisk położono na informacje od podmiotów, które nie 

były zobowiązane do raportowania do Sztabu MSW/MAiC (m.in. MTBiGM, GDDKiA, PKP 

PLK, IMGW, WCZK). 

 

Obsadę służby dyżurnej RCB wzmacniano podczas meczów rozgrywanych w Polsce. W tych 

dniach służba dyżurna RCB na bieżąco informowała kierownictwo Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów i RCB o frekwencji w strefach kibica oraz sytuacji na stadionie i w mieście,  

w którym odbywały się rozgrywki. W tym celu wykorzystywana była aplikacja EUROMaster 

oraz standardowe, bieżące kontakty z centrami zarządzania kryzysowego. 

 

Zespół analityków, wspierający przedstawiciela RCB w Sztabie MSW/MAiC monitorował 

sytuację na terenie kraju oraz poza granicami RP (w odniesieniu do zdarzeń mogących mieć 

wpływ na poziom bezpieczeństwa w Polsce). Zespół opracowywał również informacje 
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hydrologiczno-meteorologiczne dla kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miast gospodarzy 

i Krakowa. Wszystkie istotne dane o zaistniałych zdarzeniach oraz prognozie rozwoju 

sytuacji były bezpośrednio przekazywane do analityka RCB w Sztabie MSW/MAiC.  

 

Analitycy RCB utrzymywali stały kontakt z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki na 

wypadek ewentualnych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej oraz gazu, a osoba 

pełniąca dyżur otrzymywała codziennie informacje od PSE Operator S.A. na temat bieżących 

parametrów sieci elektroenergetycznych. 

 

Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyli w pracach Sztabu 

MSW/MAiC w całym okresie jego funkcjonowania tj. od dnia 15 maja do dnia 2 lipca 2012 r.  

Przedstawiciel RCB uczestniczył w codziennych odprawach Grupy Operacyjnej Krajowego 

Sztabu Operacyjnego. Informacje uzyskiwane od dyżurujących analityków i służby dyżurnej 

RCB dawały mu możliwość prezentowania spektrum zdarzeń mogących mieć wpływ  

na bezpieczeństwo rozgrywek. Równocześnie dane uzyskiwane na posiedzeniach GO KSzO, 

zwłaszcza dotyczące planowanych przedsięwzięć dnia, służyły ukierunkowaniu działania 

zespołów merytorycznych RCB w zakresie monitorowania sytuacji, analizowania możliwych 

zagrożeń i podejmowania działań wyprzedzających.     

 

Zespół koordynacji polityki informacyjnej zapewniał koordynację polityki informacyjnej  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zadanie to zespół realizował poprzez 

monitoring mediów oraz informacji napływających od rzeczników prasowych instytucji 

zaangażowanych w zabezpieczenie Turnieju. 

 

Zespół, monitorując media polskie oraz anglo, rosyjsko i francuskojęzyczne, zwracał uwagę 

na sposób prowadzenia polityki informacyjnej przez przekazujących informacje (czy ich 

informacje były spójne, czy zaspokajały zapotrzebowanie opinii społecznej, czy reagowali na 

krytykę prasową lub nieprawdziwe informacje itp.). Jeżeli w mediach pojawiały się 

informacje, które niekorzystnie wpływały na wizerunek danej instytucji, bądź kraju 

gospodarza lub mogły stać się przyczyną powstania sytuacji kryzysowej, zespół informował 

zainteresowaną instytucję oraz rzecznika Centrum Medialnego przy KSzO. W uzasadnionych 

przypadkach rekomendował sposób działania. Ponadto, przygotowywano codzienną analizę 

tematów pojawiających się w mediach, przekazywaną kierownictwu RCB.  

 

Zespół pracował w systemie dyżurów, w wydłużonym czasie pracy – do 22.00, a w dni 

meczowe w Polsce – całodobowo. 

 

Na podstawie monitoringu mediów można stwierdzić, że proces komunikacji był prowadzony 

prawidłowo, a przekazujący informacje byli dobrze przygotowani do prowadzenia polityki 

informacyjnej w sytuacji kryzysowej.  

 

Na potrzeby zabezpieczenia Turnieju przygotowano i wdrożono tymczasowe rozwiązania 

organizacyjne. Poniżej wyszczególniono zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury 

postępowania, do rozważenia możliwości ich wkomponowania w obowiązujący system 
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zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście organizacji imprez masowych oraz w przypadku 

wystąpienia zagrożeń i stosowania w codziennej praktyce: 

 

Stosowanie zestandaryzowanych wzorów meldunków (raportów) w systemie informowania 

o zdarzeniach (centra zarządzania kryzysowego, służby dyżurne instytucji, itp.). Zmniejszy to 

potrzebę dodatkowych wystąpień o uzupełnienie informacji, a w konsekwencji pozwoli na 

bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy obsady tych struktur.  

 

Udział upoważnionych przedstawicieli wojewody w sztabach (zespołach) kryzysowych 

organizowanych przez prezydentów miast (starostów) w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej na terenie odpowiedzialności prezydenta miasta (na wzór zintegrowanych 

sztabów miejsko-wojewódzkich funkcjonujących podczas UEFA EURO 2012™) lub wspólne 

działania kilku służb w jednym sztabie (jak w przypadku Sztabu MSW/MAiC). Takie 

rozwiązanie zapewni większą dostępność i efektywność wykorzystania zasobów znajdujących 

się w dyspozycji organu samorządowego i zasobów województwa, umożliwi pełną 

koordynację wymiany informacji o sytuacji i realizowanych działaniach oraz przyczyni się do 

spójności przekazywanych komunikatów dla środków masowego przekazu i społeczeństwa. 

 

Organizowanie wielopłaszczyznowych, zgrywających ćwiczeń przed każdym większym 

przedsięwzięciem, wraz z udziałem rzeczników prasowych/komórek prasowych wszystkich 

zaangażowanych organów (instytucji), w celu sprawdzenia planowanych rozwiązań 

organizacyjnych, systemów wymiany informacji, prowadzenia spójnej komunikacji 

społecznej i procedur reagowania. Formuła interdyscyplinarnych ćwiczeń powinna pozwolić 

na wypracowanie mechanizmów współdziałania i podejmowania decyzji  w relacjach  

horyzontalnych (np. na poziomie organów administracji centralnej/administracji 

wojewódzkiej) i pionowych (np. województwo-powiat).  

 

Przygotowanie i wdrożenie przez poszczególne podmioty administracji publicznej własnej 

Księgi komunikacji kryzysowej na bazie doświadczeń płynących z UEFA EURO 2012™ oraz 

w oparciu o Księgę komunikacji kryzysowej opracowaną przez RCB we współpracy  

z rzecznikami. Posiadanie wcześniej przygotowanych rozwiązań lub podstaw do rozwiązań 

sytuacji kryzysowych, może nie tylko zmniejszyć skutki sytuacji kryzysowej, ale również  

w znaczący sposób zminimalizować ryzyko wystąpienia kryzysu medialnego.  

Spójny i skoordynowany system zarządzania informacją i komunikowania się 

z mediami/społeczeństwem, zorganizowany przez rzecznika prasowego/szefa komórki 

odpowiedzialnej za komunikację społeczną, ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych. 

 

Upowszechnienie przedsięwzięć zorganizowanych w formie „strefy kibica”, w celu 

zapewnienia lokalnym społecznościom zorganizowanej i bezpiecznej formuły wypoczynku  

i rekreacji (również publicznego oglądania meczów w ramach rozgrywek krajowych). 

Niezbędnym warunkiem jest przygotowanie kompletnego programu merytorycznego imprezy 

oraz wskazanie organizatora, odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa według 

postanowień ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 
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Wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Turnieju przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej realizowało w szerokim zakresie zadania wspólnie  

ze wszystkimi podmiotami i służbami innych resortów. W pełni osiągnięte zostały założone 

cele. Komponenty wydzielone z Sił Zbrojnych RP zrealizowały postawione zadania wsparcia 

układu pozamilitarnego w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie Turnieju UEFA EURO 

2012™. Żandarmeria Wojskowa udzieliła pomocy Policji i Straży Granicznej oraz 

realizowała zabezpieczenie ochronne VIP-ów podczas oficjalnych wizyt w Polsce. 

 

Przyjęta struktura Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych (WZZ) umożliwiła realizację zadań 

z zakresu wsparcia inżynieryjnego, medycznego i przeciwepidemicznego, wsparcia z zakresu 

Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz wsparcia logistycznego i transportowego. 

 

Wzmocnienie narodowego systemu Obrony Powietrznej w celu zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ zostało zrealizowane w pełnym 

wymiarze zgodnie z Planem operacyjnym zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni 

powietrznej kraju w czasie w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

 

Zgodnie z planem w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™  

w pełnym zakresie osłoną została objęta cała przestrzeń powietrzna Rzeczypospolitej 

Polskiej, szczególnie strefy zakazu wykonywania lotów nad: 

 miastami gospodarzami podczas rozgrywania meczów w trakcie odbywania się 

Turnieju UEFA EURO 2012™; 

 stadionami rozgrywania meczów UEFA EURO 2012™ w miastach gospodarzach; 

 Oficjalnymi Strefami Kibica UEFA EURO 2012™ w miastach gospodarzach; 

 siedzibą Krajowego Sztabu Operacyjnego (KSzO) w Warszawie; 

 siedzibą Centrum Dowodzenia Operacją i Wymiany Informacji w Legionowie; 

 Międzynarodowym Centrum Nadawczym (IBC) w Warszawie; 

 centrami pobytowymi narodowych drużyn uczestniczących. 

 

Reasumując, cele strategiczne Programu Bezpieczeństwa, tj. zapewnienie maksymalnego 

bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju (kibicom, drużynom, działaczom, sędziom, VIP-om, 

dziennikarzom, sponsorom oraz turystom) w czasie ich pobytu na terenie Polski oraz 

zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu imprezy, a także połączenie najwyższych 

standardów bezpieczeństwa z minimalną ingerencją w wolność osobistą wszystkich 

uczestników UEFA EURO 2012™ zostały osiągnięte. 
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4.5 Opieka medyczna 

 

Odniesienie do celów i założeń zapewnienia bezpieczeństwa wskazanych w CONOP’s 

oraz odpowiednich planach operacyjnych. 

 

Zgodnie z Planem operacyjnym zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

na poziomie kraju, celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej było zapewnienie wysokich 

standardów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego  

w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na terenie kraju poprzez 

właściwą koordynację pracy komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

oraz stosowną w tym zakresie współpracę ze wszystkimi organami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, organami administracji państwowej, odpowiednikami służb sanitarnych Ukrainy, 

przedstawicielami Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC), Światową 

Organizacją Zdrowia oraz innymi kluczowymi podmiotami. 

 

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia 

sanitarno-epidemiologicznego w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™ na bieżąco monitorowana była sytuacja kraju w zakresie właściwości Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej m.in. na podstawie raportów otrzymywanych z poziomu lokalnego. 

Codziennie sporządzany był raport dobowy zawierający informację o zdarzeniach 

wskazujących na wystąpienie lub możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludności  

w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi.  

 

Zarówno Główny Inspektorat Sanitarny, jak i stacje sanitarno-epidemiologiczne 

(wojewódzkie, powiatowe i graniczne) pozostawały w stałej gotowości do działania. W celu 

ułatwienia przepływu informacji w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 15 lipca 2012 r.,  

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym funkcjonuje Sztab Centralny Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego (GIS), w skład którego wchodzą Dyrektorzy wskazanych Departamentów. 

Członkowie Sztabu w trakcie codziennych posiedzeń omawiali zaistniałe zdarzenia oraz 

dalsze kierunki działania.  

 

Ponadto w dniach od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 15 lipca 2012 r. w Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym rozwinięty został 24-godzinny dyżur, który w zmianach  

12-godzinnych pełnili wyznaczeni pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Również 

wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (w Warszawie, Gdańsku, 

Poznaniu, Wrocławiu) w okresie trwania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ działały w wydłużonym czasie pracy, zgodnie z założeniami zawartymi  

w Planach operacyjnych zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ na terenie poszczególnych miast i województw. 

Dodatkowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zlokalizowane na terenie powiatów 

związanych z organizacją Mistrzostw (miejsca stacjonowania drużyn, pobytu kibiców, 

wzmożonego przepływu osób w związku z Turniejem), jak również graniczne stacje 

sanitarno-epidemiologiczne pozostawały w stanie gotowości i stałym kontakcie z Głównym 

Inspektoratem Sanitarnym. 
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Organizacja łączności i zabezpieczenia logistycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ dostosowana jest 

do prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmożonego nadzoru 

epidemiologicznego, sanitarnego nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, wody, 

obiektami użyteczności publicznej, transportem kolejowym i drogowym oraz nadzoru 

sanitarno-epidemiologicznego na przejściach granicznych.  

 

Dane liczbowe opisujące sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego 

 

Sytuacja w zakresie występowania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi pozostawała stabilna. 

Z terenu powiatów objętych wzmożonym nadzorem epidemiologicznym nie zgłaszano ognisk 

epidemicznych chorób przenoszonych drogą pokarmową stwarzających zagrożenie dla 

kibiców i innych osób uczestniczących w UEFA EURO 2012™.  

 

Sytuacja zachorowań na grypę, choroby grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych 

jest typowa dla tego okresu roku. Zgłaszano pojedyncze przypadki zachorowań na inne 

choroby zakaźne i zakażenia, bądź ogniska zachorowań nie powiązanych bezpośrednio  

z przebiegiem Turnieju UEFA EURO 2012™.  

 

Nie stwierdzono przypadków zachorowań na choroby wysoce zakaźne lub szczególnie 

niebezpieczne.  

 

Wykonanie planu operacyjnego zabezpieczenia medycznego 

 

W trakcie trwania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

podejmowane były działania zgodnie z planowanymi założeniami organizacji pracy  

i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w systemie zapewniającym prowadzenie 

wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Sposób organizacji i prowadzenia 

wzmożonego nadzoru był zgodny z założenia zawartymi w Planach operacyjnych 

przygotowanych i zatwierdzonych na różnych szczeblach Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(lokalnym, regionalnym i krajowym). Z uwagi na stopień szczegółowości rozwiązań 

zawartych w przedmiotowych planach, a także mając na uwadze, iż jego zapisy dotyczące 

sposobu organizacji były adekwatne do wymagań postawionych przed Państwową Inspekcję 

Sanitarną, nie zaistniała sytuacja wymagająca wprowadzenie dodatkowych korekt  

w przedmiotowych Planach po dniu 5 czerwca 2012 r. 

 

Plan operacyjny zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na poziomie 

kraju, jak i plany operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ na terenie miast gospodarzy i województw, były na 

bieżąco aktualizowane. Ostatnie zmiany, wprowadzone w dniu 5 czerwca 2012 r., dotyczyły 

aktualizacji danych teleadresowych oraz raportów dziennych przekazywanych z Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego do Ministerstwa Zdrowia.  
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Jakość – osiągnięte wartości wskaźników jakościowych (KPI) 

 

Wskaźnikiem jakościowym (KPI), który przypisany był Państwowej Inspekcji Sanitarnej była 

liczba infekcji pokarmowych zidentyfikowanych w trakcie Turnieju we wszystkich miastach 

gospodarzach. Zgodnie z założeniami minimalna wartość ryzyka, oczekiwana przez kibiców, 

wynosiła 0, natomiast wartość możliwa do spełnienia stanowiła wartość liczbową zachorowań 

na choroby przenoszone drogą pokarmową nie przekraczającą analogicznego okresu 

ubiegłych lat.  

 

Wskaźnik jakościowy KPI został spełniony – liczba zarejestrowanych przez powiatowe stacje 

sanitarno-epidemiologiczne (objęte wzmożonym raportowaniem) zachorowań i podejrzenia 

zachorowań na wybrane choroby przenoszone drogą pokarmową pozostawała stabilna. 

 

Organizacja Zarządzania 

 

Organizacja zarządzania w trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ wynika  

ze struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach tej struktury, w celu właściwej 

koordynacji zabezpieczenia finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™, przekazywane były stosowne informacje i zalecenia na odpowiedni szczebel 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Na wszystkich poziomach organizacyjnych codziennie odbywało się podsumowanie sytuacji 

oraz podjętych działań, związanych z przebiegiem Turnieju. Wprowadzono dodatkowo 

system wzmożonego nadzoru epidemiologicznego oparty o jednolite formularze.  

W strukturach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w Poznaniu, Warszawie, 

Wrocławiu i Gdańsku wyznaczone były osoby dedykowane do analizy i przekazywania 

informacji na temat zagrożeń na poziomie wojewódzkim. Osoby te współpracowały 

bezpośrednio z odpowiednimi państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, a także 

z miejskimi komitetami medycznymi/ Miejskimi Sztabami Operacyjnymi.  

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym 

odpowiedzialne były w szczególności za: gromadzenie i weryfikację danych 

epidemiologicznych w ramach wzmożonego nadzoru, podejmowanie stosownych decyzji, 

podejmowanie działań przeciwepidemicznych, utrzymywanie łączności z innymi służbami na 

terenie miasta i województwa.  

 

Zmaterializowane ryzyka związane z opieką medyczną i ratownictwem oraz sposób 

zarządzania nimi 

 

W zakresie właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dokumencie CONOP’s zostały 

zdefiniowane następujące potencjalne ryzyka:  

 skażenie/zakażenie wody lub powietrza na skutek skażenia chemicznego, 

biologicznego lub radiacyjnego spowodowanego wybuchem/ pożarem/emisją/ 

substancji niebezpiecznej,  
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 wystąpienie epidemii wśród ludzi i zwierząt,  

 wystąpienie chorób zakaźnych o niskim ryzyku wystąpienia (legionelloza, 

ostra choroba meningokokowa, inne choroby zawleczone do Polski, epidemie 

występujące w Polsce, krajach ościennych, krajach rozgrywających mecze  

w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym UEFA EURO 2012™ lub  

w okresie Turnieju),  

 w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ żadne  

z tych ryzyk nie wystąpiły. 

Dodatkowe koszty zapewnienia zabezpieczenia medycznego  

 

Nie zostały przyznane dodatkowe środki finansowe związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. 

 

Kluczowe wnioski dotyczące organizacji zabezpieczenia medycznego 

 

Nie stwierdzono zakłóceń w funkcjonowaniu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w czasie trwania Turnieju. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie przeprowadzona po 

zakończeniu działań operacyjnych, na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych od 

stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

 

4.6 Zakwaterowanie dla kibiców 

 

Poniższy rozdział zawiera informację o stopniu realizacji celów wskazanych w projekcie 

Mapy Drogowej „Koordynacja gotowości bazy hotelowej dla kibiców - miejsca 

zakwaterowania” oraz w CONOPs i planach operacyjnych w zakresie zakwaterowania. 

W ramach przygotowań bazy noclegowej dla drużyn, UEFA Family oraz kibiców, PL.2012 

wraz z miastami gospodarzami prowadziła intensywne działania gwarantujące przygotowanie 

odpowiedniej bazy noclegowej. W każdym mieście działał miejski koordynator  

ds. zakwaterowania, z którym ściśle współdziałał krajowy koordynator ds. zakwaterowania.  

 

Cele obszaru zakwaterowania: 

1. Centra pobytowe dla drużyn – wskazanie odpowiednich ośrodków zgodnie  

z wytycznymi UEFA, tj.: min. 16 centrów pobytowych składających się z hotelu  

o najwyższym standardzie, boisk treningowych i lotniska oddalonego o ok. 1h jazdy 

od hotelu. Polska w oficjalnym katalogu centrów przesłanym do 53 federacji 

europejskich wskazała 21 lokalizacji. Z 16 drużyn finalistów pobyt w Polsce wybrało 

aż 13 drużyn, co jest znakomitym dowodem na jakość, standard i oczekiwania drużyn. 

2. Hotele UEFA Family – wg wytycznych UEFA Polska powinna przygotować 

odpowiednią liczbę pokojów w najwyższym standardzie 4-5* w różnych miastach 

gospodarzach, tj.: Warszawa – 6.100, Gdańsk – 3.075, Poznań – 2.765, Wrocław – 

2.745. Wypełnienie tych wymogów przez miasta w 100% nastąpiło na przełomie roku 

2011/2012, kiedy oficjalna agencja ds. zakwaterowania podpisała odpowiednią liczbę 
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umów i zagwarantowała UEFA stosowną liczbę pokojów. 

3. Zakwaterowanie dla kibiców – z uwagi na liczbę kibiców, którzy przybyli do Polski  

- najtrudniejsze zadanie operacyjne w obszarze zakwaterowania. Miasta, w oparciu  

o wskazówki ekspertów UEFA zinwentaryzowały bazę noclegową w promieniu 2 

godzin jazdy od stadionu. Wg tych danych liczba istniejących miejsc noclegowych 

zapewniała stosowną liczbę miejsc noclegowych dla kibiców, co w trakcie Turnieju 

zostało potwierdzone (tzn., że były wolne miejsca w hotelach dostępne w dniach 

meczowych). 

 

Informacja o stopniu wykonania wskaźników jakościowych (KPI): 

  

Dla obszaru zakwaterowania przyjęto 3 KPI (wymienione w tabeli poniżej), których 

realizacja miała zagwarantować zadowolenie kibiców przyjezdnych z dostępności oraz cen 

proponowanych prze obiekty noclegowe. Na podstawie zebranych danych należy stwierdzić, 

że wszystkie kluczowe mierniki sukcesu zostały w pełni zrealizowane. 

 

Zestawienie zbiorcze danych statystycznych w obszarze zakwaterowania 

 

Zespół ds. zakwaterowania przygotował odpowiedni formularz raportowy, w którym zawarł 

istotne pytania o wskaźniki ekonomiczne uzyskane przez hotele podczas Turnieju finałowego. 

Ze względu na ograniczoną otwartość obiektów hotelowych i sieci międzynarodowych (m.in. 

Accor-Orbis, Starwood) do udzielenia informacji, niezbędne okazało się pozyskanie 

informacji od międzynarodowych instytucji badawczych, do których należy STR Global. 

Prezentacja danych na wykresach: 

 

90%

OBŁOŻENIE POKOI W % DNI MECZOWE

 
Rysunek 22 Procentowe obłożenie pokoi w dni meczowe 
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200€

ŚREDNIE CENY DZIENNE ZA POKÓJ (ADR) 
– CZERWIEC 2012 MIASTA POLSKIE I KIJÓW

400€

 
Rysunek 23 Średnie ceny dzienne za pokój w czerwcu 2012 r. w polskich miastach gospodarzach 

 

LICZBA DOSTĘPNYCH ŁÓŻEK
ILOŚĆ NOCLEGÓW

ILOŚĆ GOŚCI
BAZA NOCLEGOWA LUTY 2012

Hotele kateogryzowane GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW

obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca obiekty pokoje miejsca

Hotele***** 8 841 1655 3 290 406 10 2 847 5 422 5 581 1 136

Hotele**** 14 1305 2540 16 1502 2908 29 4 810 8 992 25 2 220 4 387

Hotele*** 78 4015 8528 36 2034 3705 140 8 417 15 707 119 5 262 10 443

Hotele** 77 2587 5482 82 2382 4744 105 4 482 8 091 52 1 634 3 661

Hotele* 16 370 906 31 677 1420 24 1 424 2 942 33 938 2 056

RAZEM: 193 9 118 19 111 168 6 885 13 183 308 21 980 41 154 234 10 635 21 683

Łączna liczba miejsc noclegowych MG + region = 95.131 x 70% (tylko w MG) = 66.591
Średnie obłożenie 5-30.06.2012 – 75% = 49.943 łóżka na dobę
Razem 5-30.06.2012 (25 dni) = 1.248.575 osobonocy
Średnia długość pobytu – 2 doby
Liczba gości korzystających z noclegów: 1.248.575/2 = 624.287

 
Rysunek 24 Liczba noclegów i gości w czasie Turnieju 

 

Informacja o stopniu realizacji celów: usprawnienia i odchylenia od założeń: 

 

Wg raportu STR Global: 

 

„Podczas pierwszego meczu w Warszawie w dniu 8 czerwca, gdy Polska grała z Grecją, 

przychody hoteli na jeden dostępny pokój (RevPAR) w stosunku do poprzedniego roku 
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wzrosły o 325,9 proc., do 198,79 euro. Taki wzrost RevPAR był przede wszystkim wynikiem 

wzrostu średniej ceny dzienne (ADR)j. Tego dnia obłożenie sięgnęło 86,0 proc. W czasie 

następnych dwóch meczy, RevPAR wzrósł odpowiednio o 143,9 proc. i 425,1 proc., a 

wykorzystanie pokoi sięgnęło 96,9 proc. 12 czerwca (mecz Polska-Rosja) i 90,2 proc. 16 

czerwca (mecz Grecja-Rosja). Natomiast w nocy z 20 na 21 czerwca przed ćwierćfinałem 

między Czechami i Portugalią, wykorzystanie pokoi w hotelach* w Warszawie osiągnęło 

90,8%. 

 

We Wrocławiu, podczas wszystkich trzech meczy rozgrywanych w tym mieście obłożenie 

zawsze było wyższe od 92 proc. Hotelarze skorzystali na silnym wzroście RevPAR, 

szczególnie 8 czerwca (Czechy-Rosja) i 16 czerwca (Polska-Czechy). Natomiast 12 czerwca 

(Czechy-Grecja) wzrost ADR wyniósł jedynie 146,2 proc. Jest to najniższy wzrost średniej 

ceny dziennej we wszystkich miastach Polski badanych w dni meczowe. Tak niski wzrost 

można wytłumaczyć bliskością Wrocławia z granicą Czech (nieco ponad godzina drogi), 

dzięki czemu wielu kibiców potraktowało wyprawę na mecz, jak sąsiedzką wycieczkę.  

 

Silnym wzrostem RevPAR rozpoczęły się rozgrywki w Poznaniu (10 czerwca, Chorwacja-

Irlandia), gdy RevPAR wzrósł do 178,70 euro  (wzrost o 871,8 proc. w porównaniu do 

analogicznego okresu roku 2011). Wraz ze wzrostem RevPAR, wzrosła średnia cena (o 222,7 

proc.) i frekwencja (wzrost o 201,1 proc.) Jednak podczas kolejnych dni Turnieju, RevPAR 

wzrastał o mniejsze wartości.  14 czerwca (Włochy-Chorwacja) frekwencja osiągnęła 91,6 

proc. (wzrost o 14,3 proc.), zaś 18 czerwca (Włochy-Irlandia) frekwencja osiągnęła 97,4 proc. 

(wzrost o 57,7 proc.); ADR wzrosła o 186,5 proc. do kwoty 210,17€. 

 

W Trójmieście, złożonym z Gdańska, Gdyni i Sopotu, średnia cena osiągnęła najwyższą 

wartość spośród wszystkich polskich miast  w czasie Turnieju osiągając kwotę 225,61 euro 

(wzrost o 199,3 proc.) Miastom udało się utrzymać poziom ADR oscylujący wokół 220 euro, 

podczas kolejnych dni meczowych.  14 czerwca ADR wyniósł 219,94 euro (wzrost o 169,9 

proc.), 18 czerwca, wyniósł 222,46 euro (wzrost o 176,5 proc.), zaś 22 czerwca 240,43 euro 

(219,9 proc.). 

 

Chociaż w Krakowie nie odbywały się żadne mecze, miastu udało się skorzystać na Turnieju. 

Od początku Euro 2012 średnia cena (ADR) wzrosła o ponad 55 proc. Kraków gościł 

w centrach pobytowych trzy reprezentacje oraz kibiców tych drużyn. Ponadto, jego dobre 

położenie względem Wrocławia i Warszawy sprawiło, że Kraków był dogodnym miejscem 

dla kibiców w drodze do Lwowa na Ukrainie” (Źródło: e-hotelarstwo.pl.). 

 

Skuteczność funkcjonowania, współdziałania i wymiany informacji w ramach zadań 

„Zakwaterowanie”, a także pomiędzy zespołem projektowym a tymczasowymi strukturami 

organizacyjnymi (m.in. TSzO, MSzO, KSzO, PCD) oraz instytucjami w czasie Turnieju (jeśli 

ma zastosowanie). 

 

Współpraca pomiędzy KSZO i MSZO w MG przebiegała prawidłowo. Codzienna 

komunikacja związana była z określeniem popytu na miejsca noclegowe ze strony kibiców  

http://www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1105374926&nws=2041306609&mws=ZXdhLnN3aWRlcnNrYUB3YXJzYXd0b3VyLnBs
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i podażą realizowaną przez obiekty noclegowe. Do bieżących zadań koordynatorów  

ds. zakwaterowania był monitoring obiektów noclegowych, przekazywanie informacji  

o dostępnych miejscach do wolontariuszy oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.  

Najistotniejszą sytuacją kryzysową był brak uruchomienia tanich obiektów noclegowych pod 

nazwą Hotelioni w Gdańsku i Poznaniu. Szybka akcja zespołu wsparta przez kierownictwo 

MSZO pozwoliła na „przerzucenie” gości do alternatywnych miejsc noclegowych – innych 

Fan campów. 

 

Nie zarejestrowano żadnych reklamacji lub incydentów ze strony kibiców. 

 

 Współpraca z organizatorem Turnieju - UEFA, PZPN, LOC; 

 Przygotowanie odpowiedniej bazy dla drużyn i UEFA Family w latach 2008-2009 

należało do PL.2012 i miast gospodarzy. Dzięki znakomitej współpracy z ekspertami 

UEFA oraz dobremu  rozeznaniu wśród kandydatów na centra pobytowe przez 

PL.2012 przygotowano stosowana bazę kandydacką wykorzystaną ostatecznie przez 

UEFA i TUI Travel (oficjalna agencja ds. zakwaterowania). Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zawierało 50 rekomendowanych lokalizacji 

centrów pobytowych. Ostatecznie oficjalny katalog UEFA zawierał 21 propozycji 

polskich i 17 ukraińskich. 13 drużyn z 16 finalistów wybrało polskie bazy na swoje 

siedziby podczas Turnieju. 

 

Kluczowe wnioski i korzyści z wdrożonych rozwiązań (prawnych, zasad i procedur)  

w perspektywie sprawnej organizacji Turnieju 

 

 Centra pobytowe – odpowiednio wcześnie (zima 2007/2008) zaproszono samorządy  

i inwestorów prywatnych do udziału w projekcie. W odpowiedni sposób dokonano 

weryfikacji centrów (na podstawie wytycznych UEFA): wybrano lokalizacje 

optymalne oraz takie, które gwarantowały ukończenie inwestycji na czas, odrzucono 

propozycje nierealne, słabo zlokalizowane, bez właściwego zabezpieczenia 

finansowego oraz menedżerskiego.  

 Hotele UEFA Family – sporządzono odpowiednią bazę obiektów noclegowych, którą 

przekazano TUI Travel do zakontraktowania. Zorganizowano i przeprowadzono cykl 

warsztatów dla hotelarzy, podczas których przeanalizowano i zmodyfikowano 

zaproponowaną przez agencję ds. zakwaterowania umowę o współpracy. 

 Kibice – Fan accommodation – przygotowano efektywne zestawienie obiektów 

noclegowych w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem bazy w odległości do 2h 

jazdy od stadionu. Z uwagi na rozwój Internetu kluczowym było wsparcie w 

procesach rezerwacyjnych przez krajowe i międzynarodowe portale rezerwacyjne oraz 

przygotowanie projektu Polish Pass. 

 

Dobre praktyki służące jako przykład dla potencjalnych organizatorów ważnych 

wydarzeń masowych w przyszłości: 

 Odpowiednio wczesna selekcja centrów pobytowych; 

 Identyfikacja dostępnej bazy noclegowej w miastach i regionach; 



185 

 

 Oszacowanie potencjalnego ruchu kibiców – w zależności od narodowości, sposobu 

dotarcia do kraju/miejsc organizatora; 

 Przeprowadzenie cyklu warsztatów z hotelarzami w ciągu kilku lat przed turniejem – 

wskazanie na poziom wysokości cen, standardu obsługi; 

 Przygotowanie cyklu szkoleń dla hotelarzy – zakres – obsługa gości, różnice 

kulturowe, języki; 

 Elastyczność w przyjmowaniu płatności walutami zagranicznymi; 

 Współpraca ze służbami medycznymi, policją i agencjami ochrony. 

 

4.7 Telekomunikacja publiczna 

 

4.7.1 Publiczne usługi telekomunikacyjne 

 

Zgodnie z założeniami realizacji projektów w obszarze telekomunikacji, wskazanymi także  

w „Zintegrowanym Planie Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji  i służb 

administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce” 

(CONOPs), celem przygotowań w tej dziedzinie była optymalna dostępność: 

 usług operatorów publicznych sieci komórkowych w czasie całego Turnieju we 

wszystkich miejscach związanych z jego organizacją (Koordynacja i monitorowanie 

programu przygotowań telefonii komórkowej)  

oraz 

 usług bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w miastach gospodarzach 

poprzez sieci budowane przez samorządy tych miast. 

 

Usługi operatorów publicznych sieci komórkowych  

 

Za świadczenie publicznych usług sieci komórkowych w trakcie Turnieju  odpowiadały 

podmioty prywatnego rynku telekomunikacyjnego – operatorzy sieci: Polska Telefonia 

Cyfrowa operator sieci T-Mobile, Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL – operator 

sieci ORANGE, P4 Sp. z o.o. – operator sieci PLAY, Polska Telefonia Komórkowa – 

operator sieci PLUS. Koordynację programu przygotowań oraz współpracy pomiędzy 

dostawcami a organizatorami po stronie publicznej w trakcie Turnieju zapewniało PL.2012. 

Pomiary jakości usług zostały zrealizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.  

 

Sieci wszystkich ww. operatorów pokrywały swoim zasięgiem wszystkie miejsca związane  

z organizacją imprezy. Przygotowania polegały głównie na skoordynowanym rozszerzeniu 

pojemności sieci dostępowych (radiowych) w miejscach gdzie przewidywane były największe 

czasowe skupiska użytkowników usług komórkowych, aby zapewnić jednoczesny dostęp do 

nich jak największej ich liczbie i zminimalizować czas  niedostępności sieci, który w takich 

warunkach jest nieunikniony. Rozbudowa pojemności odbywała się poprzez budowę nowych 

fragmentów sieci (stadiony), dodatkowe stacje bazowe (stałe i tymczasowe) oraz 

rekonfigurację istniejących elementów sieci. W ramach przygotowań zweryfikowano także 
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jakość usług świadczonych w roamingu obcym abonentom w sieci polskich operatorów),  

a także rozbudowa łączy międzynarodowych – dla usług transmisji głosu i danych, tzw. 

„międzynarodowy tranzyt głosu”, sygnalizacja SCCP oraz sieć GRX – GPRS Roaming 

Exchange).  

 

Miejsca stanowiące największe wyzwanie pod kątem zapewnienia optymalnej jakości 

świadczonych usług i jednocześnie kluczowe dla przeprowadzenia imprezy to: stadiony, 

strefy kibiców, dworce, lotniska.   

 

Założenia i cele programu 

 

Zakładanym celem projektu do osiągnięcia w trakcie Turnieju w obszarze publicznych usług 

komórkowych była optymalna dostępność usług komórkowych we wszystkich miejscach 

związanych z przebiegiem imprezy. 

 

Rozliczenie celów 

 

Cel optymalnej dostępności usług został przełożony na konkretne, mierzalne wskaźniki 

dostępności kluczowych z nich (połączenia głosowe oraz transmisja danych) i miejsc 

turniejowych, a metodyka, czas oraz tryb ich zmierzenia był ściśle określony i uzgodniony 

pomiędzy interesariuszami projektu: operatorami, Urzędem Komunikacji Elektronicznej  

i operatorami (Metodyka weryfikacji jakości i wydajności sieci komórkowych podczas UEFA 

EURO 2012™). Do przeprowadzenia pomiarów użyto: 

 Zestawów czterech telefonów komórkowych Samsung U700, 

 Serwera odtwarzającego frazy głosowe, podłączonego do 4 linii ISDN, 

 Oprogramowania pomiarowego ROMES 4.64 R&S. 

 

Pomiary jakości usług w trakcie Turnieju zostały wykonane z zgodnie z założeniami oraz 

przyjętym planem przez Urząd Komunikacji Elektronicznej tzn.: w ustalonych terminach, 

przynajmniej raz w każdym z kluczowych miejsc turniejowych w każdym z miast gospodarzy 

(lotnisko, główny dworzec kolejowy, strefa kibica oraz stadion), wg ww. metodyki. Celem 

przeprowadzenia pomiarów oprócz samej weryfikacji osiągniętej jakości usługi na potrzeby 

jej oceny było ich jak najszybsze przekazanie do operatorów tak, aby tam gdzie to konieczne  

i wykonalne możliwa była dalsza optymalizacja jakość usługi, relokacja zasobów 

pojemnościowych na czas kolejnych meczów/wzrostu ruchu w mierzonym miejscu. Dlatego 

też wyniki pomiarów przesyłane były przez UKE niezwłocznie po przeprowadzeniu 

pomiarów do CO Krajowego Sztabu Operacyjnego, a następnie dystrybuowane do 

operatorów.  
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GDAŃSK POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW

LOTNISKO: 

Procent (odsetek) udanych prób 

skorzystania z usługi głosowej, czyli 

zarejestrowania do sieci jeżeli terminal 

nie jest zarejestrowany i wykonania  10-

sekundowych połączeń głosowych z 

telefonem stacjonarnym dla każdej sieci 

komórkowej, mierzony w interwałach 2-

godzinnych. Minimalna liczba prób 

zestawienia połączenia na interwał to 60.

1. Równe i powyżej 97% -   KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 80% do 97% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 80% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony

pomiar w dn 18.06  

(godz. 15:45 - 17:45)

osiągnięte wartości (%) 

- 100; 99,17; 100; 100

KPI spełniony

pomiar w dn18.06 

(godz. 15:45 - 17:45)

osiągnięte 

wartości(%) -  100; 

100; 100; 100

KPI spełniony

pomiar w dn 17.06 

(godz. 15:45 - 15:45)

osiągnięte wartości (%) 

100;100; 99,17;100

KPI spełniony

pomiar w dn 16.06 

(godz.15;45 - 17:45) - 

osiągnięte wartości 

100; 100; 100; 99,17%

oraz w dn 17:06 

(godz. 0:45 - 02:45)

osiągnięte wartości 

(%) -100; 100; 94,02; 

100%

STREFA KIBICA: 

Procent (odsetek) udanych prób 

skorzystania z usługi głosowej, czyli 

zarejestrowania do sieci jeżeli terminal 

nie jest zarejestrowany i wykonania  10-

sekundowych  połączeń głosowych z 

telefonem stacjonarnym w sieci każdego 

operatora komórkowego, mierzony w 

interwałach 30-minutowych. Minimalna 

liczba prób  skorzystania z usługi na 

interwał to 24 .

1. Równe i powyżej 88% -  KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 60% do 88% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 60% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony 

pomiar w dn 14.06 

(godz. 19:45-23:15), 

osiągnięte wartości (%)

96,19; 96,19; 95,71; 

96,19%

KPI spełniony

pomiar w dn 14.06 

(godz. 17:00 - 20:30), 

osiągnięte wartości 

(%) - 98,58; 98,58; 100; 

98,58%

KPI spełniony

pomiar w dn 12.06 

(godz. 19:45 - 23:15) 

osiągniete wartości (%) - 

98,57; 90,48; 99,52; 100%

KPI spełniony 

pomiar w dn. 12.06 

(godz. 17:00 - 20:30) - 

osiągnięte wartości 

(%) -

100; 100; 100; 99,05%

STREFA KIBICA: 

Procent (odsetek) prób skorzystania z 

usługi pakietowej (transmisji danych) 

czyli zarejestrowania do sieci jeżeli 

terminal nie jest zarejestrowany i 

połączenia z siecią Internet 

zestawionego i niezerwanego w 

przeciągu 50 sekund, w trakcie których 

udało się odebrać z sieci około 200KB 

(strona WWW m.uefa.com), dla sieci 

każdego operatora komórkowego, 

mierzony  od 1h przed meczem do 0,5h 

po meczu. Minimalna liczba prób  

skorzystania z usługi to 48

1. Równe i powyżej 70% -  KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 50% do 70% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 50% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony

pomiar w dniu 14.06 

(godz. 19:45-23:15)

99,3; 99,6; 99,65; 99,2%

KPI spełniony

pomiar w dniu 14.06 

(godz. 17:00 - 20:30)

98,4; 99,2; 95,5; 93,3%

KPI spełniony

pomiar w dniu 12:06 

(godz. 19:45 - 23:15)

87,2; 91,8; 95,9; 83,7%

KPI  spełniony=

pomiar w dniu 12.06 

(godz. 17:00 - 20:30)

97,9; 94,2; 94,8; 93%

STADION: 

Procent (odsetek) prób skorzystania z 

usługi pakietowej (transmisji danych) 

czyli zarejestrowania do sieci jeżeli 

terminal nie jest zarejestrowany i 

połączenia z siecią Internet 

zestawionego i niezerwanego w 

przeciągu 50 sekund, w trakcie których 

udało się odebrać z sieci około 200KB 

(WWW m.uefa.com), dla sieci każdego 

operatora komórkowego, mierzony  od 

1h przed meczem do 0,5h po meczu. 

Minimalna liczba prób  skorzystania z 

usługi to 48

1. Równe i powyżej 70% -  KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 30% do 70% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 30% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony - 

pomiar w dniu 10.06 

(godz. 17:00 - 20:30) - 

osiągniete wartości (%)

87,4; 99,5; 99,2; 95,7%

KPI spełniony - 

pomiar w dniu 10.06 - 

19:45 - 23:15 - 

osiągniete wartości 

(%)

96,7; 90,6; 95,7; 94,4%

KPI spełniony dla 3 

operatorów, KPI 

niespełniony - wartość 

akceptowalna dla 

jednego operatora 

pomiar w dniu 28.06 

(godz. 19:45 - 23:15) - 

osiągniete wartości (%)

97,67; 36,04; 97,92; 

92,91% 

KPI spełniony 

pomiar w dn 08.06,  

(godz: 19:45 - 23:15) - 

osiagnięte watorści 

(%)

100; 96,8; 100; 99,2%

STADION: Procent (odsetek) udanych 

prób skorzystania z usługi głosowej, czyli 

zarejestrowania do sieci jeżeli terminal 

nie jest zarejestrowany i wykonania  10-

sekundowych  połączeń głosowych z 

telefonem stacjonarnym w sieci każdego 

operatora komórkowego, mierzony w 

interwałach 30-minutowych. Minimalna 

liczba prób  skorzystania z usługi na 

interwał to 24.

1.Równe i powyżej 88% -  KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 70% do 88% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 70% - KPI  

niespełniony  (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony

pomiar w dniu 10.06 

(godz. 17:00 - 20:30)

 osiągniete wartości 

(%) - 99,05; 100; 100; 

100%

KPI spełniony 

pomiar w dn 10.06 

(godz. 19:45 - 23:15)

osiągniete wartości 

(%) - 98,08; 100; 100; 

98,55%

KPI spełniony

pomiar w dn 08.06 

(godz. 17:15 - 20:15)

osiągniete wartości (%) - 

99,4; 91,67; 100; 98,33%

KPI spełniony

 pomiar w dn 08.06 

(godz. 19:45 - 23:15)

osiągniete wartości 

(%) - 100; 100; 100; 

96%

DWORZEC: 

Procent (odsetek) udanych prób 

skorzystania z usługi głosowej, czyli 

zarejestrowania do sieci jeżeli terminal 

nie jest zarejestrowany i wykonania  10-

sekundowych połączeń głosowych z 

telefonem stacjonarnym dla każdej sieci 

komórkowej, mierzony w interwałach 2-

godzinnych. Minimalna liczba prób 

zestawienia połączenia na interwał to 60.

1. Równe i powyżej 97% -  KPI  

spełniony (JAKOŚĆ BARDZO 

DOBRA) 

2. Od 80% do 97% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

AKCEPTOWALNA) 

3. Równe i poniżej 80% - KPI  

niespełniony (JAKOŚĆ 

NIEZADOWALAJĄCA) 

KPI spełniony

pomiar w dn 19.06 

(godz. 12:00 - 14:00)

osiągniete wartości (%) 

- 100; 100; 100; 100%

KPI spełniony

pomiar w dn 19.06 

(godz. 12:00 - 14:00)

 osiągniete wartości 

(%) - 100; 100; 100; 

100%

KPI spełniony

pomiar w dn 17.06 

(godz.12:00 - 14:00)

osiągniete wartości (%) - 

100; 100; 100; 100%

oraz w dn 21.06

 (godz. 16:00 - 18:00)

osiągniete wartości (%) - 

100; 100; 99,16; 100%

KPI spełniony

pomiar w dn 17.06 

(godz. 12;00 - 14:00)

osiągniete wartości 

(%) - 100; 100; 100; 

100%

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI 

USŁUGI

(KPI)

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI USŁUG
INTEREPRETACJA JAKOŚCI 

USŁUGI NA PODST.  

OSIĄGNIĘTEJ WARTOŚCI 

KPI 

 
Tabela 13 Zestawienie osiągniętych wskaźników jakości usług 

 

Ocena realizacji celów (jakości usług sieci podczas Turnieju) 

 

Biorąc pod uwagę powyżej zestawione wyniki pomiarów oraz przyjęte założenia ich 

reprezentatywności dla oceny jakości usług sieci komórkowych w trakcie Turnieju można 

stwierdzić, że była na bardzo wysokim poziomie jak na warunki imprezy masowej.  

Zdarzały się chwilowe niedostępności sieci: np. na zewnątrz (w okolicy) Stadionu 

Narodowego, w strefach kibica w momentach ich największego zapełnienia, które były 
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zgodne z przewidywaniami i nie do uniknięcia, biorąc pod uwagę warunki imprezy  

z udziałem tak znacznej liczby użytkowników, skoncentrowanych czasowo na stosunkowo 

małych obszarach. 

 

Realizacja działań operacyjnych w trakcie Turnieju 

 

W fazie operacyjnej Turnieju współdziałanie interesariuszy w obszarze telekomunikacji 

odbywało się na podstawie uzgodnionej procedury „Współdziałanie i wymiana informacji  

w trakcie Turnieju pomiędzy podmiotami sektora publicznego (organizatorami),  

a dostawcami publicznych usług telefonii komórkowej”. Urząd Komunikacji Elektronicznej 

zrealizował pomiary jakości i dostępności sieci na podstawie Planu Operacyjnego „Badanie 

jakości sieci komórkowych”. Do Centrum Operacyjnego KSzO raportowane były przez 

operatorów, wg uzgodnionego szablonu, wszystkie informacje, które mogły mieć wpływ na 

jakość usług w jakimkolwiek miejscu istotnym z punktu widzenia Turnieju. Pełna 24-

godzinna dostępność służb monitorujących jakość usług w sieciach zapewniała ciągłą 

informację dotyczącą funkcjonowania sieci. Współpracę wszystkich podmiotów należy 

ocenić jako znakomitą, zarówno pod kątem znajomości procesu koordynacji Zarządzania 

Turniejem po stronie publicznej, jak i realizacji uzgodnionego zakresu oraz trybu 

współdziałania.  

 

Operatorzy w ramach zapewnienia najwyższego poziomu usług podjęli lub wzmocnili 

następujące działania/rozwiązania w ramach swoich organizacji: 

 zwiększono obsadę osobową zespołów monitorujących działanie sieci; 

 nadano priorytety w obsłudze stacji obsługujących miejsca związane z Turniejem 

(istotne zarówno dla Kibiców ale także organizatorów oraz drużyn); 

 w trybie ciągłym monitorowane wszystkie wskaźniki jakościowe w sieci;  

 na stadionach zainstalowano próbniki aktywne monitorujące jakość usług (głosowe, 

transmisji danych, SMS, MMS); 

 przeprowadzono badanie jakości usług w trakcie Turnieju w strefach kibica, na 

dworcach, lotniskach poprzez aktywne testy w terenie, aby jak najbardziej precyzyjnie 

móc ocenić doświadczenia klienta w korzystaniu z usług;  

 w systemach nadzoru dla ww. stacji ustawiono specjalne filtry; 

 wdrożono specjalne procedury do komunikacji z UKE oraz KSzO; 

 wstrzymano wszelkie ingerencje w systemy oraz sieci, które nie były konieczne dla 

poprawnego ich funkcjonowania (tzw. „freeze”); 

 w dniach meczowych w Polsce  zwiększono obsady ekspertów od radioplanowania  

i transmisji. 

 

Podsumowanie działania usług sieci komórkowych w trakcie Turnieju 

 

Podsumowując informacje dotyczące funkcjonowania sieci w trakcie Turnieju można 

stwierdzić: 

 Największe obciążenia sieci odnotowano w pierwszych dwóch tygodniach Turnieju 

oraz w trakcie meczów z udziałem polskiej drużyny.  
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 Ponieważ brak było dotychczas doświadczeń związanych z obsługą użytkowników  

w czasie imprezy typu UEFA EURO założenia dotyczące rozłożenia ruchu w sieciach 

komórkowych zostały potwierdzone/zweryfikowane podczas meczu otwarcia w dniu 

8.06.2012 r. 

 Największym wyzwaniem z punktu widzenia obsługi użytkowników były strefy 

kibica. W strefie w Warszawie najwięcej chwilowych niedostępności usług pojawiało 

się przy jej zapełnieniu około 80 tysiącami kibiców (12.06 oraz 16.06.2012 r.). 

 Na lotniskach nie odnotowano drastycznego zwiększenia ruchu (największy wzrost 

ruchu odnotowano przed meczem półfinałowym w Warszawie).  

 Na dworcach ruch rozłożył się równomiernie i nie wzrósł znacząco w porównaniu  

ze zwyczajowym obciążeniem sieci na tych obiektach.  

 Największy wzrost wykorzystania usługi MMS odnotowano w trakcie meczu otwarcia 

w Warszawie. Wysoki, choć ½ mniejszy wzrost odnotowano w trakcie dwóch 

kolejnych meczów na Stadionie Narodowym. Globalnie – w trakcie Turnieju wzrost 

był niewielki i wystąpił w trakcie pierwszych dwóch tygodni Turnieju. 

 Nie odnotowano także problemów ze świadczeniem usług obcym abonentom  

w sieciach polskich operatorów (tzw. „roaming in-bound”). 

 Nie wystąpiły także żadne awarie infrastruktury sieci lub działania związane  

z koniecznością ich wyłączenia (np. z przyczyn związanych z zagrożeniem 

bezpieczeństwa publicznego), które wpłynęłyby na niedostępność usług w 

jakimkolwiek miejscu turniejowym w czasie, kiedy zgodnie z harmonogramem 

turniejowym w miejscach tych przebywali uczestnicy Turnieju. 

 Nie odnotowano wzrostu skarg klientów związanych z niedostępnością usług  

w miejscach związanych z Turniejem.   

 

Usługi bezpłatnego dostępu do Internetu  

 

We wszystkich miastach gospodarzach świadczona była darmowa usługa bezprzewodowego 

dostępu do Internetu w technologii Wi-Fi. Liczba Hot Spotów istotnych z punktu widzenia 

uczestników Turnieju wahała się od 30 do 70. Na podstawie porównania statystyk  

ze wszystkich miast można bezdyskusyjnie wyciągnąć jeden wniosek - dobre oznakowanie 

miejsc, w których sieć jest dostępna gwarantuje wykorzystanie sieci. W miejscach, w których 

znajdowało się wiele tabliczek informacyjnych z usługi korzystało nawet 10 razy więcej osób. 

4.7.2 Zarządzanie częstotliwościami podczas Turnieju  

 

Wstęp – opis wykorzystywanych rozwiązań 

 

Głównym celem rozwiązań, które zostały wykorzystane do obsługi Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ było maksymalne uproszczenie, przyspieszenie oraz 

zapewnienie przejrzystości systemu składania wniosków i doręczania zgody na wykorzystanie 

urządzeń radiowych podczas imprezy. Zaproponowane rozwiązania miały ułatwić operatorom 

różnych systemów radiokomunikacyjnych, głównie zagranicznym, wybór dostępnej/wolnej 

częstotliwości (kanału radiowego) i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, który 
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następnie będzie mógł być sprawnie obsłużony i przetworzony przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. Wszystkie decyzje wydawane były w formie elektronicznej i podpisywane 

bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.  

 

Na potrzeby obsługi UEFA EURO 2012™ wprowadzono następujące nowe rozwiązania, 

które nie były do tej pory wykorzystywane w pracy Urzędu: 

1) Interaktywne wnioski PDF z podpowiadanymi polami, umożliwiające automatyczne 

wyliczenie należnych opłat oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku. 

2) Wnioski online umożliwiające interaktywne sprawdzenie dostępnych zasobów 

częstotliwości. Na cele obsługi imprezy opracowana została również aplikacja - wniosek 

elektroniczny, która ułatwiała wypełnienie formularza na urządzeniach mobilnych. 

3) Wykorzystanie kodów kreskowych QRcode zawierających dane wpisane do formularzy 

PDF i online dla pism składanych w postaci papierowej. Wnioski wczytywane były przez 

pracowników UKE za pomocą czytników kodów kreskowych. 

 4) Interaktywna wyszukiwarka częstotliwości – umożliwiająca sprawdzenie przez 

wnioskodawców dostępnych w danej lokalizacji częstotliwości. 

5) Umożliwienie podpisywania decyzji podpisem elektronicznym oraz wykonywanie opłat  

za pomocą kart płatniczych poprzez portal. 

6) Doręczanie wydanych decyzji w sposób elektroniczny poprzez obwieszczenie ich na 

stronach portalu. Rozwiązanie umożliwiało doręczenie Stronie podpisanych podpisem 

elektronicznym decyzji w ciągu kilku minut od złożenia kompletnego wniosku. 

7) Informowanie poprzez portal online o aktualnym statusie sprawy, m.in. o brakach 

formalnych lub problemach merytorycznych przy rozpatrywaniu wniosków. 

8) Umożliwienie spotkań i kontaktu z pracownikami obsługującymi proces licencjonowania 

za pomocą połączeń konferencyjnych Video. Wiele wątpliwości zostało rozwiązanych 

z wykorzystaniem tego sposobu komunikacji. 

9) Uruchomienie całodobowej automatycznej infolinii w języku polskim i angielskim, która 

umożliwiała precyzyjny wybór osoby odpowiedzialnej za konkretny problem związany  

z obsługą Mistrzostw.  

 

Rozwiązania te będą z powodzeniem stosowane w dalszej pracy Urzędu podczas innych 

wydarzeń, wymagających sprawnego przydziału zasobów radiowych.  

 

Zadania Prezesa UKE związane z licencjonowaniem zasobów 

Główne zadania stojące przed Prezesem UKE związane z przygotowaniami i obsługą 

Mistrzostw podzielić można na następujące kategorie: 

a. Zapewnienie zasobów częstotliwości niezbędnych do obsługi imprezy; 

b. Zapoznanie mediów z systemem wydawania zgody na wykorzystanie urządzeń 

radiowych w Polsce - uruchomienie portalu euro2012.uke.gov.pl; 

c. Przygotowanie telefonicznego centrum informacyjnego do obsługi operatorów; 

d. Stworzenie sprawnego systemu wydawania pozwoleń radiowych; 

e. Wydawanie decyzji w sprawie zgody na wykorzystywanie sprzętu radiowego  

w Polsce podczas imprezy; 

f. Nadzór nad wykorzystaniem częstotliwości podczas imprezy; 
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g. Kontrola jakości usług świadczonych przez operatorów komórkowych na stadionach; 

h. Kontrola sprzętu radiowego wnoszonego na stadiony. 

 

Zmiany prawa 

 

Przed rozpoczęciem prac nad procesem licencjonowania, gruntownie przeanalizowano 

istniejące zapisy prawne i zmodyfikowano je tam, gdzie przyczyniło się to do poprawy 

sprawności obsługi wnioskodawców. Dzięki temu obsługa Mistrzostw mogła odbywać się 

płynnie i ze zmniejszonymi wymogami formalnymi dla zagranicznych operatorów.  

 

W ustawie Prawo Telekomunikacyjne umożliwiono Prezesowi UKE przyjmowanie wniosków 

w języku angielskim, wydawanie specjalną decyzją zgody na krótkoterminowe 

wykorzystywanie urządzeń radiowych z uproszczonymi wymaganiami formalnymi. 

Umożliwiono doręczanie decyzji poprzez obwieszczanie ich na dedykowanym portalu 

internetowym euro2012.uke.gov.pl. Dodatkowo umożliwiono wykorzystanie przez 

użytkowników cywilnych zakresów przeznaczonych dla wojska i policji. Rozwiązania te 

okazały się wprost kluczowe dla powodzenia całego procesu, bez nich nie udałoby się 

zapewnić wystarczających zasobów częstotliwości i tak sprawnie obsłużyć media, które 

przyjechały na imprezę.  

 

Proces licencjonowania zasobów częstotliwości  

 

Wydawanie pozwoleń w punktach zlokalizowanych na stadionach, na których były 

rozgrywane mecze, możliwe było na dzień przed i w dniu meczu. Uruchomienie takiego 

punktu konieczne było z uwagi na dużą liczbę zmian pozwoleń i konieczność wydania 

nowych decyzji tuż przed rozpoczęciem meczu. Wnioski złożone w formie papierowej na 

stadionie były skanowane przez obsługę na stadionie w celu rozpatrzenia w centrali UKE. 

Tak zaplanowany proces jest bardzo skalowalny i umożliwia dynamiczne dostosowanie 

wykorzystanych zasobów do potrzeb operatorów. 

  

 
Rysunek 25. Schemat obsługi e-wniosków o wydanie pozwoleń radiowych na stadionie 
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Rysunek 26 Publikacja decyzji na stronach UKE – portal euro2012.uke.gov.pl 

 
Rysunek 27 Decyzja elektroniczna w postaci pliku XML, opublikowana na stronach UKE – portal 

euro2012.uke.gov.pl 
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Rysunek 28 Wprowadzanie wniosków za pomocą kodu kreskowego  

 
Rysunek 29 Wyszukiwarka online dostępnych zasobów  

 

Statystyka  

 

Zestawienie zawiera informacje o wydanych decyzjach i wykorzystanych częstotliwościach 

specjalnie na potrzeby UEFA EURO 2012™. Nie zostały w nim uwzględnione podmioty, 

które miały prawo do wykorzystania częstotliwości na podstawie wcześniejszych pozwoleń 

radiowych. Dotyczy to głównie firm ochroniarskich oraz nadawców krajowych.  
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Złożone wnioski i ich modyfikacje 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych wniosków i ich modyfikacji:  

 

Wnioski i modyfikacje Liczba 

Liczba złożonych wniosków i ich modyfikacji 676 

Liczba wniosków złożonych w ciągu ostatnich 10 dni przed imprezą 203 

Liczba unikalnych wniosków  444 

Tabela 14 Liczba złożonych wniosków i ich modyfikacji 

 
Rysunek 30 Liczba złożonych wniosków i ich modyfikacji w poszczególnych okresach. 

 

Liczba unikalnych operatorów 82 

Liczba unikalnych krajów  23 

Tabela 15 Wnioskodawcy 

 

Kraje wnioskodawców: Argentyna, Austria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, 

Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, 

Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. 

 

Przedziały częstotliwości i zgody na wykorzystywanie urządzeń 

 

Przydział częstotliwości oznacza przyznanie konkretnego zakresu częstotliwości dla danego 

typu urządzeń radiowych: 

Liczba wszystkich przydziałów  2996 

Liczba unikalnych częstotliwości 851 

Liczba unikalnych typów urządzeń 219 

Tabela 16 Przydziały częstotliwości 
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ENG/OB. 37 

FB 150...172 MHz 114 

FB 415...470 MHz 312 

FB 470...527 MHz 96 

HP 150...172 MHz 186 

HP 415...470 MHz 248 

HP 470...527 MHz 166 

MW (PMP) 6 

Radio Digital 13 

Radio FM 13 

SAP/SAB 1390 

MV 242 

Tabela 17 Przydziały częstotliwości według kategorii 

 

BBC (British Broadcasting Corporation) 66 

Mediaset Espana Comunication S.A. 120 

Riedel Communications GmbH 395 

ZDF German TV 1026 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 85 

TVN S.A. 95 

Tabela 18 Najwięksi Operatorzy według liczby przydzielonych częstotliwości. 

 

Całkowita liczba wydanych decyzji 486 

Unikalnych lokalizacji 41 

Warszawa 134 

Poznań  76 

Wrocław 69 

Gdańsk 134 

Cała Polska 31 

Inne lokalizacje 42 

Tabela 19 Zestawienie wydanych decyzji 
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Rysunek 31 Liczba wydanych decyzji w poszczególnych okresach. 

 

Obsługa Klienta  

Liczba wiadomości które przewiniły się 

przez skrzynkę licencing@uke.gov.pl 
2996 

Liczba wiadomości które przewiniły się 

przez skrzynkę euro2012@uke.gov.pl 
238 

Liczba niezależnych linii przeznaczonych do obsługi klientów i zgłaszania zakłóceń: 3 

Liczba kont w systemie SKYPE przeznaczonych do obsługi klientów i wnioskodawców: 14 

 

Osoby zaangażowane w obsługę klienta 

 

Zespół Liczba osób 

Główny zespół w Centrali UKE 5 

Osoby obsługujące punkty licencjonowania częstotliwości 

na stadionach i IBC 
9 

 

Wnioski końcowe 

 

Dzięki wprowadzonym w drugiej połowie 2012 r. zmianom do prawa telekomunikacyjnego 

znacznemu uproszczeniu uległy zasady uzyskiwania zgody na korzystanie z częstotliwości 

radiowych na potrzeby obsługi imprez i krótkotrwałych wydarzeń.  

 

Specjalnie na potrzeby nadawców został zaprojektowany oraz stworzony dedykowany portal, 

poprzez który nadawcy z całego świata mogli złożyć wnioski o wykorzystanie częstotliwości 



197 

 

radiowych, sprawdzić „online” dostępne zasoby częstotliwości oraz zrealizować płatność 

przelewem bankowym. 

 

Dzięki wielu przydatnym i zaawansowanym funkcjonalnościom systemu oraz znacznemu 

zautomatyzowaniu procesu (m.in. możliwość autoryzacji wniosku przez podpis elektroniczny, 

predefiniowana lista wyboru w wielu polach, automatyczna kalkulacja kosztów czy kontrola 

jakości wprowadzanych danych) oraz wykorzystaniu kanałów elektronicznej komunikacji  

z wnioskodawcami (np. aktualizacja statusu rozpatrywania wniosku bądź prośba  

o uzupełnienie przesłanych informacji poprzez SMS), system był bardzo wysoko oceniany już 

na etapie przygotowań do imprezy. W ocenie wielu z nich żaden kraj gospodarz dużej 

imprezy nie przygotował dotychczas takiego serwisu w przestrzeni publicznej.  

 

Dzięki automatyzacji cały proces był obsługiwany jedynie przez 5 osobowy zespół, który 

zajmował się kontaktami z klientami oraz przydziałem częstotliwości i wydawaniem decyzji. 

Wszystkie złożone wnioski oraz wydane decyzje były dostępne dla pracowników UKE na 

stadionach, umożliwiając błyskawiczne udzielenie niezbędnych informacji operatorom. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem było wykorzystanie komunikatora Skype do kontaktów  

z klientami. Umożliwił on zdalne „bezpośrednie” spotkania z osobami odpowiedzialnymi  

za sprzęt radiowy po stronie klientów. 

 

Dodatkowo bardzo dobrym rozwiązaniem ułatwiającym współpracę Urzędu z klientami było 

publikowanie stanu spraw (braków formalnych i problemów merytorycznych) na stronach 

portalu, a także publikowanie wszystkich wydanych decyzji w postaci elektronicznej. 

Zagadnieniem, nad którym powinny być prowadzone dalsze prace legislacyjne są 

uproszczenia procedury licencjonowania częstotliwości i dalej idące ograniczenie wymagań 

formalnych. 

 

4.7.3 Podsumowanie procesu monitorowania wykorzystania częstotliwości przed i w 

czasie UEFA EURO 2012™ na terenie czterech miast gospodarzy 

 

W czasie UEFA EURO 2012™ zaangażowane w monitoring widma radiowego pod kątem 

zgodności z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz wydanymi pozwoleniami  

i licencjami na terenie 4 miast gospodarzy były 44 osoby, które przepracowały łącznie około 

2900 godzin. Oznakowano naklejkami UEFA około 2000 urządzeń. Pracownikom UKE 

zgłoszono 34 zakłócenia i problemy utrudniające pracę ekip reporterskich, wykryto i usunięto 

13 nielegalnie pracujących urządzeń. 

  

W czasie UEFA EURO 2012™ prowadzono również pomiary jakości dostępności usług 

głosowych i transmisji danych na stadionach, strefach kibica, lotniskach i dworcach 

kolejowych. W te pomiary zaangażowanych było 8 osób, które przeprowadziły łącznie około 

52 godzin pomiarów.  

4.7.3.1 Zaangażowany sprzęt pomiarowy: 

Do monitoringu zaangażowano 8 ruchomych stacji pomiarowych wyposażonych  
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w Odbiorniki ESMB, Analizatory widma FSP 30 i MS2721A. Do poszukiwania zakłóceń 

zaangażowano 4 zestawy przenośnych odbiorników PR 100, 4 zestawy odbiorników EB200 

wraz z antenami oraz 2 zestawy monitoringowe UMS 200, zamontowane na terenie 

stadionów w Gdańsku i Warszawie. System monitoringu wspomagany był 4 stałymi stacjami 

pomiarowo-monitoringowymi pracującymi w sieci Krajowego Automatycznego Monitoringu 

Widma Radiowego KASMON oraz systemem radionamierzania w Warszawie. 

4.7.3.2 Kontrolowane urządzenia wnoszone na teren Stadionów 

Kontrolowane urządzenia wnoszone na teren stadionów to przede wszystkim radiotelefony 

przenośne oraz bazowe, retransmitery, kamery bezprzewodowe, mikrofony bezprzewodowe, 

wyzwalacze do aparatów oraz inne urządzenia wykorzystujące fale radiowe. Wszystkie  

te urządzenia znakowane były specjalnymi naklejkami. 

4.7.3.3 Zakłócenia i zgłoszone problemy: 

Zgłaszane do pracowników UKE zakłócenia oraz problemy w pracy na przydzielonych 

częstotliwościach zgłaszali nie tylko Polscy operatorzy tacy jak Polkomtel czy Orange, ale też 

operatorzy z Włoch z firmy Filmmaster Events, RAI Radiotelevisione Italiana oraz 

Niemieckiej Riedel. Z problemami z łącznością na przydzielonych częstotliwościach 

użytkowanych przez system TETRA mieli również przedstawiciele UEFA. Zakłócenia 

w przydzielonych zakresach częstotliwości zgłaszały również służby takie jak: Policja, Straż 

Pożarna. Zgłaszano również zakłócenia powodowane przez urządzenia zainstalowane  

na pokładzie helikoptera Policji oraz helikoptera reporterskiego, po zaprzestaniu lotów 

zakłócenia ustąpiły. Przyczyną występowania zakłóceń była praca urządzeń  

na częstotliwościach innych niż w wydanych pozwoleniach radiowych, ustawienie urządzeń 

na właściwe częstotliwości rozwiązywało pojawiający się problem. 

 

W celu eliminacji zakłóceń podjęto poniższe działania:  

 Regularny monitoring przydzielonych pozwoleniami radiowymi zasobów 

częstotliwości z wykorzystaniem Ruchomych Stacji Pomiarowych oraz Regionalnych 

Stacji Kontroli Emisji Radiowych; 

 Czynności poszukiwawcze w celu ustalenia przyczyny zgłaszanych zakłóceń 

i problemów; 

 Kontrole częstotliwości pracy urządzeń radiowych użytkowanych na stadionie oraz 

posiadanego oznakowania zgodnego w wymaganiami UEFA; 

 Analiza przy współpracy z DZC przydzielonych częstotliwości dla użytkowników 

zgłaszających problemy.  

 

Wynik podjętych działań  

 lokalizacja źródeł zakłóceń oraz emisji; 

 ustalanie przyczyn zgłaszanych problemów w związku ze stwierdzeniem 

współużytkowania przydzielonego zasobu częstotliwości przez użytkownika 

stadionowego jak również sieci pracujących na terenie Warszawy, 

 ustalono brak wymaganej selektywności użytkowanych przez zgłaszających urządzeń 

nadawczo – odbiorczych, co wymagało przydziału przez DZC częstotliwości przy 

założeniu wolnych kanałów sąsiednich; 
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 zgłaszane przez operatorów sieci komórkowych problemy w użytkowaniu pasm DCS 

i UMTS nie potwierdzały wyniki pomiarów, co wskazuje na operatorskie problemy 

systemowe. 

 

 

4.8 Współdziałania podmiotów publicznych na poziomie kraju w trakcie 

fazy operacyjnej Turnieju 

4.8.1 Wstęp 

 

Organizacja Turnieju UEFA EURO 2012™ wymagała od organizatorów nie tylko 

odpowiedniej infrastruktury i najlepszej obsługi kibiców, ale również zapewnienia 

współdziałania pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w przebieg całości 

wydarzenia. Poprzez współdziałanie rozumie się koordynację działań polegającą na  

wymianie informacji i konsultacji podejmowanych decyzji pomiędzy podmiotami 

uczestniczącymi w fazie przygotowań i fazie turniejowej, co niewątpliwie było istotnym  

i wymagającym ogromnego zaangażowania zadaniem. Za koordynację współdziałania 

podmiotów publicznych na etapie przygotowania i w trakcie Turnieju odpowiedzialny był 

Komitet do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012, powołany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  

10 lutego 2012 r. W celu zapewnienia koordynacji wdrożenia ustaleń przyjętych przez 

Komitet powołany został Krajowy Sztab Operacyjny. Przewodniczący Komitetu zaraportował 

do Prezesa Rady Ministrów osiągnięcie gotowości operacyjnej w dniu 17 maja 2012 r. 

Poniższa struktura współdziałania (komunikacji i raportowania) przedstawia sztaby 

operacyjne utworzone na poziomie krajowym, a także sztaby miejsko-wojewódzkie miast 

gospodarzy i Krakowa. 
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Główne dokumenty regulujące zasady współdziałania podmiotów publicznych w fazie 

operacyjnej: 

 1. Krajowy Plan koordynacji i współdziałania organów, inspekcji, służb administracji 

publicznej oraz tymczasowych struktur koordynacyjno-zarządczych podczas 

Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™; 

 1.1 Plan operacyjny Krajowego Sztabu Operacyjnego. 

 

4.8.2 Kluczowe założenia współdziałania  

 

Wszystkie założenia dotyczące przeprowadzenia operacji turniejowej zostały spełnione: 

 Wdrożono zintegrowane zarządzanie na poziomie głównych miejsc operacji 

turniejowej (venues), na poziomie miast gospodarzy i Krakowa, właściwych im 

województw oraz na poziomie kraju. 

 Utworzono sztaby (tymczasowe struktury koordynacyjno-zarządcze), odpowiedzialne 

za integrację i raportowanie, które stanowiły „pojedynczy punkt kontaktowy” (single 

point of contact): 

o w każdym głównym miejscu operacji turniejowej – „Turniejowe Sztaby Operacyjne” 

(TSzO), 

o w  miastach gospodarzach i Krakowie – „Miejsko – Wojewódzkie Sztaby Operacyjne” 

(MSzO), 

o w kraju – „Krajowy Sztab Operacyjny” (KSzO).  

 Podmioty raportowały i wymieniały informacje podwójnie - po pierwsze do swojego 

przełożonego, po drugie do szefa sztabu głównego miejsca operacji turniejowej.  

 Sztaby stanowiące tymczasowe struktury koordynacyjno-zarządcze raportowały do 

struktur wyższego rzędu. tzn. TSzO raportowało do MSzO a MSzO do KSzO. 
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Wyjątek stanowiły jedynie TSzO stadionów, z którymi wymiana informacji była 

niekiedy na niezadowalającym poziomie. Za przyczynę tego uznać można fakt,  

że stadiony znajdowały się w gestii UEFA.  

 Decyzje  podejmowane były na jak najniższym poziomie, a sztaby krajowe 

informowano o podjętych decyzjach i ich efektach.  

 Na wszystkich poziomach zarządzania Turniejem wykorzystywana była aplikacja  

EuroMaster – narzędzie do wymiany informacji i raportowania doraźnego.  

 UEFA odpowiedzialna była za realizację części sportowej Turnieju. 

 

 

4.8.3 Krajowy Sztab Operacyjny 

 

Na okres Turnieju w strukturze Krajowego Sztabu Operacyjnego (KSzO) zostały 

wyodrębnione: Grupa Operacyjna (OpsGrupa), Centrum Operacyjne (CO), Centrum 

Medialne (CM), Zespoły Oficerów Łącznikowych oddelegowanych do Sztabów Miejsko-

Wojewódzkich, Ukrainy i CDOP(OŁ) i Zespół Administracyjny (ZA). Siedziba Sztabu 

mieściła się w Centrum Olimpijskim przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. Miały 

tam miejsce wszystkie posiedzenia Grupy Operacyjnej i Kierownictwa KSzO, a także 

znajdowało się tam zarówno Centrum Operacyjne, jak i Medialne. Struktura KSzO została 

przedstawiona na poniższym schemacie: 
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W Centrum Operacyjnym KSzO pracowało 17 osób, w tym 6 praktykantów oraz dodatkowo 

jednocześnie od 4 do 11 oficerów łącznikowych, w zależności od zapotrzebowania.  

W Centrum Medialnym KSzO pracowały 33 osoby, w tym 14 tłumaczy na potrzeby strony 

PolishGuide i 4 osoby z agencji PR (działanie Centrum Medialnego zostało opisane  

w osobnym rozdziale). Zespół Administracyjny składał się z 5 osób. Przy akredytacji oraz na 

recepcji (wellcome desk) pracowało około 10 wolontariuszy. 

4.8.3.1 Cele i zakres działań KSzO 

 

Głównym celem Krajowego Sztabu Operacyjnego było zapewnienie skoordynowanego 

procesu wymiany kluczowych informacji pomiędzy wszystkimi strukturami koordynacyjno-

zarządczymi Turnieju, organami, inspekcjami i służbami administracji publicznej, Ukrainą 

oraz UEFA, umożliwiających w razie potrzeby podejmowanie zintegrowanych decyzji 

zarządczych dotyczących Turnieju na poziomie kraju. Cel ten został osiągnięty poprzez: 

 Organizację codziennych posiedzeń Grupy Operacyjnej z przedstawicielami głównych 

sztabów krajowych, a także telekonferencji z szefami sztabów miejskich,  

 Zbieranie i analizę raportów planowych od wszystkich organizatorów,  

 Udostępnianie zebranych raportów i innych dokumentów dla wszystkich 

organizatorów na serwerze plików, 

 Tworzenie codziennych prezentacji z przebiegu Turnieju na posiedzenia Grupy 

Operacyjnej i kierownictwa KSzO, 

 Udostępnienie narzędzia EuroMaster, usprawniającego wymianę informacji  

i raportowanie doraźne wszystkich organizatorów, 

 Tworzenie codziennych raportów dla Prezesa Rady Ministrów, 

 Analizę i przekazywanie do odpowiednich podmiotów informacji otrzymanych  

w raportach doraźnych, 

 Analizę wszelkich informacji pod kątem ich wpływu na przebieg Turnieju jako 

element zarządzania ryzykiem w trakcie Turnieju, 

 Wymianę informacji z UEFA, 

 Zbieranie i tworzenie prognoz odnośnie liczby osób przyjeżdżających na mecze 

różnymi środkami komunikacji. 

 

4.8.3.2 Działania KSzO w trakcie Turnieju 

 

Faza turniejowa rozpoczęła się po uzyskaniu i zaraportowaniu pełnej gotowości. Była 

podzielona na następujące etapy: 

 faza gotowości operacyjnej:  17 maja 2012 r. godz. 09:00 – 3 czerwca 2012 r., 

 faza operacyjna przedturniejowa:  4 czerwca 2012 r. – 7 czerwca 2012 r.,  

 faza operacyjna turniejowa:  8 czerwca 2012 r. – 2 lipca 2012 r. do godz. 17:00. 
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Faza gotowości operacyjnej 

 

W fazie gotowości operacyjnej CO KSzO pracowało w godzinach od 09:00 – 17:00 bez sobót 

i niedziel. W pierwszej fazie prowadzone były szkolenia dla oficerów łącznikowych w KSzO, 

a także dodatkowe ćwiczenia zgrywające i testy łączności pomiędzy różnymi sztabami. 

Przeprowadzono także dodatkowe warsztaty z pracy z narzędziem EuroMaster. 

 

Faza operacyjna przedturniejowa 

 

W fazie operacyjnej przedturniejowej Centrum Operacyjne KSzO rozpoczęło pracę  

w systemie 24 godziny na dobę, z uwzględnieniem sobót i niedziel. Wprowadzony został 

system dyżurów zarówno dla pracowników CO KSzO w tym łączników, jak i członków 

Grupy Operacyjnej. Rozpoczęto współpracę ze sztabami operacyjnymi w oparciu o zegar 

turniejowy. 

 

Faza operacyjna turniejowa 

 

W fazie operacyjnej turniejowej KSzO  pracowało w systemie 24 godziny na dobę, w tym  

w soboty i niedziele. Funkcjonował system dyżurów zarówno dla pracowników CO KSzO  

w tym łączników, jak i członków Grupy Operacyjnej. Sztaby operacyjne na poziomie 

krajowym i miejsko – wojewódzkim działały w pełnym składzie. Praca KSzO opierała się na 

zegarze turniejowym. 

Dwa najważniejsze punkty każdego dnia to posiedzenie grupy operacyjnej, a także 

posiedzenie kierownictwa KSzO. 

 

Posiedzenie Grupy Operacyjnej 

 

Grupa Operacyjna spotykała się zgodnie z zegarem turniejowym o godz. 07:30. W każdym 

spotkaniu Grupy Operacyjnej udział brał Szef Grupy Operacyjnej i/lub jego zastępcy, 

przedstawiciel Sztabu MSW i MAiC, Sztabu MTBiGM, ABW, RCB, MSiT, Centrum 

Operacyjnego KSzO (w tym zespół obsługi kancelaryjnej), członkowie Grupy Operacyjnej  

(w tym m.in. koordynatorzy Krajowi z PL.2012), dostawcy prognozy pogody (firma 

MeteoGroup). Zgodnie z ustaloną wcześniej agendą, spotkania Grupy Operacyjnej 

rozpoczynały się od krótkiego podsumowania przebiegu Turnieju w poszczególnych  

obszarach przedstawicieli sztabów: MSW/MAiC, MTBiGM, ABW i RCB. Celem każdego 

wystąpienia było zaprezentowanie najważniejszych informacji statusowych z danego obszaru, 

a także przedstawienie planów na dzień kolejny. Następnie miało miejsce przedstawienie 

prezentacji statusowej, przygotowanej przez CO KSzO. Prezentacja zawierała podsumowanie 

najważniejszych wydarzeń z dnia poprzedniego, najważniejsze planowane wydarzenia  

na dzień bieżący, prognozy ruchu lotniczego, kolejowego i drogowego na dwa dni przed 

każdym dniem meczowym oraz wyciąg z przeglądu prasy i prognozę pogody na najbliższe 

dni. Na zakończenie posiedzenia Grupy Operacyjnej odbywały się telekonferencje  z miejsko-

wojewódzkimi sztabami miast gospodarzy i Krakowa. W trakcie telekonferencji 

podsumowywano wydarzenia z dnia poprzedniego (ewentualnie dni poprzednich) i omawiano 
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bieżące sprawy turniejowe. Ponadto podczas telekonferencji następowała wymiana 

rekomendacji dotyczących działań poszczególnych Sztabów. Rekomendacje miały na celu 

rozpowszechnianie rozwiązań, ulepszeń, które sprawdziły się w praktyce w danym obszarze 

np. rekomendowane były rozwiązania organizacyjne (rozwiązanie problemu przekazywania 

biletów na treningi otwarte reprezentacji), z dziedziny bezpieczeństwa w zarządzaniu tłumem 

(policja konna), z zakresu utrzymania porządku (pojemniki na butelki). Telekonferencja  

z miastami gospodarzami była zatem przestrzenią wymiany dobrych praktyk.  

 

Posiedzenia Kierownictwa KSzO 

 

Posiedzenia Kierownictwa Krajowego Sztabu Operacyjnego rozpoczynały się o godz. 09:10, 

czyli ok. 10 minut po zakończeniu spotkania Grupy Operacyjnej. W posiedzeniu brało udział 

kierownictwo Sztabu czyli Szef Sztabu – Minister Sportu i Turystyki, a także 

Wiceministrowie: 

 Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  

 Wiceminister Spraw Wewnętrznych,  

 Wiceminister Administracji i Cyfryzacji,  

 Wiceminister Zdrowia.  

 

Podczas posiedzenia Szef Grupy Operacyjnej przedstawiał status organizacji Turnieju  

na poziomie kraju i miast gospodarzy oraz Krakowa, na podstawie raportów dobowych  

i doraźnych informacji przekazanych na posiedzeniu Grupy Operacyjnej i w trakcie 

telekonferencji.  

 

Zarówno w  posiedzeniach OpsGrupy, jak i Kierownictwa Sztabu brali udział również inni 

przedstawiciele OpsGrupy, byli to głównie koordynatorzy ze Spółki PL.2012. 

 

W fazie turniejowej odbyły się 23 posiedzenia Grupy Operacyjnej i 15 posiedzeń 

Kierownictwa KSzO. 

 

4.8.3.3 Raportowanie 

Proces raportowania doraźnego odbywał się przede wszystkim z wykorzystaniem narzędzia 

EuroMaster i drogą mailową. Zaletą aplikacji EuroMaster był fakt, że informacja była 

dostępna na bieżąco i wykorzystywana przez wszystkich użytkowników systemu. Jakość 

raportowania doraźnego, a szczególnie czas po jakim informacja o zdarzeniu docierała  

do CO KSzO różniła się znacznie w zależności od podmiotu, który dostarczał informacje. 

Proces raportowania planowego (dobowego) odbywał się zgodnie z zegarem turniejowym 

drogą mailową.  

Większość raportów planowych była dostarczana na czas zgodnie z zegarem turniejowym,  

a zgłoszone błędy lub braki były korygowane z reguły na bieżąco. Raporty z miast 

gospodarzy i Krakowa były agregowane i omawiane na spotkaniu Grupy Operacyjnej  
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i kierownictwa KSzO. W trakcie całego Turnieju do Centrum Operacyjnego KSzO spłynęło 

ponad 2 tys. raportów planowych. 

Przepływ raportów planowych przedstawia schemat: 

 

4.8.3.4 Oficerowie łącznikowi w CO KSzO 

Na okres Turnieju do pracy w CO KSzO zostali oddelegowani przedstawiciele następujących 

podmiotów: 

 Sztabu miejsko-wojewódzkiego Gdańska, 

 Sztabu miejsko-wojewódzkiego Poznania, 

 Sztabu miejsko-wojewódzkiego Warszawy, 

 Sztabu miejsko-wojewódzkiego Wrocławia, 

 Sztabu MSW i MAiC, 

 Sztabu MTBiGM, 

 Sztabu MZ, 

 CZK MON, 

 Sztabu Żandarmerii Wojskowej, 

 CAT ABW, 

 CDOP. 

 

Oficerowie łącznikowi dostarczali informacje z właściwego im obszaru do szefa CO KSzO,  

a także dostarczali informację na zlecenie pracowników Centrum Operacyjnego i Centrum 

Medialnego. Oficerowie łącznikowi skutecznie wywiązywali się z powierzonych im zadań.  
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Centrum Operacyjne nie otrzymywało informacji niejawnych, w związku z tym  

o wydarzeniach objętych klauzulą poufności był informowany bezpośrednio Szef KSzO bądź 

jego pełnomocnik. Centrum Operacyjne było natomiast wspierane przez oficerów 

łącznikowych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy mieli dostęp do takich 

informacji i w razie konieczności informowali czy w związku ze zdarzeniem niezbędne jest 

podjęcie określonych działań przez podmioty nie mające dostępu do informacji niejawnych. 

 

4.8.3.5 Oficerowie Łącznikowi KSzO w MSzO 

 

Kluczową rolę w sprawnej i precyzyjnej wymianie informacji oraz szybkiej operacyjnej 

konsultacji odgrywali oficerowie łącznikowi KSzO w MSzO miast gospodarzy. W fazie 

operacyjnej turniejowej pełnili oni dyżury 24h na dobę. Do ich zadań należało: 

 wspieranie użytkowników w miastach gospodarzach przy korzystaniu z aplikacji 

EuroMaster, 

 proaktywne raportowanie zdarzeń w miastach gospodarzach do KSzO, 

 monitorowanie MSzO w zakresie raportowania i współdziałania z KSzO, 

 udział w porannej telekonferencji miast z KSzO, 

 dostarczanie informacji na prośbę CO KSzO, 

 obecność w MSzO w trakcie operacji: 

- w dzień meczowy w godz. 10:00-24:00, 

- w dzień niemeczowy w godz. 16:00 – 24:00, 

 obecność w mieście w strefie kibica i w centrum - obserwacja sytuacji, 

 wybiórczy pomiar KPI i przesyłanie tej informacji do TSzO, MSzO, KSzO. 

 

4.8.4 Narzędzia wykorzystywane przez Centrum Operacyjne KSzO 

 

W ramach pracy Centrum Operacyjnego KSzO stosowany był szereg narzędzi, które 

porządkowały, usprawniały, a w wielu przypadkach umożliwiały pracę Centrum 

Operacyjnego, zgodnie z przyjętymi w Planach Operacyjnych założeniami. 

EuroMaster 

W celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy wszystkimi organizatorami Turnieju 

Spółka PL.2012 wdrożyła system EuroMaster. Była to strona WWW chroniona 

indywidualnym loginem i hasłem, na której znajdowały się aktualne informacje o przebiegu 

Turnieju. Istniała również wersja mobilna EuroMaster dostosowana do wyświetlania na 

telefonie komórkowym. Struktura informacji (struktura pól informacyjnych) w EM 

odzwierciedlała zarówno strukturę zintegrowanego współdziałania podmiotów (np. stadion, 

lotnisko, strefa, dworzec, etc), a także strukturę instytucji i obszarów (bezpieczeństwo, 

wolontariat, ambasada kibiców i zabezpieczenie medyczne). Każdy podmiot miał możliwość 

wpisywania informacji do odpowiadającego mu pola informacyjnego. Każda wpisana 

informacja była widoczna przez wszystkich użytkowników. Pomimo bardzo krótkiego czasu 
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na wdrożenie (dwa miesiące) i szkoleń przeprowadzonych na tydzień przed Turniejem system 

cieszył się dużym powodzeniem wśród większości użytkowników i przyczynił się do 

usprawnienia wymiany informacji turniejowej. Niektóre z instytucji wyraziły nawet 

zainteresowanie dalszym korzystaniem z EuroMastera w codziennej pracy po odpowiednim 

dostosowaniu systemu. 

Widok pól informacyjnych przedstawiających status przebiegu Turnieju w Warszawie: 

 
Od dnia 04.06 do 01.07.2012 r. do EuroMaster wpisano ponad 8 tysięcy informacji i zapisano 

ponad 300 zdarzeń.  

 

Do głównych zalet narzędzia EuroMaster należy zaliczyć: 

 prostą obsługę i zasady korzystania, 

 możliwość odczytu dowolnej informacji przez każdego użytkownika, 

 dostosowanie do wyświetlania na telefonie komórkowym, 

 informacja wpisana przez jedną osobę była widoczna po pół minuty na ekranach 

wszystkich użytkowników, 

 umiejscowienie zdarzeń na mapie, 

 przedstawianie zajętości stref kibica na wykresie, 

 możliwość komunikacji – wymiany informacji.  

 

Największym wyzwaniem na etapie szkoleń i użytkowania było ustalenie, w które pole 

informacyjne wpisać np. informacje i zdarzenia, których źródłem były podmioty krajowe, ale 

dotyczyły miast gospodarzy. Zgodnie z koncepcją integracji takie informacje powinny być 

wpisane w polach informacyjnych odpowiadających miastom gospodarzom. Nie zawsze było  

to robione zgodnie przyjętymi ustaleniami, ale pomimo tego informacje wpisane do 

EuroMastera były z reguły czytelne i użyteczne. Jest to jedyna kwestia, która sprawiała 

problemy przy korzystaniu z aplikacji EuroMaster. Pewne jest natomiast, że zasady 

korzystania z narzędzi tego typu powinny być proste i lepiej zaufać intuicji użytkowników niż 

próbować wdrożyć precyzyjne i skomplikowane reguły. 
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Widok prezentujący pojemność i zajętość strefy kibica we Wrocławiu 

 
 

Serwer plików 

Każdy dokument, który otrzymywało lub tworzyło CO KSzO był umieszczany niezwłocznie 

na serwerze plików. Znajdowało się na nim całe repozytorium wszystkich dokumentów, 

raportów i logów. Był on dostępny przez Internet z wewnątrz, jak i spoza siedziby Sztabu. 

Narzędzie to było sporadycznie wykorzystywane przez osoby spoza Centrum Operacyjnego. 

Interesariusze byli bardziej zainteresowani otrzymywaniem dokumentów pocztą 

elektroniczną. 

 

Grafik pracy Centrum Operacyjnego 

Ponieważ nakład pracy w różnych godzinach był trudny do przewidzenia przed rozpoczęciem 

Turnieju grafik pracy był tworzony z tygodniowym wyprzedzeniem, a korygowany często  

w ostatnim momencie w celu optymalnego wykorzystania zasobów. Szefowie zmiany 

pracowali w trybie 12 godzinnym, natomiast pozostali pracownicy i pracownice w zależności 

od potrzeb. Dzięki elastycznemu podejściu przy tworzeniu grafiku udało się realizować 

wszystkie zadania w tym utrzymać ciągłość pracy przy ograniczonych zasobach osobowych. 

 

Lista teleadresowa 

Paradoksalnie to właśnie lista teleadresowa była najbardziej krytycznym elementem. 

Ponieważ struktura sztabów i centrów zarządzania była obszerna oraz stosunkowo 

skomplikowana ustalenie właściwych kontaktów tj. adresów mailowych i telefonicznych  

nie było proste. Wszystkie dane teleadresowe zostały wpisane na serwerze pocztowym,  

a następnie zostały skonfigurowane różne grupy dystrybucyjne ułatwiające dystrybucję 

dokumentów do różnych odbiorców. Dzięki takiemu zabiegowi wymiana informacji 

przebiegała sprawnie i szybko. 
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4.8.5 Zarządzanie ryzykami 

 

Nie było osoby dedykowanej w KSzO w fazie operacyjnej do prowadzenia formalnego 

rejestru nowych ryzyk i opracowania metod zarządzania nimi. Zarządzanie ryzykiem było 

oparte na ryzykach zidentyfikowanych w fazie przygotowania, a także na nieformalnym 

procesie identyfikowania ryzyk przez wszystkich pracowników i pracownice Centrum 

Operacyjnego, w oparciu o dane z raportów czy analizę trendów i informacji spływających  

w EuroMaster. W kilku przypadkach pomocna była klasyfikacja przykładowych ryzyk  

z Krajowego Planu Operacyjnego. 

 

4.8.6 Wykonanie planu operacyjnego 

 

Na potrzeby Centrum Operacyjnego w fazie przedturniejowej Plan operacyjny KSzO był 

uzupełniany szczegółowymi instrukcjami stanowiskowymi, które stanowiły podręcznik 

każdego pracownika CO. Ponieważ powstały one później w kilku miejscach 

doprecyzowywały lub korygowały zapisy z Planu Operacyjnego. Odstępstwa od Planu 

Operacyjnego KSzO zdarzały się bardzo rzadko. Wszystkie działania były realizowane 

zgodnie z zegarem turniejowym. Ze względu na bardzo napięty harmonogram każdego 

poranka bardzo dużą uwagę przywiązywano do punktualnego rozpoczynania posiedzeń. 

Na potrzeby Centrum Operacyjnego powstał szczegółowy dzienny harmonogram CO,  

w którym rozpisane były szczegółowe zadania, które każdego dnia wykonywali pracownicy  

i pracownice CO. To główne narzędzie szefa zmiany CO było aktualizowane przez pierwszy 

tydzień Turnieju. 

 

4.8.7 Inne wnioski i obserwacje dotyczące funkcjonowania KSzO 

 

Zaangażowanie praktykantów i praktykantek w charakterze pracowników Centrum 

Operacyjnego, a także tłumaczy i tłumaczek w Centrum Medialnym było bardzo dobrym 

rozwiązaniem. Wszyscy praktykanci w Centrum Operacyjnym byli studentami lub 

absolwentami Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, natomiast tłumacze studentami 

filologii lub stosunków międzynarodowych. Osoby te efektywnie i z dużym zaangażowaniem 

wywiązywały się z powierzonych im zadań.  

Sekretariat Zespołu ds. Euro2012 w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej wykonywał swoje zadanie w trakcie Turnieju w siedzibie KSzO, chociaż nie był 

włączony w jego struktury. Usprawniło to dodatkowo komunikację i wymianę doświadczeń z 

osobami z Centrum Operacyjnego i Centrum Medialnego KSzO. 
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4.9 Komunikacja zewnętrzna i współpraca z mediami 

 

 

Faza przedturniejowa: 1 stycznia - 3 czerwca 2012 r. 

 

W okresie 1 stycznia - 17 maja 2012 r. komunikacja, promocja i Polish Guide należały do 

różnych obszarów (działów)  i zadania z nimi związane były realizowane zgodnie z wcześniej 

ustalonymi niezależnymi programami. 

 

Główne projekty zrealizowane w zakresie promocji, komunikacji i Polish Guide w pierwszej 

połowie 2012 r. to: 

 Strategia działań dotyczących promocji Polski na UEFA EURO 2012™; 

 Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 

2012™ (komunikacja); 

 Utworzenie krajowego systemu Platforma Informacji dla Kibiców. 

Koordynacja, przygotowanie i wdrożenie strategii działań dotyczących promocji Polski 

na UEFA EURO 2012™  

 

Cele i opis: 

Pierwsza część projektu dotyczy budowy wizerunku Polski w kontekście Turnieju: 

przygotowanie, wspólnie z interesariuszami, mapy drogowej działań promocyjnych Polski  

w kontekście UEFA EURO 2012™ z określonymi budżetami, partnerami i harmonogramem, 

uzgodnienie zakresu zaangażowania merytorycznego i finansowego interesariuszy, 

przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych działań oraz przygotowanie raportu 

końcowego.    

 

Druga część dotyczy współpracy z UEFA w zakresie: przygotowania wraz z miastami Host 

City Concept, pozyskania sponsorów narodowych oraz bieżącej współpracy z UEFA. 

 

Cele strategiczne: 

A. Budowa wizerunku Polski w kontekście Turnieju. 

B. Budowanie zaangażowania społecznego w projekty związane z przygotowaniami  

do Turnieju. 

 

Cele operacyjne: 

1. Przygotowanie założeń strategicznych działań promocyjnych Polski w kontekście UEFA 

EURO 2012™. 

2. Przygotowanie MD działań promocyjnych Polski w kontekście UEFA EURO 2012™.  

3. Uzyskanie finansowania projektu, a w przypadku braku pełnego budżetu weryfikacja 

planowanych działań - przygotowanie „Programu budowy wizerunku i promocji Polski  

w kontekście UEFA EURO 2012™” i jego aktualizacja uwzględniająca dostępne dla 

interesariuszy środki budżetowe. 

4.  Koordynacja realizacji przez interesariuszy zadań uwzględnionych w zaktualizowanym 
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Programie. 

 

Kluczowe zadania i kamienie milowe planowane w 2012 r.: 

 Wypracowane z Polską Organizacją Turystyczną działania promocyjne po 

losowaniu grup finalistów; 

 Promocja Polski – rozpoczęte, poszerzone terytorialnie poza kraje objęte 

kampanią POT, działania promocyjne. 

Zrealizowane działania adresowane za zewnątrz Polski - Kampania Polskiej Organizacji 

Turystycznej “Feel invited” 

 

Zapoczątkowana w dniu 8 czerwca 2011 r. multimedialna kampania wizerunkowo 

produktowa „Feel invited” na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim, największa  

z dotychczasowych prowadzonych przez  Polską Organizację Turystyczną była 

kontynuowana w 2012 r. Kampania stanowi podstawowy element przygotowanego przez 

PL.2012 i POT w styczniu 2011 r. „Programu budowy wizerunku i promocji Polski  

w kontekście UEFA EURO 2012™”. Program został zaktualizowany w lutym 2012 r. 

uwzględniając, z jednej strony możliwości budżetowe interesariuszy, z drugiej zaś potrzebę 

poszerzenia terytorialnego działań POT, wynikającą ze znajomości drużyn, które grały lub 

stacjonowały w Polsce. Działania były kontynuacją przygotowanej wcześniej strategii  

i kreacji, wykorzystującej kontekst i logotyp UEFA EURO 2012™.  

 

Hasło kampanii w okresie poprzedzającym Turniej brzmiało „UEFA EURO 2012™ to 

jeszcze jeden powód do tego, żeby zobaczyć Polskę”. Kampania skierowana była do szerokiej 

grupy odbiorców, jakimi są turyści i potencjalni turyści. W działaniach komunikacyjnych 

wykorzystano różne postacie do prezentacji poszczególnych obszarów polskiej oferty w tym: 

turystyki kulturowej, wypoczynku poza miastem, turystyki aktywnej i specjalistycznej, 

przemysłu spotkań. W kampanii zostały zaprezentowane produkty  ze wszystkich obszarów 

turystyki: miasta (w tym miasta gospodarze Euro 2012) – Warszawa, Gdańsk, Wrocław, 

Poznań, a także Kraków i  Łódź oraz turystyki aktywnej – Zakopane. 

 

W celu wzmocnienia działań kampania w maju została poszerzona, poza rynkami 

podstawowymi (Anglia, Niemcy Francja) o działania w Belgii, Holandii, Danii i Szwecji.  

W celu utrwalenia pozytywnego przekazu na temat naszego kraju, kampania promocyjna 

będzie kontynuowana na tych rynkach przez kolejny rok, tj. do czerwca 2013 r.  W fazie po 

Turnieju kampania opierać się będzie na  idei „Nie widziałeś wszystkiego wróć”  

i  opracowanej dla pierwszej części linii kreacyjnej. W kampanii stawia się nadal bardzo 

mocno na emocje i pozytywne skojarzenia: przyjazd do Polski nigdy nie pozostawia 

zwiedzającego obojętnym, doświadczenia i wrażenia są jeszcze długo w jego pamięci  

- zmienia stereotypowe myślenie o Polsce.  

 

Główne kanały komunikacji to: TV globalna i ogólnokrajowa w Holandii, Internet – 

kampania odsłonowa (display) i w wyszukiwarkach, outdoor, PR, podróże studyjne dla 

dziennikarzy (ponad 200 gości), udział w targach oraz liczne imprezy promocyjne 
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organizowane przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w wybranych miastach 

europejskich (przed oraz w trakcie Turnieju). 

 

Ważnym elementem działań zewnętrznych zaplanowanych w Programie były spotkania 

promocyjne z dziennikarzami i innymi interesariuszami, odbywające się w polskich 

placówkach dyplomatycznych w wybranych krajach, współorganizowane przez Instytuty 

Polskie, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP oraz Polski 

Ośrodek Informacji Turystycznej w wybranych krajach. Wstępny plan tych spotkań został 

ustalony w trakcie spotkania zorganizowanego przez MSZ i PL.2012 (9-10 lutego 2012 r.),  

w którym uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz miast gospodarzy  

i POT. Uczestnicy otrzymali dostępne materiały promocyjne do wykorzystania w działaniach 

własnych. Zaplanowane spotkania odbywały się w okresie poprzedzającym Turniej oraz  

w jego trakcie. Łącznie było to ponad 50 spotkań. 

 

Ciekawym elementem działań promocyjnych było video do oficjalnej piosenki UEFA  

EURO 2012™ „Endless Summer”. Dzięki ustaleniom prowadzonym przez PL.2012  

z producentem, film ten zawiera bardzo dużo ujęć polskich miast gospodarzy. Do dnia 5 lipca 

2012 r. został odtworzony przez ponad 30 milionów internautów. 

 

Kontynuacją działań kierowanych do obywateli krajów finalistów była przygotowana przez 

CIR, we współpracy z PL.2012, finansowana ze środków MSiT i MKiDN oraz MTBiGM, 

kampania witająca kibiców w Polsce „Feel like at Home”. Podstawowym narzędziem 

kampanii był outdoor, wielki format i plakaty (dworce PKP, lotnisko Chopina, punkty poboru 

opłat autostradowych, tabor kolejowy, placówki Poczty Polskiej i innych partnerów projektu). 

 

Spotkania z interesariuszami - przedstawicielami polskich  placówek dyplomatycznych 

 

W dniach 9-10 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie organizowane przez MSZ i PL.2012,   

w którym wzięli udział przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych oraz 

przedstawiciele POIT  krajów uczestników UEFA EURO 2012™, miasta gospodarze.  

 

Celem spotkania było przekazanie informacji o polskich przygotowaniach 

infrastrukturalnych, organizacyjnych  i promocyjnych do Turnieju oraz oczekiwań MSZ  

w zakresie współpracy placówek z centrum operacyjnym, departamentem konsularnym  

i protokołem dyplomatycznym MSZ.  

 

W trakcie spotkania głos zabierali ministrowie Joanna Mucha, Katarzyna Sobierajska i Beata 

Stelmach. Uczestnikom  zaprezentowano program działań promocyjnych POT w kontekście 

UEFA EURO 2012™ oraz internetową ofertę dla kibiców, przygotowaną przez PL.2012  

- Polish Guide i Polish Pass. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość bezpośrednich 

rozmów i ustaleń co do wspólnych działań promocyjnych z miastami gospodarzami.  

 

Uczestnicy otrzymali do wykorzystania w dalszych działaniach : 

 Płytę CD z materiałami promocyjnymi miast i PL.2012 – filmy reklamowe, 
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broszury informacyjne, newslettery, aktualne informacje prasowe o polskich 

przygotowaniach; 

 Płytę CD Polskiej Organizacji Turystycznej - filmy reklamowe, materiały 

informacyjne. 

 

Projekty adresowane do wewnątrz Polski - Projekt „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”  

 

Akcja społeczna 2012 – Wszyscy jesteśmy gospodarzami, prowadzona przez PL.2012  

od grudnia 2012 r. to niekomercyjny, otwarty program. Celem projektu było umożliwienie 

włączenia się w proces przygotowań wszystkich obywateli zainteresowanych 

wykorzystaniem szans rozwojowych, jakie niosą ze sobą przygotowania Polski do Turnieju. 

Więcej szczegółów na temat projektu WJG w części dokumentu dotyczącej realizacji polityki 

informacyjnej („Strona www i media społecznościowe”).     

 

W maju 2012 r. akcja została uwzględniona w strategii komunikacji CIR. Od tej pory była 

prowadzona razem przez CIR i PL.2012 pod zmienioną nazwą „Polacy 2012 – Wszyscy 

jesteśmy gospodarzami”. Działania w mediach społecznościowych (opisane w dalszej części 

dokumentu) została wzmocniona kampanią ATL. Wyprodukowany film był emitowany  

w telewizji (TVP i TVN) oraz spot radiowy emitowany był w Polskim Radiu. Plakaty 

kampanii, we współpracy z MEN i MNiSW,  były eksponowane w wybranych placówkach 

edukacyjnych oraz u innych, komercyjnych partnerów akcji (przede wszystkim Orlen – stacje 

benzynowe, Poczta Polska, Euronet – bankomaty). Dystrybuowane były także ulotki.  

 

Realizacja polityki informacyjnej w zakresie przygotowań do UEFA EURO 2012™ 

 

Cele i opis: 

Projekt dotyczy działań Public Relations związanych z transmisją informacji o postępach oraz 

charakterystyce procesu przygotowań do UEFA EURO 2012™ w Polsce. 

 

Projekt realizowany jest z uwagi na: 

 zapisy umowy o powierzenie; 

 wagę procesu przygotowań dla kraju; 

 ogromne zainteresowanie zróżnicowanych grup interesariuszy procesem 

przygotowań; 

 konieczność wparcia komunikacji PR dla działalności operacyjnej spółki  

w kontekście koordynacji i kontroli. 

Działania Public Relations kierowane są do wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio 

związanych z procesem przygotowań oraz oczekujących / wymagających stałego dopływu 

informacji na ten temat. Grupy te to: 

 media; 

 społeczeństwo; 

 partnerzy procesu; 



214 

 

 interesariusze procesu; 

 inni. 

Projekt ma na celu stałą, transparentną, regularną i rzetelną transmisję wszystkich informacji 

związanych z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™, znajdujących się w zakresie 

działalności operacyjnej spółki, określonym przez ustawę i umowę o powierzenie. 

 

W ramach projektu podejmowane są następujące działania: 

 tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie bazy mediów; 

 tworzenie materiałów komunikacyjnych prezentujących treści związane  

z procesem przygotowań w kontekście właściwym dla działalności spółki i jej 

roli w procesie; 

 zbieranie i obsługa zapytań mediów; 

 organizacja wydarzeń medialnych; 

 identyfikacja i odpowiedzi na zapotrzebowanie mediów w kontekście procesu 

przygotowań. 

Oczekiwane korzyści działań PR w ramach projektu: 

 pełna wiedza na poziomie społeczeństwa o procesie przygotowań 

realizowanych przez Polskę; 

 zrozumienie i akceptacja formuły procesu przygotowań; 

 świadomość korzyści płynących z przyjętej formuły przygotowań 

(społeczeństwo i interesariusze); 

 wsparcie wybranych grup społecznych i wybranych grup interesariuszy dla 

procesu przygotowań.  

Cele: 

 Budowa pozytywnego wizerunku procesu przygotowań Polski do Turnieju 

poprzez realizację polityki informacyjnej; 

 Wsparcie komunikacyjne dla realizacji celów strategicznych i operacyjnych 

spółki PL.2012; 

 Budowa i utrwalanie relacji spółki PL.2012 z mediami; 

 Budowa i utrwalanie relacji spółki PL.2012 z interesariuszami procesu 

przygotowań;  

 Budowa i utrwalanie relacji spółki PL.2012 ze środowiskami opinio  

i wpływotwórczymi;  

 Moderacja dyskursu wśród mediów i interesariuszy (procesu przygotowań  

i środowiska opiniotwórcze) w kontekście przygotowań do UEFA EURO 

2012™; 

 Zarządzanie informacją w celu uzyskania prawidłowej percepcji zakresu i 

statusu procesu przygotowań do Turnieju (media, interesariusze, otoczenie, 

społeczeństwo); 

 Zarządzanie informacją w celu uzyskania prawidłowej / pozytywnej percepcji 

działalności i roli spółki PL.2012 (media, interesariusze, otoczenie); 
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 Prewencja antykryzysowa, zarządzanie aktywnymi kryzysami oraz 

minimalizacja szkód w sytuacji wystąpienia aktywnego kryzysu; 

 Inspiracja i stymulacja zaangażowania społecznego w kontekście procesu 

przygotowań do UEFA EURO 2012™; 

 Moderacja dyskursu społecznego w kontekście przygotowań do UEFA  

EURO 2012™; 

 Wpływ na nastroje społeczne w kontekście procesu przygotowań do UEFA  

EURO 2012™. 

 

Zrealizowane działania: 

 

Strona www.2012.org.pl i media społecznościowe 

 

Aktywność PL.2012 w Internecie skupiona jest w trzech kanałach – stronie www 

(www.2012.org.pl), mediach społecznościowych (dwa profile – „PL.2012” oraz „2012 

Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” w serwisie Facebook) oraz konto w serwisie mikroblogów 

Twitter, prowadzone przez Dyrektora ds. komunikacji, Rzecznika Prasowego spółki PL.2012, 

Mikołaja Piotrowskiego.   

 

Działania prowadzone przez dział komunikacji za pośrednictwem strony internetowej 

PL.2012 w pierwszym półroczu 2012 r. podzielić można na 3 segmenty.  

Pierwszy z nich związany był z prowadzoną przez PL.2012 akcją „2012 - Wszyscy Jesteśmy 

Gospodarzami”. Celem tego projektu było zaangażowanie w proces przygotowań wszystkich 

Polaków i zachęcenie ich do bycia dobrymi gospodarzami Turnieju. 

W związku z tym na stronie WWW spółki stworzona została specjalna zakładka poświęcona 

akcji. Znalazły się tam informacje na temat projektów prowadzonych wcześniej przez spółkę, 

a włączonych do akcji „2012 - Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”, takie jak Wolontariat 

Włącz Się!, Akademia Euro czy Projekty Społeczne - w tym m.in. inicjatywy z Oficjalnego 

Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA: 

 Respect Your Health; 

 Respect Inclusion; 

 Respect Diversity. 

Nowymi projektami, które znalazły swoje miejsce w tej akcji, a więc i na stronie WWW były 

szeroko rozumiane projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej, mające na celu: 

 rozwijanie kompetencji młodzieży szkolnej w zakresie upowszechniania 

korzyści płynących z organizacji Turnieju w Polsce;  

 promowanie społecznego zaangażowania - w tym idei wolontariatu; 

 promowanie pozytywnych wzorców kibicowania oraz upowszechniania 

aktywności fizycznej i sportu.  

Na stronie internetowej spółki znalazły się zarówno informacje o projektach, akcjach czy 

konkursach realizowanych z partnerami, jak i relacje czy informacje o wynikach oraz 

nazwiskach laureatów. Wśród najważniejszych projektów, prowadzonych w ramach akcji na 

http://www.2012.org.pl/
http://www.2012.org.pl/
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stronie WWW należy wymienić: 

 Działania realizowane wspólnie z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon - 

konkurs na projekt gimnazjalny dotyczący polskich przygotowań do UEFA 

EURO 2012™; 

 Konkursy na gazetkę szkolną dotyczącą Turnieju;  

 Najlepsze hasło stadionowe; 

 Przygotowanie scenariuszy i materiałów informacyjnych lekcji dla klas  

I – III z zakresu fair play i bezpieczeństwa kibiców; 

 Działania  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w ramach programu e-

Twinning) związane z konkursem „Rozmówki europejskie 2012”; 

 Partnerstwo przy akcji społecznej „Szkoła bez przemocy”, pod patronatem 

prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, promującej przede wszystkim 

idee kibicowania fair play; 

 Projekt edukacyjny Gotowi na 2012.  

Akcja „2012 – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” patronowała  również międzynarodowej 

akcji GLOBALL, zorganizowanej przez stowarzyszenie DOOKOŁA. Akcja jednoczyła  ludzi  

w Afryce i Polsce. Polegała na przekazaniu przez organizatorów piłek ofiarowanych przez 

Polaków dla dzieci w najdalszych zakątkach czarnego lądu. Relacje i galerie zdjęć z wyprawy 

można było śledzić na stronie internetowej PL.2012 oraz na profilu Facebook. 

 

W ostatnim etapie przygotowań – od kwietnia 2012 r. w ramach akcji „2012 – Wszyscy 

Jesteśmy Gospodarzami”, PL.2012 realizowała także konkurs wspierany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki – „Polskie Śniadanie”. 

 

Od dnia 21 maja 2012 r., kiedy oficjalnie zainaugurowano ogólnopolską kampanię „Polacy 

2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”, prowadzoną m.in. przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu 

spółki PL.2012, główne działania spółki prowadzone były za pomocą profilu w portalu 

społecznościomym Facebook. Strony internetowe powiązane z kampanią – polacy2012.pl 

oraz wszyscyjestesmygospodarzami.pl nie były prowadzone przez spółkę. Za ich 

pośrednictwem do rąk Polaków trafiło m.in. 8000 zestawów plakatów i znaczków 

promujących akcję FEEL LIKE AT HOME. 

 

Drugim elementem przygotowanym przez Dział Komunikacji PL.2012 na stronie 

internetowej był uruchomiony w dniu 17 kwietnia 2012 r., a w pełni funkcjonalny od dnia  

8 maja 2012 r. (na dokładnie miesiąc przed Turniejem) „Przewodnik Mieszkańca”. Ta część 

serwisu była z założenia zbiorem praktycznych informacji o organizacji „życia” w Polsce  

i w szczególności w miastach gospodarzach podczas UEFA EURO 2012™ - istotnych  

z punktu widzenia mieszkańców. Znalazły się tam m.in. informacje na temat: 

 Odległości i czasów przejazdu pomiędzy miastami gospodarzami - samochód, 

pociąg i samolot; 

 Rekomendowanych tras przejazdu samochodem przez Polskę (przygotowane 

http://www.polacy2012.pl/
http://www.wszyscyjestesmygospodarzami.pl/
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przy współpracy z GDDKiA); 

 Specjalnych pociągów i dodatkowych kursów PKP; 

 Organizacji ruchu w dni meczowe w miastach gospodarzach - zmiany  

w komunikacji miejskiej, ograniczenia w ruchu, strefy wyłączone z ruchu, 

specjalne oznakowanie; 

 Parkingów dla kibiców - lokalizacja parkingów Park+Ride/Park+Walk  

w miastach gospodarzach; 

 Mapki obrazujące jak dojechać do Stadionów i do Stref Kibica (wraz  

z opisem); 

 Informacje na temat Wolontariatu (gdzie można spotkać Wolontariuszy, jak 

będą wyglądać i w czym mogą pomóc); 

 Informacje na temat organizacji edukacji;  

 Informacje na temat organizacji opieki medycznej w miastach gospodarzach - 

dyżurne szpitale, apteki i przychodnie; 

 Dane zawarte w przewodniku były na bieżąco monitorowane oraz uaktualniane  

(w sytuacji, gdy zmiany wprowadzane były przez miasta gospodarzy czy 

innych partnerów). Nawigację w tej części serwisu umożliwiała interaktywna 

mapa wykonana w technologii Flash. 

Dodatkowo, w trakcie trwania Turnieju na stronie internetowej spółki, w zakładce  

„Przewodnik Mieszkańca” publikowane były najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców 

informacje dotyczące funkcjonowania miast i całego kraju. Łącznie znalazło się tam 105 

informacji – po 15 z Gdańska i Poznania, 12 z Warszawy, 4 z Wrocławia oraz 59  

o charakterze ponadregionalnym bądź ogólnopolskim. 

 

Konferencje prasowe: 

 

W okresie 1 stycznia - 17 maja 2012 r. zespół komunikacji zorganizował lub 

współorganizował 16 konferencji prasowych: 

 

 10.01.2012 r. – organizacja konferencji z udziałem mediów i interesariuszy 

Akademii Euro w Poznaniu (podsumowanie 1 cyklu szkoleń i rekrutacja na 2 

cykl w regionie wielkopolskim); 

 11.01.2012 r. – organizacja konferencji z udziałem mediów i interesariuszy 

Akademii Euro we Wrocławiu (podsumowanie 1 cyklu szkoleń i rekrutacja na 

2 cykl w regionie dolnośląskim); 

 16.01.2012 r. – współorganizacja konferencji prasowej projektu „Wolontariat – 

włącz się” w województwie pomorskim (Gdańsk) pt.: „Co EURO 2012 oferuje 

osobom bezrobotnym? Jakie kwalifikacje mogą zdobyć w ramach 

oferowanych im szkoleń? Czy mogą wykorzystać zdobytą podczas nich 

wiedzę po EURO 2012 - do aktywnego wejścia na rynek pracy?”; 

 17.01.2012 r. - współorganizacja konferencji prasowej projektu „Wolontariat – 

włącz się” w województwie wielkopolskim (Poznań) – temat j.w. 

 26.01.2012 r. – wspólna konferencja prasowa Służby Celnej i PL.2012 „Służba 
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Celna dla EURO 2012”;  

 30.01.2012 r. – konferencja prasowa „Podsumowanie wyników rekrutacji 

Wolontariatu Miast Gospodarzy”; 

 15.02.2012 r. – konferencja prasowa Komitetu ds. Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  

pt.: „Koordynacja działań mających na celu uzyskanie przez Polskę gotowości 

operacyjnej do przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ i zapewnienie synergii w kluczowych obszarach 

organizacyjnych: bezpieczeństwa, transportu oraz serwisu dla gości Turnieju”; 

 27.02.2012 r. – współorganizacja telemostu „Polska – Ukraina” w siedzibie 

PAP; 

 21.03.2012 r. – konferencja prasowa: „Prezentacja strojów Wolontariuszy 

Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™”; 

 22.03.2012 r. – współorganizacja telemostu „Polska – Rosja” w siedzibie PAP;  

 14.04.2012 r. – organizacja konferencji Akademii Euro z udziałem mediów  

i interesariuszy w Gdańsku (podsumowanie 1 i 2 cyklu szkoleń); 

 23.04.2012 r. – organizacja konferencji Akademii Euro z udziałem mediów  

i interesariuszy w Poznaniu (podsumowanie 1 i 2 cyklu szkoleń); 

 24.04.2012 r. – organizacja konferencji Akademii Euro z udziałem mediów  

i interesariuszy we Wrocławiu (podsumowanie 1 i 2 cyklu szkoleń); 

 11.05.2012 r. – spotkanie z redaktorami naczelnymi i dziennikarzami 

najbardziej opiniotwórczych polskich mediów „Czy jesteśmy już dziś gotowi 

do Turnieju”; 

 24.05.2012 r. – organizacja konferencji Akademii Euro z udziałem mediów  

i interesariuszy w Warszawie (podsumowanie 1 i 2 cyklu szkoleń); 

 30.05.2012 r. – konferencja prasowa „Gotowość portów lotniczych do EURO 

2012”. 

 

Proaktywne kontakty z mediami 

 

27 – 29 kwietnia 2012 r. 160 przedstawicieli europejskich mediów – prasy, radia, telewizji, 

portali internetowych - dziennikarze związani ze sportem, ekonomią, biznesem i tematyką 

life-style przyjechało do Krakowa by wziąć udział w Piłkarskich Mistrzostwach Dziennikarzy 

EURO MEDIA CUP 2012. W mistrzostwach uczestniczyły reprezentacje Polski 

Dziennikarzy, Polski Pisarzy, Czech, Ukrainy, Włoch, Austrii, Węgier i Litwy. Tytuł 

mistrzowski wywalczyła reprezentacja Czech. EURO MEDIA CUP 2012 to prestiżowy 

turniej piłkarski, święto futbolu, które wprowadziło mieszkańców, kibiców oraz turystów  

w klimat Finałów UEFA EURO 2012
™

, a jednocześnie połączenie sportowej rywalizacji, 

współzawodnictwa, piłkarskich emocji oraz dobrej zabawy. 

Ponadto Kraków realizowal dodatkowe projekty w związku z UEFA EURO 2012™  

w Krakowie we współpracy z Federacjami Piłkarskimi Holandii i Anglii: 
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 Realizacja programu „World Coaches” – Miasto + KNVB 

 Bodowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci „Cruyff Court” – Miasto + Cruyff 

Foundation + KNVB  

 Modernizacja miejskiego stadionu Suche Stawy (Hutnik) – Miasto + The FA 

 Umbro Cup 2012 (wyposażenie krakowskich „Orlików” - Miasto + The FA 

 Casa Azzurri – Miasto + FIGC 

 

W okresie 1 stycznia – 17 maja 2012 r. miało miejsce ponad 80 proaktywnych kontaktów  

z mediami (TVN 24, TVN, TVN CNBC, TVP Info, TVP 1, TVP Sport, Polsat News, Polskie 

Radio PR 1, Polskie Radio PR 3, Polskie Radio PR 4, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio 

ZET, RMF FM, Radio PIN, Radio TOK FM, Super Stacja, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 

Dziennik Gazeta Prawna, Polska The Times, Przegląd Sportowy, Wprost, Polityka, 

Newsweek, Puls Biznesu, ZDF, ARD, AP, PAP, Financial Times, WP.PL, Onet.pl, DER 

SPIEGEL, Irish Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Suddeutsche Zeitung). 

 

Utworzenie krajowego systemu Platforma Informacji dla Kibiców 

 

Cele i opis:  

Stworzenie Platformy Informacji dla Kibiców (PIK), platformy integrującej najistotniejsze 

informacje dla potencjalnych gości i uczestników UEFA EURO 2012™, których mogą 

poszukiwać w trakcie planowania wyjazdu i podczas pobytu na Turnieju. 

 

Cel strategiczny:   

Zbudowany wizerunek Polski jako nowoczesnego kraju wykorzystującego technologię w celu 

ułatwienia zaplanowania wyjazdu i pobytu w Polsce w trakcie Turnieju UEFA  

EURO 2012™. 

  

Cele operacyjne:  

 Udostępniona użyteczna baza informacji przydatnych kibicowi i turyście w 

trakcie planowania pobytu, a także podczas pobytu w Polsce; 

 Zakomunikowany i wypromowany produkt Polish Pass; 

 Dostarczone narzędzie interakcji z użytkownikiem poprzez wykorzystanie „My 

trip”, newsletterów, SMS Alert, itp.; 

 Turyści i kibice zachęceni do przyjazdu do Polski (nie tylko podczas UEFA  

EURO 2012™).  

 

Polish Guide  

 

Polish Guide to internetowa Platforma Informacji Kibiców, której celem było bezpłatne 

dostarczenie najważniejszych informacji na temat Polski i organizacji Turnieju poprzez stronę 

WWW, internetową stronę mobilną, aplikację mobilną oraz usługę SMS Alert. Głównymi 

celami strategicznymi projektu były zbudowanie wizerunku Polski jako nowoczesnego kraju 
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wykorzystującego technologię w celu ułatwienia zaplanowania podróży i pobytu w Polsce  

w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™ oraz podniesienie jakości obsługi gości i kibiców 

UEFA EURO 2012™. Projekt został zrealizowany przez spółkę PL.2012 przy współpracy 

miast gospodarzy Euro 2012 oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.  

 

Prace koncepcyjne przy budowie serwisu Polish Guide rozpoczęły się w marcu 2010 r.  

W dniu 12 sierpnia 2011 r. rozpoczęły się pierwsze prace doradcze z ekspertem w dziedzinie 

tworzenia stron internetowych. W dniu 31 sierpnia 2011 r. zrealizowany został pierwszy 

kamień milowy projektu Polish Guide, decyzja nt. formy wyboru dostawcy serwisu. Dzięki 

temu etapowi już 19 września 2011 r. opracowany został finalny plan wdrożenia strony 

WWW Platformy Informacji Kibica. Zgodnie z założeniem projektu, serwis Polish Guide 

wdrażany był w dwuetapowej formie: w pierwszym etapie – strony internetowej  

z podstawową wiedzą organizacyjną i turniejową oraz pięcioma wersjami językowymi treści 

serwisu oraz w drugim etapie – serwisu wzbogaconego o dodatkowe funkcjonalności, 

poszerzoną treść organizacyjną i turniejową, dodatkową wersję językową treści serwisu oraz 

wersję mobilną strony internetowej, aplikację mobilną i usługę SMS Alert. 

 

Założenia pierwszego etapu serwisu Polish Guide zakładały utworzenie dedykowanej wersji 

demonstracyjnej WWW.polishguide2012.pl, zapowiadającej uruchomienie docelowej strony 

internetowej. Kamień milowy dotyczący wdrożenia wersji demonstracyjnej serwisu 

zrealizowany został w dniu 1 listopada 2011 r. Kolejnym elementem pierwszego etapu 

wdrożenia projektu Polish Guide było udostępnienie redakcji wersji testowej strony 

internetowej oraz systemu zarządzania treścią (CMS - Content Management System), jak 

również uruchomienie hostingu dla strony internetowej – realizacja tych dwóch kamieni 

milowych nastąpiła zgodnie z harmonogramem w dniu 18 listopada 2011 r. Termin ten 

zapoczątkował testy funkcjonalne i wydajnościowe witryny oraz publikację treści stworzonej 

przez redakcję Polish Guide wraz z koordynatorami PL.2012 oraz czterema polskimi 

miastami gospodarzami Euro 2012 i Polską Organizacją Turystyczną.  

 

Akceptacja wersji finalnej serwisu pozwoliła na udostępnienie witryny Polish Guide w dniu  

3 grudnia 2011 r. w formie strony internetowej WWW.polishguide2012.pl w wersji beta. 

Publiczna promocja serwisu oraz konferencja prasowa odbyły się w dniu 5 grudnia 2011 r.  

w siedzibie spółki PL.2012. W ramach struktury serwisu, użytkownicy otrzymali szereg 

informacji organizacyjnych, turniejowych i turystycznych nt. polskich miast gospodarzy  

i Polski, stadionów turniejowych, Stref Kibica, Centrów Pobytowych, bezpieczeństwa oraz 

transportu w dwóch językach: polskim i angielskim. W ramach wdrożenia pierwszego etapu 

serwisu udostępniony został również „Rekomendator”, umożliwiający użytkownikom 

wygenerowanie specjalnej ścieżki turniejowej w czasie pobytu w Polsce. Pod koniec grudnia 

2011 r. serwis został rozbudowany o cztery kolejne wersje językowe treści serwisu: 

niemiecką, hiszpańską, francuską oraz rosyjską. W okresie od grudnia 2011 r. do maja 2012 r. 

treść serwisu była regularnie rozbudowywana i aktualizowana przez redakcję Polish Guide. 

W ramach zapewnienia jak najszerszego dostępu do ważnych informacji, w dniu 1 lutego 

podpisane zostało porozumienie o współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 
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W celu usprawnienia działania aplikacji Polish Guide zmieniony został dostawca hostingu. 

Kolejny kamień milowy, dotyczący ponownego wyboru hostingu nastąpił w dniu 1 lutego 

2012 r.  

 

Od listopada 2011 r. prowadzone były również prace związane z wdrożeniem aplikacji 

mobilnej Polish Guide. Zgodnie z założeniem testowa wersja aplikacji uruchomiona została  

w dniu 3 kwietnia 2012 r., a testy funkcjonalne i certyfikacja aplikacji umożliwiła wdrożenie 

aplikacji w wersji finalnej w dniu 23 maja 2012 r. Założeniem aplikacji mobilnej było 

korzystanie z całkowitej treści zawartej na stronie WWW.polishguide2012.pl w trybie offline 

– bez konieczności dostępu do Internetu. W dniu 11 czerwca 2012 r. uruchomiona została 

również dodatkowa wersja aplikacji mobilnej w trybie online – umożliwiająca użytkownikom 

korzystanie z treści wyłącznie po uruchomieniu Internetu, ale nie ograniczająca pamięci 

telefonów komórkowych. Aplikacja Polish Guide przystosowana została dla dwóch systemów 

operacyjnych: Android oraz iOS. Dla użytkowników smartfonów nie posiadających 

telefonów z systemami Android lub iOS, również w kwietniu 2012 r., przygotowana została 

wersja light serwisu Polish Guide, umożliwiająca szybkie przeglądanie witryny poprzez 

urządzenia mobilne.  

 

Uruchomienie aplikacji mobilnej Polish Guide wiązało się nieoderwalnie z wdrożeniem 

drugiego etapu serwisu internetowego Polish Guide. W związku z pracami prowadzonymi  

od stycznia do maja 2012 r., w witrynie pojawiły się nowe zaktualizowane treści oraz 

funkcjonalności. W serwisie opublikowane zostały aktualne mapy transportowe stworzone  

we współpracy z GDDKiA oraz serwisem mapowym Targeo, poszerzone informacje  

nt. transportu, Centrów Pobytowych, Stref Kibica, bezpieczeństwa, informacje ekumeniczne,  

poszerzona baza atrakcji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych, dodatkowa sekcja 

dotycząca Miasta Krakowa – ważnej lokalizacji na mapie Mistrzostw, dodatkowa włoska 

wersja językowa serwisu Polish Guide, dodatkowa sekcja z informacjami praktycznymi oraz 

uruchomione zostały nowe funkcjonalności, takie jak: Twój Przewodnik – możliwość 

wygenerowania spersonalizowanego przewodnika na podstawie doboru danych z serwisu 

Polish Guide, usługa SMS Alert – umożliwiająca dostęp do krytycznie ważnych informacji 

turniejowych i organizacyjnych poprzez otrzymywanie wiadomości sms-owych, 

rozbudowane funkcjonalności „Rekomendatora” – umożliwiające dodanie punktu startowego, 

lokalizującego użytkownika w miejscu startowym podróży w Polsce. 

 

Promocja serwisu Polish Guide 

 

Celem kampanii Polish Guide była promocja platformy wśród gości i kibiców polskich,  

a także zagranicznych oraz promocja Polski jako celu turystycznego.  

 

Lista zrealizowanych podczas promocji działań: 

 grudnia 2011 r.  - Konferencja prasowa Polish Guide, podczas której produkt 

został zaprezentowany (wraz z Polish Pass) szerokiej publiczności, którą stanowili 

dziennikarze zarówno prasowi, telewizyjni, jak i radiowi ze wszystkich ważnych 

mediów ogólnopolskich. Informacje o Polish Guide pojawiły się także w 
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materiałach prasowych rozpowszechnianych podczas losowania grup finałowych 

UEFA EURO 2012™ w Kijowie, a także na stronie UEFA.com; 

 styczeń 2012 r.  - Umieszczenie na stronie UEFA.com – kluczowego dla kibiców 

zagranicznych źródła wiedzy o Turnieju informacji i linków do Polish Pass oraz 

PL.2012. 

o Akceptacja strategii działania profilu Polish Guide na portalu 

społecznościowym Facebook, w ramach przyjętego planu promocyjno- 

komunikacyjnego.  

o Przedstawienie Polish Guide oraz uzgodnienie promocji Polish Guide poprzez 

ambasady krajów uczestników UEFA EURO 2012™ w Polsce; 

o 2 lutego 2012 r.  - Przedstawienie Polish Guide oraz uzgodnienie promocji 

Polish Guide przez ambasady kibiców; 

o 5 lutego 2012 r. - Przekazanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych 

Polish Guide do największych tytułów prasowych w tym sportowych w 

krajach uczestnikach UEFA EURO 2012™; 

o luty 2012 r. - Rozpoczęcie działań na Facebook’u we współpracy z partnerami; 

o 14 marca 2012 r. - Prezentacja Polish Guide na spotkaniu w Ambasadzie 

Duńskiej  

w związku z przejęciem przez Danię prezydencji w Unii Europejskiej; 

o 25 marca 2012 r. - Informacja o Polish Pass i link do Polish Guide w 

newsletterze UEFA do posiadaczy biletów na UEFA EURO 2012™; 

o 2 kwietnia 2012 r. - Link do Polish Guide na oficjalnej stronie Ambasad Kibica 

– www.2012fanguide.org;  

o 3 kwietnia 2012 r. - Bannery Polish Guide na stronach Ambasad Polski w 

krajach uczestnikach UEFA EURO 2012™; 

o 16 kwietnia 2012 r. - Nawiązana współpraca ze Strażą Graniczną w celu 

zawarcia informacji o Polish Guide w przygotowanej ulotce informacyjnej SG 

na UEFA EURO 2012™; 

o 5 maja 2012 r. - Start kampanii  na profilach piłkarzy uczestników UEFA  

EURO 2012™ przy współpracy z firmą Sports New Media;  

o 10 maja 2012 r. - Przygotowane filmy promocyjne Thomas w języku: 

chorwackim, hiszpańskim i włoskim; 

o 15 maja 2012 r. - Umieszczone reklamy Polish Guide w przewodnikach po 

miastach gospodarzach na czas UEFA EURO 2012™ „City Guide”; 

o 24 maja 2012 r. - Start kampanii narodowej KPRM „Feel Like At Home”- w 

kampanii jest wykorzystywany Polish Guide. Na plakatach, billboardach, 

naklejkach i innych elementach kampanii umieszczono QR kod do aplikacji 

mobilnej Polish Guide oraz na przemian adres strony WWW i adres profilu na 

Facebook; 

o 25 maja 2012 r. - Start działań promocyjnych na Facebook – kampania reklam 

płatnych; 

o 25 maja 2012 r. – Informacja o aplikacji Mobilnej Polish Guide na głównej 

stronie UEFA.com; 

o 1 czerwca 2012 r. – Konferencja Polish Guide na temat Aplikacji Mobilnej 

http://www.2012fanguide.org/
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Polish Guide wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych; 

o 1 czerwca 2012 r. – Wysyłka materiałów prasowych do największych tytułów 

prasowych w krajach uczestniczących w UEFA EURO 2012™; 

o 1 czerwca 2012 r. – Artykuły promocyjne Prezesa Rady Ministrów Donalda 

Tuska w największych gazetach krajów uczestniczących w UEFA EURO 

2012™ z informacją o Polish Guide.  

 

Faza turniejowa: 4 czerwca - 2 lipca 2012 r. 

 

Działalność Centrum Medialnego Krajowego Sztabu Operacyjnego podczas UEFA  

EURO 2012™. 

 

W okresie turniejowym promocja, komunikacja i Polish Guide działały wspólnie tworząc 

Centrum Medialne KSZO. Centrum Medialne Krajowego Sztabu Operacyjnego zostało 

zorganizowane w celu zapewnienia polskim i zagranicznym dziennikarzom pełnej informacji 

na temat przebiegu UEFA EURO 2012™. Przede wszystkim dotyczyło to informacji na takie 

tematy jak: bezpieczeństwo, drogi, transport, lotniska, opieka medyczna, strefy kibica, 

obsługa kibiców itp. 

 

 

 

Realizacja KPI 

 

Podczas trwania Turnieju zostały zweryfikowane niektóre szczegóły planów operacyjnych. 

Podstawowe zmiany dotyczyły m.in.  częstotliwości briefingów prasowych (po dniu  

15 czerwca 2012 r. nie odbywały się codziennie, ale były organizowane w dni meczowe).  

Tym samym komunikaty i informacje prasowe wysyłane były regularnie, ale nie codziennie.

  

 

KPI Polish Guide’a dotyczą okresu od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 15 sierpnia 2012 r.



 

 

WSKAŹNIK 

EFEKTYWNOŚCI 

PROCESU (KPI) 

MINIMALNA 

OCZEKIWANA 

PRZEZ 

KIBICÓW 

ZAKRES JAKOŚCI 

KPI 

SPOSÓB 

MONITOROWANIA 

WSKAŹNIKA 

EFEKTYWNOŚCI 

PROCESU/USŁUGI 

(KPI) W TRAKCIE 

TURNIEJU 

STATUS 

Średni czas niedostępności  

strony internetowej PL.2012  
0 minut/ dzień 

1. 0 minut - Spełniony 

KPI 

2. Od 0 do 60 minut - 

KPI niespełniony, 

wartość akceptowalna  

3. Równe i powyżej 60 

minut - KPI 

niespełniony, wartość 

niezadowalająca 

Na podstawie stałego 

monitoringu 

funkcjonowania strony 

internetowej PL.2012 

 Spełnione KPI  

 

Liczba komunikatów  

(szeroka dystrybucja)  o 

kwestiach organizacyjnych 

właściwych dla strony 

publicznej(zgodnie z 

założeniami projektu 

Gotowość)  

1 komunikat/ 

dzień 

 

 

1. Równe i powyżej 1 - 

Spełniony KPI 

2. 0 - KPI niespełniony, 

wartość 

niezadowalająca 

Na podstawie stałego 

monitoringu liczby 

wysłanych 

komunikatów 

Spełnione KPI 

zgodnie ze 

zmodyfikowanym 

planem 

operacyjnym 

W okresie 29 dni 

wysłano  

do mediów  

31 informacji  

( nie były wysyłane 

codziennie) 
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.Liczba informacji o 

przebiegu Turnieju na 

portalu społecznościowym 

PL.2012 o kwestiach 

organizacyjnych właściwych 

dla strony 

publicznej(zgodnie z 

założeniami projektu 

Gotowość)  

1 informacja/ 

dzień 

 

 

1. Równe i powyżej 1 - 

Spełniony KPI 

2. 0 - KPI niespełniony, 

wartość 

niezadowalająca 

Na podstawie stałego 

monitoringu liczby 

wysłanych 

komunikatów 

Spełnione KPI  

Łącznie 122 posty, 

średnio 4,21 

dziennie 

Liczba podsumowań dnia 

Turniejowego na stronie 

internetowej PL.2012 o 

kwestiach organizacyjnych 

właściwych dla strony 

publicznej(zgodnie z 

założeniami projektu 

Gotowość)   

1 podsumowanie/ 

dzień 

 

 

1. Równe i powyżej 1 - 

Spełniony KPI 

2. 0 - KPI niespełniony, 

wartość 

niezadowalająca 

Na podstawie stałego 

monitoringu liczby 

wysłanych 

komunikatów 

Spełnione KPI  

Łącznie 127 

informacji, średnio 

4,38 dziennie 

Liczba publikacji w medium 

ogólnopolskim oraz jego 

mutacjach miejskich (Miasta 

Gospodarze) o kwestiach 

organizacyjnych właściwych 

dla strony 

publicznej(zgodnie z 

założeniami projektu 

Gotowość)  

1 publikacja w 

dniu 

przedmeczowym, 

meczowym i 

pomeczowym 

 

 

1. Równe i powyżej 1 - 

Spełniony KPI 

2. 0 - KPI niespełniony, 

wartość 

niezadowalająca 

Na podstawie stałego 

monitoringu liczby 

wysłanych 

komunikatów 

Spełnione KPI 

Ponad 500 

artykułów dziennie 

(Źródło: monitoring 

mediów) 

Liczba informacji na Polish 

Guide o kwestiach 

1 informacja w 

dniu 

 

 

Na podstawie stałego 

monitoringu liczby 

Spełnione KPI  

średnia ilość 
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OCZEKIWANIA KIBICA 

WOBEC DANEGO 

PROCESU/USŁUGI 

USŁUGA/ 

PROCES 

LOKALIZACJA 

ŚWIADCZENIA 

USŁUGI 

/PROCESU 

CZAS 

WSKAŹNIK 

EFEKTYWNOŚCI 

PROCESU (KPI) 

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 

EFEKTYWNOŚCI   

MINIMALNA 

OCZEKIWANA 

PRZEZ 

KIBICÓW 

MOŻLIWA DO 

SPEŁNIENIA (DO 

PRZYJĘCIA PRZEZ 

INTERESARIUSZA/Y) 

Łatwy dostęp do użytecznych 

informacji dla kibica 

planującego przyjazd i 

odwiedzającego Polskę 

Polish Guide Cały świat 

Od 01 

grudnia 

2011r.  

do 15 sierpnia 

2012r. 

Średnia miesięczna 

dostępność strony 

WWW 

100% 

99% 

KPI spełnione  

w 100% 

Łatwy dostęp do użytecznych 

informacji dla kibica 

planującego przyjazd i 

odwiedzającego Polskę 

Polish Guide Cały świat 

Od 01 

grudnia 

2011r.  

do 15 sierpnia 

2012r. 

Liczba unikalnych 

użytkowników 

serwisu WWW  

NA 

360 tys. 

KPI niespełniony: 

238 863 użytkowników  

(66,4% KPI):  

organizacyjnych właściwych 

dla strony 

publicznej(zgodnie z 

założeniami projektu 

Gotowość)  

przedmeczowym, 

meczowym i 

pomeczowym 

1. Równe i powyżej 1 - 

Spełniony KPI 

2. 0 - KPI niespełniony, 

wartość 

niezadowalająca 

wysłanych 

komunikatów 

informacji dziennie: 

12 
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Łatwy dostęp do użytecznych 

informacji dla kibica 

planującego przyjazd i 

odwiedzającego Polskę 

Polish Guide Cały świat 

Od 01 

grudnia 

2011r.  

do 15 sierpnia 

2012r. 

Liczba unikalnych 

użytkowników lub 

pobrań aplikacji 

mobilnej  

NA 

120 tys. 

KPI niespełniony: 

4 663 pobrania (3,9% 

KPI) 
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Realizacja planów krajowych i operacyjnych  

 

Krajowy Plan  koordynacji i współdziałania organów, inspekcji, służb administracji 

publicznej oraz tymczasowych struktur koordynacyjno-zarządczych podczas Finałowego 

Turnieju UEFA EURO 2012™ definiował sposób zarządzania informacją podczas Turnieju.  

 

W szczególności określał takie zagadnienia jak: 

 zarządzanie informacją do środków masowego przekazu przy zdarzeniach 

wykraczających poza podstawowe scenariusze operacji turniejowej  (podział 

na 4 poziomy w zależności od poziomu zagrożenia);       

 komunikację przebiegu Turnieju do środków masowego przekazu (w tym 

zakres działań Centrum Medialnego Krajowego Sztabu Operacyjnego  

i decyzje dotyczące komunikacji oraz zarządzania dystrybucją przekazu 

medialnego); 

 proces tworzenia wytycznych komunikacyjnych oraz dystrybucji komunikatów 

do środków masowego przekazu;  

 schemat przepływu informacji pomiędzy podmiotami turniejowymi; 

 schematy kierunków przekazywania informacji w sytuacji normalnej  

i kryzysowej. 

Plan Operacyjny Krajowego Sztabu Operacyjnego definiował szczegóły operacyjne działania 

Centrum Medialnego KSZO.  

 

Szczegóły realizacji Planu Operacyjnego 

 

Plan Działania Centrum Operacyjnego – opracowany zgodnie z  A.2. Planu Operacyjnego 

Krajowego Sztabu Operacyjnego 

 

Centrum Medialne działało codziennie od 8.06.2012 r. do 2.07.2012 r. w godzinach 6:30-

24:00 i prewencyjnie 24/7 w fazie grupowej Turnieju oraz w dni meczowe w Polsce. 

 

We wszystkie dni fazy turniejowej Centrum Medialne funkcjonowało zgodnie z „Gotowością 

i zegarem działania CM”, opisanym w załączniku numer 6 Planu Operacyjnego KSZO, przy 

czym zegar został w fazie turniejowej nieco zmodyfikowany: briefingi odbywały się  

o godzinie 10:00, a nie jak wcześniej planowano o godz. 9:40. 

 

Podczas trwania Turnieju nie wystąpiły żadne sytuacje kryzysowe, nie było więc potrzeby 

wdrażania procesu postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Organizacja łączności i zabezpieczenia logistycznego działań – zgodnie z punktem B.1.Planu 

Operacyjnego KSZO 
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Pomieszczenia Centrum Medialnego 

 

Na potrzeby Centrum Medialnego przewidziane zostały:  

 Sala konferencyjna CM - o powierzchni ok. 400 m2 na około 300 osób; 

 Strefa pracy dla dziennikarzy o powierzchni około 200 m2 dla ok. 30 osób; 

 Mix-zone zlokalizowana w centralnej części holu na parterze;  

 Sala do narad medialnych (Poznańska) o powierzchni ok. 15m2 dla około 10 

osób;  

 Sala na ekskluzywne wywiady (Interview Room) o powierzchni ok. 80 m2 dla 

ok. 30 osób; 

 Strefa wypoczynkowa  (Open Air Zone). 

 

Współpraca ze środkami masowego przekazu – komunikacja zewnętrzna – zgodnie  

z Krajowym Planem koordynacji (rozdział 6) oraz Planem Operacyjnym KSZO. 

 

Kalendarz briefingów prasowych – zgodnie z C.1. Planu Operacyjnego KSZO. 

 

Kalendarz briefingów: 

 

W centrum prasowym KSZO odbyło się w Trakcie Turnieju 17 briefingów prasowych dla 

akredytowanych dziennikarzy, w dniach: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 

29 czerwca i 3 lipca 2012 r. Podczas Turnieju zmodyfikowano kalendarz briefingów – po 

fazie grupowej zrezygnowano z codziennych briefingów, były one natomiast organizowane  

w dni meczowe. 

   

W każdym z briefingów CM uczestniczyło średnio około 40 dziennikarzy (prawie dwa razy 

więcej niż przy wcześniejszych briefingach). 

 

Wszystkie konferencje były transmitowane online poprzez stronę www.2012.org.pl 

(http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/briefingi-prasowe-

transmisja-online.html ) oraz tłumaczone symultanicznie na język angielski (przy weryfikacji 

Planów Operacyjnych zrezygnowano z tłumaczenia na inne języki).  

 

Najważniejsze tematy i goście 

 

Spikerami wszystkich konferencji Centrum Medialnego (poza konferencją w dniu 5 czerwca 

2012 r.) byli: Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha i Prezes Spółki PL.2012, Marcin 

Herra. W dniach 10, 12,13, 19 czerwca 2012 r. uczestniczył w nich także Minister Spraw 

Wewnętrznych, Jacek Cichocki. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: 14 czerwca 2012 r. 

Marcel Bruelhart, odpowiedzialny za organizację UEFA EURO 2008™ w Bernie 

(Szwajcaria), 22 czerwca 2012 r. Martin Kallen, Dyrektor Turnieju UEFA EURO 2012™  

i 29 czerwca 2012 r. Patrick Barclay, dziennikarz The Times, The Guardian i Daily Mail, 

autor biografii Jose Mourinho „Anatomia zwycięzcy”. 

http://www.2012.org.pl/
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Tematy briefingów prasowych:  

 

 „Osoby niepełnosprawne, a UEFA EURO 2012™” (5 czerwca 2012 r.) - 

briefing Fundacji TUS; 

 „Rozpoczęcie UEFA EURO 2012™ w Polsce” (7 czerwca 2012 r.); 

 „Dzień meczowy: Polska – Grecja w Warszawie i Czechy – Rosja we 

Wrocławiu” (8 czerwca 2012 r.); 

 „Co ciekawego, ważnego, fajnego i trudnego wydarzyło się pierwszego dnia 

EURO 2012 w Polsce” (9 czerwca 2012 r.); 

 „Dzień meczowy: Hiszpania – Włochy w Gdańsku i Irlandia – Chorwacja  

w Poznaniu” (10 czerwca 2012 r.); 

 „3 dni, 4 mecze EURO 2012 w Polsce - podsumowanie” (11 czerwca 2012 r.); 

 „Dzień meczowy: Polska – Rosja w Warszawie i Grecja – Czechy we 

Wrocławiu” - (12 czerwca 2012 r.); 

 „Podsumowanie dnia meczowego w Polsce - mecze Polska- Rosja  

w Warszawie i Grecja - Czechy we Wrocławiu” (13 czerwca 2012 r.); 

 „Dzień meczowy Hiszpania – Irlandia w Gdańsku i Włochy – Chorwacja  

w Poznaniu” (14 czerwca 2012 r.); 

 „Ocena przygotowań i organizacji pierwszych dni EURO 2012 w Polsce – 

badania kibiców zagranicznych w Miastach Gospodarzach” (15 czerwca  

2012 r.); 

 „Ostatni dzień fazy grupowej Euro 2012 w Polsce” (18 czerwca 2012 r.); 

 „Podsumowanie fazy grupowej Euro 2012 w Polsce” (19 czerwca 2012 r.); 

 „Faza pucharowa: mecze ćwierćfinałowe Czechy – Portugalia w Warszawie  

i Niemcy Grecja w Gdańsku oraz ocena zagranicznych kibiców fazy grupowej 

EURO 2012 w Polsce” (21 czerwca 2012 r.); 

 „Podsumowanie fazy grupowej i ćwierćfinałów EURO 2012 w Polsce” (25 

czerwca 2012 r.); 

 „Mecz półfinałowy EURO 2012 Niemcy - Włochy w Warszawie” (28 czerwca  

2012 r.); 

 „Podsumowanie UEFA EUR) 2012™ w Polsce” (3 lipca 2012 r.). 

 

Komunikaty prasowe 

 

Podczas trwania Turnieju Centrum Medialne KSZO przygotowało i rozesłało  

31 komunikatów i informacji prasowych w języku polskim i angielskim. W związku  

z modyfikacją planów operacyjnych dotyczących briefingów, komunikaty i informacje 

prasowe były wysyłane do dziennikarzy regularnie, ale nie codziennie. 

 

Poniżej tematy informacji prasowych (do pobrania na stronie: http://www.2012.org.pl/pl/dla-

mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne.html) 

 

 Dni i 4 mecze UEFA EURO 2012™ w Polsce - Podsumowanie;  

http://www.youtube.com/watch?v=oZYR8rwwBGM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ppcSEP1K4vg&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=ppcSEP1K4vg&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=9v2ojvyEB4g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=9v2ojvyEB4g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ncjYTz_G-NM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ncjYTz_G-NM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=OnyWOc_Qoh8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yucbE6ASE9w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yucbE6ASE9w&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bkTfMlRzdTA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bkTfMlRzdTA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=8PAzp2pgUW4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=8PAzp2pgUW4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=j1NUFAI8gqk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=j1NUFAI8gqk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Ae6R9fkG3jQ
http://www.youtube.com/watch?v=ymZAfg5PlxU
http://www.youtube.com/watch?v=pkzIuzBjn1Q
http://www.youtube.com/watch?v=pkzIuzBjn1Q
http://www.youtube.com/watch?v=pkzIuzBjn1Q
http://www.youtube.com/watch?v=L0yAZAERbro
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44096-3-dni-i-4-mecze-euro-2012-w-polsce-podsumowanie.html


 

  231 

 Badania dostępności i jakości usług kluczem do lepszego serwisu dla naszych 

gości;  

 Dzień Meczowy: Rosja – Polska w Warszawie i Grecja – Czechy – we 

Wrocławiu - podsumowanie;  

 Dzień Meczowy: Hiszpania – Irlandia w Gdańsku i Włochy – Chorwacja w 

Poznaniu; 

 Organizacja UEFA EURO 2012™ w Polsce na światowym poziomie;  

 Podsumowanie Dnia Meczowego: Włochy – Chorwacja i Hiszpania – Irlandia;  

 Wszyscy jesteśmy kibicami!;  

 Podsumowanie pierwszego tygodnia UEFA EURO 2012™ w Polsce – 8-15 

czerwca 2012 r.;  

 Rekordowa frekwencja w strefach kibica! Podsumowanie dnia meczowego 

Polska – Czechy we Wrocławiu i Grecja – Rosja w Warszawie;  

 Dzień meczowy: Chorwacja – Hiszpania w Gdańsku i Irlandia – Włochy w 

Poznaniu;  

 Podsumowanie fazy grupowej UEFA EURO 2012™ w Polsce;  

 Oceny zagranicznych kibiców fazy grupowej UEFA EURO 2012™ w Polsce;  

 Podsumowanie ćwierćfinału Portugalia - Czechy w Warszawie. Ćwierćfinał 

Niemcy Grecja w Gdańsku;  

 UEFA chwali organizację UEFA EURO 2012™ w Polsce;  

 Podsumowanie fazy grupowej, ćwierćfinałów i półfinału UEFA EURO 2012™  

w Polsce; 

 Podsumowanie UEFA EURO 2012™ w Polsce.  

 

System akredytacji dla mediów w Centrum Medialnym KSZO – zgodnie z C.2. Planu 

Operacyjnego KSZO 

 

Proces akredytacji do Centrum Medialnego KSZO rozpoczął się w dniu 18 maja i zakończył 

w dniu 2 lipca 2012 r. Łącznie CM akredytowało 926 dziennikarzy polskich i 143 

zagranicznych. W związku z tak dużą liczbą akredytowanych dziennikarzy sala konferencyjna 

CM KSZO została powiększona do 400 m2 (pierwotnie miała mieć jedynie 200 m2). 

 

W celu akredytacji należało wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej Spółki 

pod linkiem www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/formularz.html lub akredytować się na miejscu 

w siedzibie CM KSZO. Do formularza online wymagane było załączenie skanu ważnej 

legitymacji dziennikarskiej bądź podpisanego i opieczętowanego zaświadczenia redaktora 

naczelnego/zlecenie od wydawcy oraz dowodu tożsamości ze zdjęciem.  

 

Akredytacje Krajowego Centrum Medialnego przyznawane były nieodpłatnie. W zależności 

od indywidualnych potrzeb można było uzyskać akredytację stałą, okresową lub jednorazową. 

Akredytacje stałe umożliwiały wejście na teren KCM w czasie trwania wszystkich briefingów 

prasowych i innych wydarzeń, organizowanych w Krajowym Centrum Medialnym. 

Akredytacje okresowe uprawniały do wejścia na teren KCM w okresie ich obowiązywania  

http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44136-badania-dostpnoci-i-jakoci-usug-kluczem-do-lepszego-serwisu-dla-naszych-goci.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44136-badania-dostpnoci-i-jakoci-usug-kluczem-do-lepszego-serwisu-dla-naszych-goci.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44141-dzie-meczowy-rosja-polska-w-warszawie-i-grecja-czechy-we-wrocawiu-podsumowanie.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44141-dzie-meczowy-rosja-polska-w-warszawie-i-grecja-czechy-we-wrocawiu-podsumowanie.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44126-dzie-meczowy-hiszpania-irlandia-w-gdasku-i-wochy-chorwacja-w-poznaniu-.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44126-dzie-meczowy-hiszpania-irlandia-w-gdasku-i-wochy-chorwacja-w-poznaniu-.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44131-organizacja-euro-2012-w-polsce-na-wiatowym-poziomie.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44091-podsumowanie-dnia-meczowego-wochy-chorwacja-i-hiszpania-irlandia.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44116-wszyscy-jestemy-kibicami.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44121--podsumowanie-pierwszego-tygodnia-euro-2012-w-polsce-8-15-czerwca-2012.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44121--podsumowanie-pierwszego-tygodnia-euro-2012-w-polsce-8-15-czerwca-2012.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44146-rekordowa-frekwencja-w-strefach-kibica-podsumowanie-dnia-meczowego-polska-czechy-we-wrocawiu-i-grecja-rosja-w-warszawie.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44146-rekordowa-frekwencja-w-strefach-kibica-podsumowanie-dnia-meczowego-polska-czechy-we-wrocawiu-i-grecja-rosja-w-warszawie.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44161-dzie-meczowy-chorwacja-hiszpania-w-gdasku-i-irlandia-wochy-w-poznaniu.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44161-dzie-meczowy-chorwacja-hiszpania-w-gdasku-i-irlandia-wochy-w-poznaniu.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44211-podsumowanie-fazy-grupowej-euro-2012-w-polsce.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44276-oceny-zagranicznych-kibicow-fazy-grupowej-euro-2012-w-polsce.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44291-podsumowanie-wierfinau-portugalia-czechy-w-warszawie-wierfina-niemcy-grecja-w-gdasku.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44291-podsumowanie-wierfinau-portugalia-czechy-w-warszawie-wierfina-niemcy-grecja-w-gdasku.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/krajowe-centrum-medialne/komunikaty-prasowe-krajowe-centrum-medialne/44296-uefa-chwali-organizacj-euro-2012-w-polsce.html
http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/formularz.html
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w godz. 8.00 – 20.00 oraz wstępu na odbywające się w tym terminie briefingi i inne 

wydarzenia zorganizowane dla mediów. Po wypełnieniu formularza aplikujący dziennikarz  

w ciągu 4 dni otrzymywał potwierdzenie mailowe o przyznaniu akredytacji. Dziennikarze 

posiadający akredytację UEFA oraz dziennikarze posiadający akredytację miast gospodarzy 

otrzymywali wstęp do Krajowego Centrum Medialnego automatycznie, byli jednak proszeni  

o wcześniejsze wypełnienie formularza aplikacyjnego online. Punkt akredytacyjny był czynny 

codziennie od dnia 4 czerwca do dnia 2 lipca 2012 r. od godziny 8:00 do 20:00. 

 

System monitoringu mediów – zgodnie z C.3. Planu Operacyjnego KSZO 

 

Źródłem informacji na temat mediów krajowych był monitoring mediów dostępny 24/7 

(poranne dostępne od godziny 6:30 rano). Jeśli chodzi o media zagraniczne źródłem były 

informacje uzyskane przez MSZ z placówek dyplomatycznych. 

Na podstawie dostarczonych materiałów były przygotowywane codzienne raporty na potrzeby 

Centrum Operacyjnego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

Poniżej najważniejsze przekazy w mediach polskich i zagranicznych podczas trwania 

Turnieju. 

 

Zarówno w mediach polskich, jak i zagranicznych przeważały informacje pozytywne, 

dotyczące takich zagadnień jak: 

 prezentacja Polski jako nowoczesnego, stabilnego gospodarczo kraju;  

 korzyści dla Polski z organizacji UEFA EURO 2012™; 

 przełamanie stereotypowego wizerunku Polaka; 

 wspaniali Polscy kibice; 

 sukces Stref Kibica. 

 

Informacje negatywne dotyczyły przede wszystkim takich tematów, jak: 

 wysokie koszty organizacji UEFA EURO 2012™; 

 chuligańskie wybryki polskich i rosyjskich kibiców przed meczem Polska-

Rosja; 

 rasistowskie zachowania, w tym żarty Michała Figurskiego i Jakuba 

Wojewódzkiego  

o Ukrainkach. 

Podczas trwania Turnieju dziennie ukazywało się ponad 500 informacji na tematy związane  

z działalnością Spółki PL.2012. 

 

Transport dla dziennikarzy realizowany przez Centrum Medialne – zgodnie z C.4. 

Planu Operacyjnego KSZO  

 

Dziennikarze akredytowani w Centrum Medialnym KSZO mogli liczyć na bezpłatny 

transport z centrum miasta do Centrum Olimpijskiego i z powrotem. Transport był 

obsługiwany przez średnio 3 busy 20 osobowe.  
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Inne udogodnienia dla dziennikarzy 

 

W Krajowym Centrum Medialnym każdy dziennikarz mógł liczyć na wiele bezpłatnych 

atrakcji i udogodnień: 

 serwowane codziennie o godz. 9.00 w bistro Moonsfera na parterze tradycyjne 

polskie śniadanie (zgodne z wyborem internautów w konkursie PL.2012);  

 bezpłatne miejsca parkingowe; 

 stanowiska pracy z dostępem do Internetu, telefonu, faksu, możliwością 

drukowania, ksero (obsługa wolontariuszy); 

 dostęp do najważniejszych telewizyjnych kanałów TV; 

 strefę  wypoczynku; 

 bezpłatny wstęp do Muzeum Sportu; 

 zimne napoje. 

 

Strona WWW i media społecznościowe 

 

W ramach Krajowego Centrum Medialnego na stronie WWW od dnia 18 maja (3 tygodnie 

przed rozpoczęciem Turnieju) do dnia 27 czerwca 2012 r. prowadzona była akredytacja dla 

mediów. Przygotowano specjalny formularz akredytacji (w języku polskim i angielskim),  

a dane z niego pochodzące można było w wygodny sposób eksportować do plików Excela.  

Za jego pośrednictwem do Krajowego Centrum Medialnego wpłynęło 1037 zgłoszeń od 

mediów Polskich i zagranicznych. 

 

Na stronie internetowej spółki w zakładce Media umieszczane były także komunikaty 

prasowe dystrybuowane przez Krajowe Centrum Medialne. W czasie trwania Turnieju 

znalazło się ich tam 17. Większość z nich powiązana była tematycznie z konferencjami 

prasowymi organizowanymi przez Centrum Medialne. Dodatkowo dziennikarze mogli tu 

znaleźć także informacje na temat terminów i tematyki kolejnych briefingów prasowych,  

a także bogatą bazę zdjęć do pobrania i wykorzystania.  

 

Podczas Turnieju na stronie WWW spółki w zakładce Media prowadzone były także 

transmisje live konferencji prasowych. W okresie od dnia 4 do dnia 30 czerwca 2012 r. 

odbyło się ich 18. Zapis briefingów znaleźć można na stronie internetowej spółki oraz  

w serwisie YouTube (w kanale TVPL.2012). Jednorazowo transmisje online śledziło nawet 

350 osób, a zapis konferencji oglądało (w zależności od dnia) od 65 do 2364 widzów. Poza 

tymi aktywnościami na stronie internetowej realizowane były standardowe działania związane 

z prowadzeniem polityki informacyjnej spółki. 

 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r. stronę internetową PL.2012 

(www.2012.org.pl) odwiedzano w sumie 1 406 073 razy. Liczba unikalnych użytkowników  

w tym okresie to 988 831, a liczba odsłon strony to 4 281 885. Szczyt oglądalności przypadł 

na dzień meczu otwarcia UEFA EURO 2012™ – 8 czerwca 2012 r., kiedy to stronę 

http://www.2012.org.pl/
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odwiedziło 43 645 unikalnych użytkowników. W samym tylko czerwcu stronę odwiedzano 

430 415 razy. Liczba unikalnych użytkowników wyniosła 357 409, a liczba odsłon 1 047 191.  

 

Facebook 

Dział komunikacji PL.2012 prowadzi dwa profile w serwisie społecznościowym Facebook.  

Pierwszy z nich uruchomiony w marcu 2011 r. to oficjalny profil spółki w portalu Facebook 

(facebook.com/PL.2012), który pełni zadanie dodatkowego kanału komunikacji  

o wydarzeniach związanych z procesem przygotowań oraz przeprowadzeniem Turnieju 

finałowego UEFA EURO 2012™ w Polsce  oraz akcjach prowadzonych przez spółkę. Profil 

ma od 2138 fanów, a aktywność na nim jest z założenia dość umiarkowana.  

 

Najważniejszym i zarazem najbardziej aktywnym kanałem komunikacji spółki w serwisach 

społecznościowych jest profil „2012 - Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” (od końca maja 

2012 r., wraz ze startem akcji „Polacy 2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” nazwę 

zmieniono na tożsamą z nazwą akcji). 

 

Na profilu tym, od daty jego startu wraz z losowaniem grup Turnieju Finałowego w dniu  

2 grudnia 2011 r., prowadzone były działania spójne z prowadzoną przez PL.2012 akcją 

„2012 – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”. Główne zadania realizowane poprzez ten profil 

polegały na: 

 prowadzeniu dyskusji na temat polskich przygotowań;  

 propagowaniu wiedzy na temat naszych gości – ich zwyczajów czy oczekiwań; 

 zachęcaniu do przygotowań w społecznościach lokalnych; 

 budowaniu atmosfery gościnności; 

 promowaniu organizowanych i prowadzonych wraz z partnerami konkursów 

przybliżających Polakom polskie przygotowania do Turnieju oraz wiedzę na 

temat kibiców, którzy przyjadą do Polski w czerwcu 2012 r.  

Wartym podkreślenia był projekt „Polskie Śniadanie”, którego główna część konkursowa 

związana z wyborem składników polskiego śniadania odbywała się właśnie na profilu „2012 - 

Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” w serwisie Facebook. Za jego pośrednictwem odbywało 

się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu - brać w nim udział mogły zarówno osoby fizyczne, 

jak i restauracje czy inne instytucje z branży HoReCa. Każdy uczestnik konkursu miał 

możliwość zgłoszenia do 3 produktów czy potraw. Z tych propozycji jury wybrało 15 potraw, 

z których w drodze głosowania prowadzonego również na Facebooku, ułożono  menu  

polskiego śniadania. Jedynym warunkiem  było to, żeby potrawy składały się ze składników 

pochodzenia polskiego. Zwycięskie polskie śniadanie to: jajecznica ze szczypiorkiem, polskie 

wędliny: szynka, wędzona kiełbasa i pasztety oraz twarożek, miód i konfitury z polskich 

owoców, żółty ser, polski chleb i maślane bułeczki, kawa i herbata.  

 

W maju 2012 r. formuła akcji została rozszerzona i zmodyfikowana, a jej nazwa zmieniona na 

„Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy gospodarzami” i rozszerzona o kampanię „FEEL LIKE AT 

HOME”.  
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Głównym narzędziem komunikacji tej akcji w mediach społecznościowych był  

profil „Polacy 2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” w portalu Facebook 

(facebook.com/2012WszyscyJestesmyGospodarzami). 

 

Od początku kampanii (21 maja 2012 r.) w polskich mediach społecznościowych toczyła się 

ożywiona dyskusja związana z jej przebiegiem. Największa aktywność przypadała na dni, 

kiedy w Polsce rozgrywane były mecze fazy grupowej – w tym szczególnie spotkania biało-

czerwonych (8, 12 i 16 czerwca 2012 r.).  

 

Tak duże zainteresowanie internautów posiadających konta w serwisie społecznościowym 

Facebook oraz wsparcie reklamowe związane z prowadzeniem kampanii przyczyniły się do 

znaczącego wzrostu popularności profilu „Polacy 2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”, 

prowadzonego w serwisie Facebook. Podczas pierwszej fazy Turnieju (aż do ćwierćfinałów) 

był on najszybciej rozwijającym się profilem w polskim Facebooku. Od dnia 21 maja do dnia 

30 czerwca 2012 r. liczba jego fanów wzrosła z niespełna 3 do 23 tys. – co oznacza wzrost  

o ponad 765 proc. Średni dzienny przyrost fanów wynosił w tym okresie około 6 proc. 

Największy był on w dniu 25 maja 2012 r., kiedy do grona fanów dołączyło 1514 osób – 

przyrost o niemal 40 proc. Średnia tygodniowa zmiana liczby fanów wyniosła w opisywanym 

okresie 46 proc. Obecnie liczba fanów wynosi ponad 23 650.  

 

W omawianym okresie (od dnia 21 maja do dnia 30 czerwca 2012 r.) na profilu opublikowane 

zostały 164 wpisy. Najczęściej publikowanymi rodzajami były zdjęcia z komentarzem – ok. 

60 proc. aktywności, potem multimedia (20 proc.) oraz udostępnienia treści z innych stron 

internetowych profili - ok. 18 proc.  

 

Najpopularniejszym wpisem „własnym” było zdjęcie polskich kibiców spod stadionu  

we Wrocławiu przed meczem Polska-Czechy, który zebrał 524 znaczniki „lubię to” oraz 107 

komentarzy oraz sonda „Komu kibicujesz w fazie pucharowej EURO 2012”, która zebrała 

ponad 2 tysiące głosów. Największą „sympatią” fanów cieszyła się udostępniona na profilu 

„Polacy 2012. Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” informacja na temat inicjatywy 

zorganizowania meczu przyjaźni Polska-Irlandia jako podziękowania dla kibiców z Irlandii  

za fantastyczny doping i zabawę na ulicach naszych miast. Zebrała ona 1332 znaczniki „lubię 

to” oraz 86 komentarzy.  

 

Na profilu organizowane były także konkursy dla fanów. Pierwszy, nagradzający 

kreatywność, polegał na wymyśleniu najlepszego hasła związanego z wybraną grupą kibiców, 

a zakończonego hasłem „…bo Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”. Drugi był konkursem  

ze znajomości drużyn naszych gości, a polegał na jak najszybszej odpowiedzi na pytanie kto 

ze znanych piłkarzy bądź trenerów biorących udział w UEFA EURO 2012™ znajduje się na 

zdjęciu. Oba konkursy cieszyły się dużą popularnością – codziennie wpływało na nie  

po kilkaset zgłoszeń. Nagrodami dla naszych fanów były w nich koszulki w barwach drużyn 

grających w Turnieju z napisem „Witajcie” w ich językach narodowych oraz biało-czerwone 

nakładki na lusterka. Rozdaliśmy ich w sumie 140 (73 koszulki i 67 nakładek na lusterka).  

 



 

  236 

Profil promował także inne aktywności prowadzone w ramach akcji społecznej „Polacy 2012. 

Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami” – m.in. możliwość otrzymania plakatów i znaczków „Feel 

like at home” i „Witajcie” czy wpisywania powitań skierowanych do zagranicznych kibiców, 

które możliwe było dzięki specjalnym kioskom ustawionym w głównych punktach miast 

gospodarzy Euro 2012 w Polsce.  

 

Twitter 

Konto w serwisie mikroblogów Twitter prowadzone przez Dyrektora ds. komunikacji, 

Rzecznika Prasowego PL.2012, Mikołaja Piotrowskiego to dodatkowy, wspomagający kanał 

komunikacji z mediami. W serwisie tym do dnia 30 czerwca 2012 r. zamieszczonych zostało  

596 wpisów. Kanał ten śledzą przedstawiciele mediów oraz tzw. dziennikarze obywatelscy, 

czyli tzw. liderzy opinii niezwiązani zawodowo z mediami, ale prowadzący blogi bądź 

komentujący wydarzenia w Internecie. Wśród nich 381 osób to odbiorcy, którzy na stałe 

subskrybują treści publikowane w tym kanale.   

 

Koszty organizacji Centrum Medialnego KSZO 

Z przyznanych przez MSiT 1.370 tys. zł netto (1,7 mln brutto) wydano na działalność 

Centrum Medialnego ok. 660 tys. netto (811 tys. brutto), w tym na wynajem powierzchni 250 

tys. zł (koszt dedykowany tylko na potrzeby Centrum Medialnego). 

 

 
Tabela 20 Koszty organizacji Centrum Medialnego KSZO 
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Badania ilościowe „Ocena satysfakcji i poziomu obsługi kibiców zagranicznych w czasie 

Turnieju w Miastach Gospodarzach” 

 

Badania ilościowe „Ocena satysfakcji i poziomu obsługi kibiców zagranicznych w czasie 

Turnieju w Miastach Gospodarzach” zostały przeprowadzone przez PBS w 4 miastach 

gospodarzach Euro 2012 w dniach 8, 10, 16 i 18 czerwca 2012 r., na łącznej grupie 4 tysięcy 

osób powyżej 15 roku życia. Zagraniczni kibice i turyści byli ankietowani przed, w trakcie  

i po meczu. Ponad 60 proc. z nich było po raz pierwszy w Polsce. Badania zostały 

przeprowadzone w 2 falach: 8 i 10 czerwca 2012 r. oraz 16 i 18 czerwca 2012 r. tak, aby 

możliwe było uzyskanie najbardziej wiarygodnych ocen obcokrajowców dla organizacji całej 

fazy grupowej UEFA EURO 2012™ w Polsce.  

 

Badanie ilościowe „Polacy o EURO” badało poziom satysfakcji z Turnieju wśród Polaków. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2012 r. na reprezentatywnej  

ogólnopolskiej próbie Polaków 18+  (1000 osób), metodą  wywiadów kwestionariuszowych 

(CATI).  

 

Wyniki: 

 

Niemal wszyscy, bo aż 92 proc. respondentów deklaruje, że po powrocie do swojej ojczyzny 

poleci Polskę znajomym jako kraj atrakcyjny turystycznie i warty odwiedzenia. Blisko 80 

proc. badanych twierdzi, że odwiedzi ponownie nasz kraj.  

 

Zagraniczni kibice bardzo dobrze ocenili transport kolejowy – pozytywnie na jego temat 

wypowiedziało się ponad 73 proc. ankietowanych. Obcokrajowcy bardzo pozytywnie odnieśli 

się również do wolontariuszy miejskich pracujących w trakcie UEFA EURO 2012™  

na lotniskach, dworcach kolejowych, w strefach kibica i przestrzeni publicznej miast 

gospodarzy. Ponad 90 proc. badanych, którzy korzystali z ich pomocy bardzo dobrze  

ją ocenia. Ogólna ocena organizacji stref kibica w Polsce jest również bardzo wysoka,  

to blisko 90 proc. pozytywnych wskazań wśród odwiedzających.  

 

W fazie grupowej na stadionach i w strefach kibica bawiło się łącznie w Polsce  

2 577 433 osób. W tym czasie doszło do 101 naruszeń porządku, co w porównaniu do skali 

imprezy, stawia UEFA EURO 2012™ w Polsce w grupie najbardziej bezpiecznych 

międzynarodowych imprez tego typu. Potwierdzają to wyniki badania PBS - 85 proc. 

obcokrajowców czuło się w naszym kraju podczas Turnieju bezpiecznie.  

 

W trakcie Turnieju przeprowadzono także badania opinii społecznej „Polacy a EURO 2012” 

(badanie telefoniczne PBS zrealizowane na grupie 1000 osób). Według tych badań atmosferę 

podczas Mistrzostw wysoko oceniło aż 97 proc. Polaków. Organizację podczas Turnieju 

bardzo dobrze oceniło 94 proc. osób. W opinii 84, 2 procent z nich organizacja Turnieju 

przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia działania służb porządkowych,  

a 86, 3 proc. uznało, że potwierdziła ona, że Polacy są dobrzy w organizacji i zarządzaniu. Aż 

90 proc. naszych rodaków jest dumnych z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała 
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UEFA EURO 2012™, a 85 proc. uznaje Turniej za sukces. Aż 92% Polaków potwierdza 

także, że chciałoby, aby Polska w przyszłości organizowała duże imprezy sportowe. 

 

Platforma informacyjna Polish Guide  

 

Celem Polish Guide, będącego przyjaznym, łatwym w obsłudze i pomocnym narzędziem, 

miało być zachęcenia kibiców do ponownego przyjazdu do Polski. Dzięki serwisowi kibice  

i turyści otrzymali szeroki zakres informacji na temat stref kibica, stadionów i centrów 

pobytowych, transportu miejskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego, opieki medycznej  

i bezpieczeństwa, ambasad kibica i wolontariatu, zakwaterowania oraz wszelkie informacje 

praktyczne o Polsce i miastach gospodarzach, regionalnych zwyczajach, ciekawostkach  

i kuchni, rekomendowanych atrakcjach i polecanych wydarzeniach, a także słownik 

przydatnych zwrotów. Użytkownicy z łatwością mogli zaplanować podróż poprzez „My 

Trip”, pozyskać najważniejsze informacje poprzez „Newsletter” oraz „SMS Alert”.  

 

W fazie turniejowej na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej, we współdziałaniu  

ze współpracującymi podmiotami, publikowane były ważne treści turniejowe, organizacyjne 

oraz praktyczne informacje dla kibiców i turystów zmierzających do Polski lub 

przebywających w czasie UEFA EURO 2012™ na jej terenie. Średnia dzienna liczba 

ważnych informacji publikowanych na stronie WWW wyniosła 12.  

  

Efektem sprawnej współpracy redakcji Polish Guide z miastami gospodarzami, Miastem 

Krakowem, Polską Organizacją Turystyczną, Krajowym Sztabem Operacyjnym, Krajowym 

Centrum Medialnym, Miejskim Sztabami Operacyjnymi oraz dzięki sprawnym pracom 

programistycznym wykonywanym przez partnerów technologicznych Galileo Interactive oraz 

MobileMS, w ramach projektu Polish Guide zrealizowane zostały wszystkie zakładane cele 

operacyjne:  

 Średnia dostępność strony WWW na poziomie 99% - zrealizowana na 

poziomie 100%; sprawne pozyskiwanie;  

 Uaktualnianie i publikowanie informacji na portalu internetowym oraz  

w aplikacji mobilnej – zrealizowane dzięki współpracy z Krajowym Sztabem 

Operacyjnym (elementem kluczowym był czytelny, przejrzysty i rzetelny 

system informacyjny – Euromaster), Krajowym Centrum Medialnym, 

Krajowymi Sztabami Miejskimi oraz delegatami PL.2012 w miastach 

gospodarzach i Krakowie;  

 Publikowanie informacji o nagłych zdarzeniach i utrudnieniach dla kibiców 

oraz mieszkańców miast gospodarzy w czasie krótszym niż 30 minut – dzięki 

sprawnemu działaniu redakcji serwisu www.polishguide2012.pl oraz usłudze 

SMS Alert, umożliwiającym bezpośrednie reagowanie i informowanie  

o ważnych sytuacjach w miastach gospodarzach i w całej Polsce; 

 Zakomunikowany i wypromowany produkt Polish Pass – dzięki specjalnej 

sekcji poświęconej produktowi Polish Pass oraz odsyłaczowi do operatorów go 

tworzących oraz regularnej komunikacji produktu w treściach obejmujących 

zakresem usługi uwzględnione w Polish Pass; 
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 Dostarczone narzędzie interakcji z użytkownikiem poprzez wykorzystanie 

„Twojego Przewodnika”, „Newslettera”, „SMS Alert”, skrzynki kontaktowej, 

aplikacji mobilnej – bieżąca komunikacja redakcji z użytkownikami  

za pomocą udostępnionych narzędzi; 

 Turyści i kibice zachęceni do przyjazdu do Polski – dzięki szerokiej bazie 

informacji turystycznych zawartych na stronie internetowej Polish Guide. 

W ramach projektu Polish Guide określone zostały również ryzyka związane z obszarem 

usługi internetowego i mobilnego informowania kibiców na temat Turnieju i organizacji: 

 

 Ataki hakerów lub zablokowanie strony WWW – brak ataków lub 

zablokowania strony WWW; 

 Niska jakość przekazywanych informacji do redakcji głównej – bardzo wysoka 

jakość oraz regularna aktualizacja przekazywanych informacji, dzięki 

systemowi „Euromaster” oraz skutecznej komunikacji z podmiotami 

współpracującymi; 

 Utrudnienia we współpracy redakcji głównej z interesariuszami – bardzo 

wysoki poziom współpracy dzięki delegatom PL.2012 w miastach 

gospodarzach oraz Miejskim Sztabom Operacyjnym, Polską Organizacją 

Turystyczną i Ministerstwem Spraw Zagranicznych; 

 Niedostępność techniczna aplikacji mobilnej i serwisu internetowego  

w warunkach zwiększonego obciążenia podczas Turnieju – brak technicznych 

problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnej; 

 Brak wystarczających zasobów w redakcji głównej Polish Guide do skutecznej 

obsługi informacyjnej portalu – wystarczający zespół redakcyjny działający  

w trybie zmianowym. 

Dla osiągnięcia celów strategicznych Polish Guide zaplanowano realizację specyficznych 

wskaźników efektywnościowych, tzw. KPI. Spośród trzech wyróżnionych wskaźników 

efektywności, w całości spełniony został wskaźnik średniej miesięcznej dostępności serwisu 

WWW, który na przełomie wszystkich miesięcy, jak również w okresie turniejowym wyniósł 

100%. Wskaźnik liczby unikalnych użytkowników strony internetowej WWW zrealizowany 

został na poziomie 66, 4%, a łączna liczba unikalnych użytkowników we wskazanym okresie 

wyniosła 238 863. Wskaźnik liczby pobrań aplikacji mobilnej zrealizowany został natomiast 

na poziomie 3, 9%, a suma pobrań na smartfony oraz tablety wyniosła 4663.  

 

Dzięki bogatej zawartości informacyjnej oraz sprawnej promocji i synergii z projektami 

Polish Pass oraz Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami, serwis internetowy Polish Guide osiągnął 

satysfakcjonujące rezultaty odwiedzin. W okresie od dnia 3 grudnia do dnia 3 czerwca 2012 r. 

witrynę odwiedziło 195 769 użytkowników, zanotowanych zostało 724 845 odsłon, a czas 

spędzony w serwisie wynosił wówczas średnio 00:03:57 minuty. Od dnia 3 grudnia 2011 r. do 

dnia 3 lipca 2012 r. witrynę odwiedziło 306 021 użytkowników Internetu, łącznie 

zanotowanych zostało 989 088 odsłon serwisu, a średni czas spędzony w serwisie przez 

jednego użytkownika wyniósł 00:03:14 minuty. Tylko w czerwcu 2012 r., w fazie 

turniejowej, serwis odwiedziło 35,7% wszystkich odwiedzających użytkowników, tj. 109 405; 
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zanotowano 262 584 odsłon (26, 5% wszystkich odsłon); a średni czas spędzony w serwisie 

wyniósł 00:01:57 minuty. Długość czasu spędzonego w serwisie wskazuje na wysokie  

i bardziej wnikliwe wykorzystanie informacji zawartych w serwisie jeszcze przed 

rozpoczęciem Mistrzostw UEFA EURO 2012™ oraz krótkotrwałe, wzmożone odwiedziny  

w celu pozyskania sprecyzowanych i konkretnych informacji w trakcie trwania Turnieju.  

 

 
Rysunek 32 Odwiedziny serwisu w dniach 4.06-3.07.2012 r. 

 

 
Rysunek 33 Odwiedziny serwisu w dniach 3.12.2011 r.-3.06.2012 r. 

 

 
Rysunek 34 Statystyki odwiedzin serwisu w dniach 4.06-3.07.2012 r. 
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Rysunek 35 Statystyki odwiedzin serwisu w dniach 3.12.2011 r.-3.06.2012 r. 

 

W ramach projektu Polish Guide oraz przekazywania ważnych informacji turniejowych  

i organizacyjnych wprowadzona została również usługa SMS Alert, dzięki której 

zarejestrowani użytkownicy na bieżąco otrzymywali krytycznie ważne informacje dotyczące 

organizacji UEFA EURO 2012™ w miastach gospodarzach i w Polsce, w dniach od  

8 czerwca do 1 lipca 2012 r. Z usługi skorzystało łącznie 677 użytkowników. W trakcie 

trwania Mistrzostw wysłanych zostało w sumie 5117 SMS-ów z informacjami nt. transportu, 

komunikacji, stref kibica i stadionów. Komunikacja z użytkownikami odbywała się również 

dzięki profilom na portalach społecznościowych: Facebook oraz Twitter. Profil na 

popularnym portalu Facebook, wykorzystanym po raz pierwszy podczas UEFA  

EURO 2012™, „polubiło” 6818 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się tu galerie 

– zwłaszcza te z unikalnymi zdjęciami wykonywanymi przez redakcję Polish Guide oraz 

proste informacje praktyczne pobierane z zasobów serwisu internetowego Polish Guide. 

Dzięki publikacji  postów w języku angielskim, udało się pozyskać  użytkowników z całego 

świata (poza Europą również: Meksyk, Kanada, USA, Indie) i dało to efekt 75% 

użytkowników spoza granic naszego kraju. Komunikacja podtrzymywana była również 

poprzez zamieszczanie krótkich informacji organizacyjnych i turniejowych na portalu 

Twitter. Użytkownicy bardzo często retwittowali posty, tzn. przekazywali je dalej. Bardzo 

ważne dla użytkowników były również wiadomości SMS Alerty, które również trafiały  

na Twittera i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 

Podsumowując działania w ramach projektu, Polish Guide to nowatorskie narzędzie oraz 

rozwiązanie serwisu dedykowanego, nieistniejące w dotychczasowej historii wielkich imprez 

sportowych. Serwis wyznacza nowy standard w tej dziedzinie a lesson learned z Mistrzostw 

UEFA EURO 2012™ przysłuży się w przyszłych podobnych projektach do usprawnienia ich 

funkcjonalności oraz rozwoju obsługi klienta eventowego. Warto podkreślić jednak,  

że niezwykle ważnym elementem powodzenia tego typu projektu są działania promocyjne, 

które w przypadku Polish Guide były symboliczne ze względu na brak wystarczających 

środków. 
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PARAMETRY OKRES PRZED TURNIEJEM OKRES TURNIEJU 

    3.12.2011 r.-3.06.2012 r. 4.06-3.07.2012 r. 

Strona internetowa www.polishguide2012.pl 

Liczba odsłon 

serwisu w 

podziale na: 

Całkowita 724 845 262 584 

Kraj 

Polska - 97 291 (49,70%) 

Rosja - 15 962 (8,15%) 

Niemcy - 11 620 (5,94%) 

Wielka Brytania - 11 341 (5,79%)  

Irlandia - 8 458 (4,32%) 

USA - 7 457 (3,81%) 

Hiszpania - 4 579 (2,34%)  

Kanada - 3 760 (1,92%) 

Ukraina - 3 405 (1,74%) 

Czechy - 2 680 (1,37%) 

Polska - 59 716 (54,58%) 

USA - 6 162 (5,63%) 

Wielka Brytania - 5 959 (5,45%) 

Niemcy - 5 869 (5,36%) 

Kanada - 3 930 (3,59%) 

Rosja - 3 070 (2,81%) 

Czechy - 2 588 (2,37%)  

Irlandia - 2 060 (1,88%) 

Hiszpania - 1 514 (1,38%) 

Włochy - 1 254 (1,15%) 

Miejscowość 

Warszawa - 40 082 (20,47%)  

Poznań - 7 346 (3,75%) 

Moskwa - 7 277 (3,72%) 

Kraków - 7 104 (3,63%) 

Dublin - 6 285 (3,21%) 

Gdańsk - 5 458 (2,79%) 

Wrocław - 5 089 (2,60%) 

Londyn - 3 621 (1,85%) 

Łódź - 3 087 (1,58%) 

(brak lokalizacji) - 2 957 (1,51%) 

Warszawa - 21 530 (19,68%) 

Poznań - 5 956 (5,44%) 

Kraków - 4 062 (3,71%)  

Gdańsk - 3 722 (3,40%) 

Wrocław - 3 415 (3,12%) 

(brak lokalizacji) - 1 789 (1,64%)  

Londyn - 1 715 (1,57%)  

Katowice - 1 396 (1,28%)  

Dublin - 1 393 (1,27%) 

Łódź -  1 384 (1,27%) 

Język 

polski - 89 877 (45,91%) 

angielski (USA) - 38 117 (19,47%) 

rosyjski - 14 291 (7,30%) 

angielski (UK) - 6 696 (3,42%) 

niemiecki (Niemcy)- 5 843 (2,98%)  

niemiecki (inne kraje) - 5 820 

(2,97%) 

rosyjski - 5 257 (2,69%) 

angielski (inne kraje) - 3 698 

(1,89%) 

polski - 3 444 (1,76%) 

hiszpański - 3 328 (1,70%) 

polski - 53 403 (48,81%)  

angielski (USA) - 25 478 (23,29%)  

rosyjski - 3 741 (3,42%)  

angielski (UK) - 3 522 (3,22%) 

niemiecki (Niemcy) 3 046 (2,78%) 

niemiecki (inne kraje) - 2 902 

(2,65%) 

francuski - 1 770 (1,62%)  

polski - 1 628 (1,49%) 

hiszpański - 1 418 (1,30%) 

Liczba odwiedzin serwisu 195 769 109 405 

http://www.polishguide2012.pl/
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Źródła odwiedzin 

google / organic - 56 663  

(direct) / (none) - 29 384  

uefa.com / referral - 28 759  

2012.org.pl / referral - 12 820  

facebook.com / referral - 5 028  

ru.uefa.com / referral - 4 372  

intercity.pl / referral - 2 872  

moskwa.polemb.net / referral - 2 688  

yandex / organic - 2 434  

uefaeuro2012.gdansk.pl / referral - 2 

166  

google / organic - 50 532  

uefa.com / referral - 21 867  

(direct) / (none) - 7 726  

2012.org.pl / referral - 3 765  

facebook.com / referral - 3 036  

jedemenaeuro.cz / referral - 1 542  

yandex / organic - 1 332  

uefaeuro2012.gdansk.pl / referral - 

1 282  

gddkia.gov.pl / referral - 1 257  

google.pl / referral - 1 085  

Unikalni użytkownicy 146 873 95 445 

Średni czas trwania odwiedzin 00:03:57 00:01:57 

Współczynnik odrzuceń 46,57% 63,12% 

Słowa kluczowe 

(nie określono) - 9 460   

polish guide - 5 917  

polishguide - 1 095  

polish guide 2012 - 941 

polishguide2012.pl - 806  

polish pass - 669  

nowy terminal wrocław - 539  

polishguide 2012 - 460  

www.polishguide2012.pl - 408  

polishguide2012 - 340 

(nie określono) - 11 498  

polish guide - 1 261  

strefy kibica w Polsce - 348  

plan stadionu narodowego - 252  

euro 2012 poland - 232  

fan zone wrocław - 190  

pge arena - 190 

euro 2012 pl - 181 

polishguide2012.pl - 162  

polishguide - 147 

    Aplikacja mobilna Polish Guide   

    23.05-3.07.2012 

Liczba pobrań 

aplikacji mobilnej 

Całkowita 4663 

iOS 2680 

Android 1983 

Oceny aplikacji 
Google Play 3,5/5 

App Store brak danych/zbyt mało opinii, aby wyświetlić ocenę 

wykorzystanie profilu Polish Guide na portalu Facebook 

    8.03-3.06.2012 8.03-3.07.2012 

Liczba fanów strony (like) 3495 6818 

Liczba zaangażowanych fanów 566 2303 

Liczba postów użytkowników 56 36 

Liczba «Lubię to» 392 1474 

Liczba komentarzy 86 380 

Talking about 2126 2991 

Interactivity Index (InI) 4567 11856 
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Interactivity Index Fanów 2619 10091 

Narodowości brak danych 

Polska - 1343 

Niemcy - 1087   

Irlandia - 715 

Czechy - 606 

Grecja - 483 

Chorwacja - 454 

Włochy - 379 

Portugalia - 343 

Francja - 269 

Wielka Brytania –                     242 

Wykorzystanie profilu Polish Guide na portalu Twitter 

    26.04-3.07.2012 (nie ma możliwości podziału na różne okresy czasowe) 

Liczba twittów  
Całkowita 238 

Średnia dzienna 6 

Liczba osób obserwujących 236 

dodatkowe dane dotyczące serwisu internetowego  

    3.12.2012-3.06.2012 4.06-3.07.2012 

Liczba dziennych, ważnych 

informacji organizacyjnych 

publikowanych na stronie www 

oraz przygotowanych do pobrania 

na serwerze APP 

średnio 4 dziennie średnio 12 dziennie 

wykorzystanie usługi SMS Alert 

    4.06-3.07.2012 

Liczba 

zarejstrowanych 

użytkowników w 

podziale na: 

Całkowita 677 

Cały kraj 216 

Gdańsk 103 

Poznań 106 

Warszawa 130 

Wrocław 122 

Łączna suma wszystkich 

wysłanych SMS Alertów 
5117 

 

 

Wnioski końcowe 

 

Centrum Medialne KSzO było pierwszym w historii dużych imprez sportowych centrum 

medialnym na poziomie krajowym. Taka struktura sprawdziła się w 100% zapewniając 
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mediom dostęp do zbieranych centralnie i agregowanych informacji z całego kraju, 

wszystkich obszarów, miejsc i miast.  

 

Rekomendowane wsparcie systemu w przyszłości: 

 

Centralna struktura wymaga odpowiednich zasobów oraz profesjonalnych narzędzi, które 

muszą zostać wcześniej zaplanowane i zabudżetowane: 

 wystarczająca liczba osób, pozwalająca na pracę w systemie zmianowym 

(praca 24/7); 

 zakup profesjonalnego monitoringu mediów zagranicznych; 

 zapewnienie środków na budowę relacji i stworzenie bazy precyzyjnie 

wybranych dziennikarzy zagranicznych (szczególnie ważne w sytuacji, kiedy 

nie jest możliwe wykorzystanie bazy organizatora imprezy – w przypadku 

UEFA EURO 2012™ bazy mediów UEFA) – rozpoczęcie działań co najmniej 

6 miesięcy przed wydarzeniem; 

 budżet, pozwalający na plan promocji profili społecznościowych (szczególnie 

ważne w sytuacji, kiedy stanowią one kluczowy  kanał komunikacji 

społecznej) – rozpoczęcie działań na co najmniej 6 miesięcy przed 

wydarzeniem. 

 

Promocja Polski w kraju i za granicą 

 

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału promocyjnego największych imprez 

sportowych dla budowy wizerunku kraju gospodarza powinny być realizowane zaplanowane 

działania promocyjne obejmujące okres przed, w trakcie i po wydarzeniu.  

 

Wszystkie trzy etapy są niezbędne, a ich czas trwania uzależniony jest od charakteru i skali 

danego wydarzenia. Ważne jest, aby zaplanowane działania były realizowane w całości,  do 

czego niezbędny jest dedykowany budżet. Biorąc pod uwagę rozproszenie ośrodków 

prowadzących narodowe działania promocyjne, niezbędna jest realna koordynacja tych 

działań poprzez dedykowany podmiot. 

 

Ważnym elementem skutecznych działań promocyjnych jest zaangażowanie całego 

społeczeństwa. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich działań 

komunikacyjno - promocyjnych skierowanych do wewnątrz. Powinny one mieć odpowiedni 

zasięg terytorialny i czasowy. 

 

Polish Guide i Polish Pass 

 

Nowoczesne narzędzia promujące wizerunek Polski jak Polish Guide i Polish Pass powinny 

być utrzymane po zakończeniu Turnieju. Utrzymanie ich wymaga dedykowanego budżetu, 

odpowiedniej promocji oraz  profesjonalnej koordynacji. 
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4.10 Wolontariat miast gospodarzy 

 

Cele 

Zespół ds. wolontariatu miast gospodarzy rozpoczął przygotowania projektowe w 2009 r. 

Rezultatem tej pracy było powstanie koncepcji wolontariatu w przestrzeni publicznej, 

zatwierdzonej przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezydentów miast gospodarzy w dniu 

22 marca 2010 r. Na podstawie przyjętej koncepcji prowadzono szczegółowe przygotowania 

projektu, który w fazę realizacji wszedł w 2011 r. Dzięki współpracy PL.2012 z miastami 

gospodarzami Euro 2012 wspólny koordynowany projekt wolontariatu jest przykładem 

zapewnienia jakości i jednolitego standardu usług wolontariuszy podczas Mistrzostw Europy 

po raz pierwszy w historii tego turnieju.   

 

W ramach projektu były postawione dwa główne cele: 

1. Zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA  

EURO 2012™.  

2. Zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy. 

 

Cel związany z zapewnieniem obsługi był bezpośrednio związany z oczekiwaniami grup 

docelowych co do jakości serwisu wolontariuszy: kibiców, turystów, dziennikarzy  

i mieszkańców miast. Zapewnienie dobrego środowiska pracy było wyzwaniem 

organizacyjnym, które przede wszystkim było strategicznym podejściem do wzmocnienia roli 

wolontariatu w procesie przygotowań oraz modelem zarządzania głównym ryzykiem  

w wolontariacie podczas Turnieju – utrzymaniem odpowiedniej liczby wolontariuszy  

w dłuższej perspektywie czasu. W przypadku wolontariatu, gdzie ludzie działają z dobrej woli 

poświęcając czas wolny, ważne jest, aby mieli zapewnione dobre środowisko pracy, na które 

składają się przede wszystkim zadania i ludzie współpracujący z wolontariuszami. Oba cele 

zostały zrealizowane w stopniu wyższym niż przyjęto za oczekiwany. 

 

Wolontariuszami byli ludzie z całej Polski (ponad 1000 miejscowości). Były to osoby  

w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym (uczniowie i studencie, osoby pracujące, 

emeryci, bezrobotni), w tym ok. 60 osób z niepełnosprawnościami. Warto zwrócić uwagę,  

że wolontariat w przestrzeni publicznej miast gospodarzy włączał znaczną liczbę (ponad 130) 

obcokrajowców, którzy przyjechali z 25 krajów, również spoza Europy. Zapewnienie dobrego 

środowiska pracy, również na etapie przygotowań, wymagało prowadzenia projektu oraz 

szkoleń (w tym e-learning) w j. angielskim.  

 

Ocena działań wolontariatu 

Badanie, realizowane przez PL.2012 we współpracy z miastami gospodarzami podczas 

Turnieju dotyczyło oceny satysfakcji i poziomu obsługi kibiców, czyli ważnej grupy 

docelowej działań wolontariuszy. Dla organizatorów projektu „Wolontariat Miast 

Gospodarzy” wskaźnik satysfakcjonujący, czyli taki, który określa poziom akceptowalny 

ustalono na 70% zadowolenia z serwisu wolontariuszy. W badaniu wypowiadali się nt. 

następujących charakterystyk wolontariatu: ogólna ocena, kompetencje i  umiejętność 

odpowiedzi na pytania, znajomość języka angielskiego, chęć niesienia pomocy oraz 
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komunikatywność i operatywność. Dla każdego z miast w wymienionych zakresach ocena 

pozytywna była w przedziale 80 do 90 %. 

 

Działania wolontariatu miejskiego były zauważane i doceniane przez wszystkie rodzaje 

mediów: internetowe, prasowe, radiowe i telewizyjne.  

 

Liczba  

Łącznie działało ponad 2600 wolontariuszy w: Poznaniu – 481, Krakowie – 126, Wrocławiu  

- 650, Gdańsku - 556, Warszawie - 800. Wolontariusze działali w takich miejscach jak: 

lotnisko, dworce kolejowe, strefa kibica, Ambasada Kibica, ulice miast, komisariaty, szpitale  

i przychodnie, parkingi, centra miast. Wspierali też infolinie miejskie. Głównym zadaniem 

każdego wolontariusza było wspieranie informacją w zakresie wydarzeń związanych  

z Turniejem oraz wskazówkami dotyczącymi orientacji w mieście, w tym korzystanie  

z dostępnej komunikacji. 

 

Wnioski 

Podczas samego Turnieju zapewnienie koordynacji krajowej wzmacniało proces wymiany 

informacji pomiędzy miastami: raporty dzienne w zakresie wolontariatu były przesyłane  

do koordynatorów miejskich, co pozwalało na bieżący monitoring sytuacji niestandardowych 

i lepsze przygotowanie. Dodatkowym źródłem wymiany informacji były rozmowy pomiędzy 

koordynatorem krajowym a koordynatorami miejskimi o sytuacjach niestandardowych 

pomiędzy okresem raportowania. Jako wnioski wynikające z doświadczeń realizacji projektu 

„Wolontariat Miast Gospodarzy” należy wskazać dwa główne obszary ich źródeł: 

organizacyjny (czyli jak powstawał wspólny projekt) oraz związane z realizacją (czyli samym 

działaniem wolontariuszy podczas Turnieju). 

 

W grupie wniosków organizacyjnych są przede wszystkim: 

1. waga procesu przygotowania koncepcji i planowania – jest to czas na zbudowanie 

dobrych fundamentów współpracy i przygotowanie szczegółowych rozwiązań dla 

etapu realizacji; 

2. powołanie zespołu projektu i powierzenie koordynacji jednej osobie; 

3. szczegółowe określanie zadań i wyznaczanie osób odpowiedzialnych; 

4. praca zespołu w oparciu o metodykę projektową; 

5. dla osiągania synergii kosztów i ważnych etapów organizacyjnych (np. przygotowanie 

systemu rekrutacyjnego, produkcja strojów) pomocne jest wsparcie szczebla 

kierowniczego instytucji partnerskich; 

6. korzystanie z narzędzi do zarządzania projektowego. W tym przypadku pomocne było 

jedno wirtualne miejsce, w którym były przechowywane pliki projektu; 

7. wymiana doświadczeń podczas spotkań zespołu projektowego; 

8. realizacja wspólnych zadań (np. informowanie o projekcie w mediach); 

9. współpraca  z osobami, które będą działać z wolontariuszami podczas wydarzenia  - 

jeden z ważnych warunków przygotowania dobrego środowiska pracy dla 

wolontariuszy; 

10. proces rekrutacji rozłożony na etapy: etap zgłoszeń przez Internet i etap rozmów 
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rekrutacyjnych; 

11. uruchomienie strony internetowej projektu 5 miesięcy przed rekrutacją dało dość 

czasu na promocję i dotarcie do zainteresowanych kandydatów; 

12. dla osiągnięcia dobrej jakości wolontariatu warto w odpowiednim momencie projektu 

zapewnić koordynatorom w miastach możliwość skoncentrowania się wyłącznie  

na zadaniach związanych z organizacją wolontariatu. 

 

Z doświadczeń podczas realizacji działań warto wskazać na następujące wnioski: 

1. prosty model zarządzania: wolontariusze – lider – koordynator obszaru – koordynator 

miejski; w tym modelu wolontariusze stale działają pod kierunkiem jednej osoby 

(lidera), z którą się znają, wspólnie organizują swoją pracę i rozwiązują bieżące 

problemy. Lider jest też osobą kontaktową dla danej grupy wolontariuszy zarówno  

w strukturze zarządzania wolontariatem, jak i dla osób zarządzających w danej 

lokalizacji (np. dworca, lotniska); 

2. dostosowanie zadań i harmonogramu działań do motywacji i możliwości czasowych 

wolontariuszy – to najważniejszy element zarządzania wolontariatem. Dopasowanie 

tak zadań i czasu pracy, aby każdy wolontariusz chętnie je wykonywał jest kluczem 

do realizacji podstawowego celu projektu związanego z serwisem dla gości. 

Jednocześnie jest najlepszym sposobem, aby utrzymać chęć działania w dłuższym 

czasie; 

3. udział osób odpowiedzialnych za wolontariat w strukturach zarządzania operacją 

turniejową na poziomie miasta i sztabu krajowego – możliwość szybkiego 

przekazywania informacji; 

4. wyposażenie wolontariuszy w niezbędne narzędzia pracy w zależności od miejsca 

działań (np. w miejscach takich jak lotnisko i dworce wzmocnienie środków łączności 

bezprzewodowej) i zapewnienie logistyki dostarczania materiałów informacyjnych 

(map, ulotek); 

5. zapewnienie dla wolontariuszy miejsca, gdzie mogą zostawić rzeczy (np. pokój); 

6. włączenie wolontariuszy w działania komunikacyjne podczas wydarzeń: np. gazetki  

o codziennych działaniach wolontariatu (przykład „Jedynka” w Gdańsku), newsletter 

„VOLume” wydawany cyklicznie po każdym dniu meczowym w Polsce, wysyłany 

bezpośrednio do wolontariuszy mailem i dostępny w Centrach Wolontariatu; 

7. do budowania zainteresowania podczas Turnieju był również wykorzystywany profil 

projektu na Facebooku, gdzie wolontariusze pokazywali zdjęcia, były też ogłaszane 

konkursy związane z codziennym życiem wolontariatu, zamieszczane linki  

do artykułów prasowych i audycji telewizyjnych; 

8. elastyczne reagowanie na codzienne zapotrzebowanie liczby wolontariuszy. 

Dostosowanie obsady w zależności od potrzeb danego miejsca w każdym dniu 

niezależnie, co jest ważne z perspektywy zapewnienia ciągłości działań wolontariatu. 

Często zdarzało się, że liczba lub czas działań, w dni, w które nie był rozgrywany 

mecz,  były skracane w porównaniu do pierwotnych planów.  

 

 



 

  249 

4.11 Program odpowiedzialności społecznej 

 

Przygotowanie Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce opierało się o trzy główne filary, 

którymi były: infrastruktura, organizacja i kwestie społeczne. Efekt Turnieju pokazał,  

że zaangażowanie kibiców z Polski i innych krajów zadecydowało o ostatecznym sukcesie tej 

imprezy. Społeczny entuzjazm wspierany był przez kampanie społeczne, np. Polacy 2012, 

Wszyscy jesteśmy gospodarzami, które jako bardzo widoczne pomogły mieszkańcom  

kraju odnaleźć się nie tylko w sferze sportowej, ale także w ogólnie rozumianej sferze 

publicznej tego wydarzenia.  

 

Prowadzone w 2009 r. działania z zakresu Programu Odpowiedzialności Społecznej wpisały 

się w proces przygotowań poprzez szczególne zwrócenie uwagi na uczestnictwo w Turnieju 

grup i osób, które z różnych przyczyn mogły napotkać na bariery uniemożliwiające im 

równoprawny udział w tym święcie. Do grup tych można zaliczyć osoby tworzące subkulturę 

kibiców piłkarskich, które mogły doświadczyć barier ze względu na stereotyp „kibica – 

chuligana”, czy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, których udział w sporcie w roli 

kibiców, czy wolontariuszy był w Polsce dotychczas marginalny. W tym zakresie celem 

programu było włączenie lokalnych kibiców w proces przygotowań i organizacji Turnieju 

oraz włączenie kwestii dostępności Turnieju dla niepełnosprawnych do wszystkich aspektów 

organizacji.  

 

Kwestie te zostały zorganizowane w ramach kilku projektów. Projekty skierowane do 

kibiców piłkarskich to „Respect Fan Culture – Ambasady Kibiców”, „Kibice Razem” oraz 

„Kibice w swoim mieście”. Natomiast działania dotyczące udostępnienia Turnieju dla osób  

z niepełnosprawnościami były realizowane bezpośrednio w ramach lub we współpracy  

z projektem „Respect Inclusion – Football with no Limits”. Wszystkie projekty były 

koordynowane przez PL.2012, realizowane przez organizacje pozarządowe w ścisłej 

współpracy z samorządami miast gospodarzy, w znacznej mierze finansowane ze środków 

publicznych. Projekty „Respect” otrzymały dodatkowo znaczące wsparcie finansowe  

ze strony UEFA i były częścią Oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej, 

realizowanego na terenie Polski i Ukrainy. 

 

Kolejną kwestią poruszoną w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej było 

włączenie do przygotowań turniejowych oraz wykorzystania zainteresowania tym 

wydarzeniem do wsparcia rozwoju osób i organizacji zajmujących się sportem, a także choć 

w mniejszym stopniu kulturą. Zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi 

kierunki tego rozwoju określono jako: (1) współpracę animatorów obiektów typu „Orlik”  

ze społecznością lokalną, (2) promocję zdrowia na „Orlikach”, (3) kształtowanie wiedzy  

nt. zarządzania wolontariuszami, (4) wykorzystanie wolontariatu jako narzędzia aktywizacji 

zawodowej i społecznej. Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu „Respect your 

Health – Euroschools 2012” oraz „Wolontariat – włącz się!”. Tak samo jak projekty 

wymieniane wcześniej, koordynacja projektów z procesem przygotowań Polski do UEFA 

EURO 2012™ odbywała się poprzez PL.2012. Projekt „Respect your Health – Euroschools 

2012” realizowany był przez organizacje pozarządowe w ramach Oficjalnego Programu 
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Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012™, wspieranego finansowo przez UEFA. 

„Wolontariat – włącz się!” różnił się pod względem sposobu zarządzania od innych 

projektów, ponieważ jego koordynatorem i liderem była bezpośrednio PL.2012, która 

realizowała go we współpracy z organizacjami pozarządowymi ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Kolejnym ważnym wymiarem Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA  

EURO 2012™ było wsparcie rozwoju sektorów/dziedzin życia społecznego, których 

dotyczyły projekty poprzez wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych w zakresie 

zdobywania nowych kompetencji, poszerzania zakresu działalności, nawiązywania 

współpracy lokalnej, krajowej, międzynarodowej, a także nawiązywania współpracy  

z instytucjami należącymi do innych sektorów (współpraca międzysektorowa organizacji 

publicznych, pozarządowych i biznesu).  

 

Realizacja celów należących do tego wymiaru odbywa się poprzez wbudowanie w proces 

ustanawiania projektów etapu konsultacji oraz ustanowienie PL.2012 jako instytucji 

odpowiedzialnej za konsultacje, negocjacje, budowanie relacji, wymianę doświadczeń, 

popularyzację działań, celów oraz metod pracy. PL.2012 zajmowała się także wsparciem 

procesu pozyskania środków, wyboru partnerów, wsparcia partnerów w procesie współpracy, 

monitorowania ryzyk oraz wsparcia partnerów w przypadku konieczności reagowania  

na problemy lub kryzysy.  

 

Takie skonstruowanie systemu pracy miało na celu wczesne rozpoczęcie działań 

zmierzających do utrwalenia efektów społecznych prowadzonych projektów. Na obecnym 

etapie widać, że większość organizacji i instytucji zaangażowanych w ramach Programu 

planuje kontynuowanie rozpoczętych działań po 2012 r.  

Efekty działań poszczególnych projektów zostały opisane w dalszej części dokumentu. 

  

4.12 Akademia Euro 

 

„Akademia Euro” to cztery projekty systemowe realizowane na podstawie 4 wniosków  

o dofinansowanie w województwach: dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim  

i wielkopolskim, współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych  

i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt wymagał zunifikowania działań szkoleniowych, 

określenia niezbędnego pakietu szkoleniowego i współdziałania ze sobą wielu podmiotów  

w czterech regionach miast gospodarzy. 

 

W latach 2011 – 2012, w miarę zbliżania się do UEFA EURO 2012™ coraz istotniejszą rolę 

odgrywał aspekt aktywizacji społecznej oraz działania wspierające wizerunek kraju. 

Przygotowania do Turnieju wkroczyły w kolejny, kluczowy etap – łączenia zbudowanej  
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i planowanej do wykonania twardej infrastruktury z organizacją, od których to przede 

wszystkim czynników zależał sukces Polski w przeprowadzeniu Mistrzostw Europy.  

W obszarze organizacyjnym niezwykle istotna była profesjonalna obsługa. Od poziomu 

obsługi, jaka była zapewniona kibicom, zależały ich osobiste doświadczenia, które przełożyły 

się bezpośrednio na wizerunek Polski i Polaków, a także zadecydują o tym, czy turyści będą 

chcieli wracać do Polski w przyszłości.  

 

Akademia Euro miała za zadanie zapewnienie odpowiedniej, wg określonych standardów 

jakości, obsługi kibiców (klientów). Było to konieczne zarówno dla zapewnienia spokojnego 

przebiegu meczów, zbudowania dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą,  

jak i wzmocnienia chęci powrotu do Polski w celach turystycznych. Turniej jest imprezą 

masową i bez zaangażowania mas nie wystarczyło świetne przygotowanie infrastrukturalne  

i organizacyjne. Zagrożeniem zignorowania działań skierowanych do ludzi była sytuacja 

pustych stref kibica, fanów nieprzygotowanych do kibicowania. Potrzebna była odpowiednia 

atmosfera, dostęp do informacji, włączenie i zaangażowanie Polaków w Imprezę. Tylko w ten 

sposób można było uzyskać szeroki, znaczący, pozytywny wpływ na turystów 

odwiedzających Polskę i zadbać o zbudowanie dobrego wizerunku Polski i Polaków  

za granicą. Ważne było dobre zrozumienie wyzwania stojącego przed Polakami – 

Gospodarzami: zapewnienia odpowiedniej, wg określonych standardów jakości, obsługi 

kibiców. Nie chodziło nam tylko o to, by turyści byli dobrze obsługiwani, ale by Polacy stali 

się zaangażowani, byli uczestnikami (by ta impreza była w pierwszej kolejności dla nas = 

Polaków) i z tego wypływała wysokiej jakości obsługa kibiców. Efektem Akademii było 

przede wszystkim ZAANGAŻOWANIE Polaków, SATYSFAKCJA kibiców i Polaków 

oraz WIZERUNEK Polski i Polaków.  

 

Akademia Euro niewątpliwie przyczyniła się do sukcesu w ww. obszarach. Wg badań PBS 

97% POLAKÓW POZYTYWNIE OCENIA ATMOSFERĘ TURNIEJU, 97% Polaków 

uznała, że POLACY BYLI DOBRYMI GOSPODARZAMI UEFA EURO 2012™,  

93% uznała, że pięcioletnie przygotowania przyczyniły się do wzmocnienia wizerunku Polski 

i Polaków za granicą, 90% większej otwartości Polaków wobec cudzoziemców.  

74% badanych uważa, że organizacja UEFA EURO 2012™ będzie procentowała  

w przyszłości rozwojem turystycznym Polski i poprawą wizerunku Polski w świecie.  

 

Krótka historia projektu 

 

Prace nad projektem Akademia Euro trwały od czerwca 2010 r. Jednym z priorytetowych  

i strategicznych zadań stojących przed Spółką było pozyskanie współfinansowania  

ze środków Unii Europejskiej. W połowie 2010 r. Spółka PL.2012 przedstawiła  

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego propozycje możliwych do realizacji tą ścieżką 

projektów, z których dwa zostały wskazane do potencjalnej realizacji: Akademia Euro oraz 

Wolontariat - Włącz się. W lipcu 2010 r. odbyły się dwa spotkania w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego w celu doprecyzowania koncepcji Akademii Euro (w tym wyboru grup 

docelowych) przy uwzględnieniu wymogów PO KL (spotkania z udziałem przedstawicieli 

PL.2012, MSiT, samorządów województw, WUP, MRR). W 2010 r. PL.2012 podjęła kolejne 
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działania zmierzające do ich realizacji uzyskując akceptację Planów Działań Regionów,  

w których wskazano PL.2012 jako beneficjenta systemowego i lidera działań w każdym  

z 4 regionów miast gospodarzy. W 2011 r., po publikacji Planów Działań regionów, PL.2012 

skierowała do instytucji zarządzających wnioski o dofinansowanie 4 projektów systemowych 

ze środków unijnych. Przedstawiciele PL.2012 spotkali się z każdym regionem  

i przedstawicielami Biur EURO 2012 w miastach gospodarzach Euro 2012 w celu 

uszczegółowienia projektu, diagnozy potrzeb każdego z regionów. Prace zespołu złożonego  

z reprezentantów miast gospodarzy Euro 2012 trwały od sierpnia do września 2010 r.,  

we wrześniu 2010 r. koncepcja realizacji Akademii Euro została przyjęta przez Zarząd Spółki 

PL.2012. Od dnia 1 marca 2011 r. rozpoczął się okres realizacji projektu zgodnie z Planami 

Działań 4 regionów i tym samym okres kwalifikowalności kosztów. Do dnia 21.07.2011 r. 

podpisane zostały cztery umowy o dofinansowanie w każdym z 4 regionów miast gospodarzy. 

Realizacja zadań merytorycznych w projekcie trwała do końca maja 2012 r. Okres realizacji 

projektu trwał do dnia 30 czerwca 2012 r. dla pomorskiego i dolnośląskiego oraz do dnia  

31 lipca 2012 r. dla mazowieckiego i wielkopolskiego. Rozliczenie projektu planowane jest 

do końca października 2012 r. 

 

Budżet projektu i wykonanie 

Wykonanie budżetu projektów

4

Nr 

zad.

Akademia Euro                                                          

woj. dolnośląskie

Prognoza 

wykonania 

budżetu projektu 

dolnośląskie

Prognoza 

wykonania 

budżetu projektu 

pomorskie

Prognoza 

wykonania 

budżetu projektu 

mazowieckie

Prognoza 

wykonania 

budżetu projektu 

wielkopolskie

1
Rekrutacja uczestników i 

uczestniczek
404 620 472 317 176 720 414 255

2
Szkolenia umiejętności miękkich 

(SUM) i kursy językowe (KJ)
1 320 104 1 315 880 1 734 196 1 172 675

3 Ewaluacja i monitoring projektu 27 000 54 120 53 371 52 900

5 Zarządzanie projektem 386 705 343 672 372 056 324 313

Koszty pośrednie 145 556 242 474 146 319 198 181

2 283 984 2 428 464 2 482 662 2 162 324TOTAL

TOTAL BUDŻETU PROJEKTÓW AE 9 357 434

 
W regionie dolnośląskim projekt realizowany był w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

W regionie dolnośląskim przyjęto tryb realizacji projektu bez pomocy publicznej, w związku  

z czym cykl szkoleniowy był skierowany do pracowników z własnej woli zainteresowanych 



 

  253 

podnoszeniem kwalifikacji poza miejscem i godzinami pracy. 

 

W regionie pomorskim przyjęto tryb realizacji projektu bez pomocy publicznej, w związku  

z czym cykl szkoleniowy był skierowany do pracujących kobiet i mężczyzn, którzy z własnej 

woli i po godzinach pracy będą uczestniczyć w projekcie. 

 

W regionie wielkopolskim przyjęto tryb realizacji projektu objęty pomocą de minimis (od 

06.10.2011 r.), w związku z czym cykl szkoleniowy był skierowany do pracowników 

przedsiębiorstw za pośrednictwem pracodawców. Partnerem w realizacji projektu jest 

Warszawski Ośrodek Ruchu Drogowego. 

 

W regionie mazowieckim przyjęto tryb realizacji projektu z pomocą publiczną, w związku  

z czym cykl szkoleniowy jest skierowany do pracowników i pracownic przedsiębiorstw  

za pośrednictwem pracodawców. 

 

Grupy docelowe 

Projekt był skierowany do osób dorosłych w branżach mających kontakt z turystą 

zagranicznym i świadczących usługi komunikacyjne, z własnej woli (Pomorskie  

i Dolnośląskie) zgłaszających potrzebę nabycia nowych, podniesienia lub uzupełnienia 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz lepszą adaptację do zmian na rynku pracy lub 

oddelegowanych przez pracodawcę (Wielkopolskie i Mazowieckie). Uczestnikami projektu 

były osoby wykazujące chęć przygotowania się w przyszłości do lepszego wykorzystania 

możliwości jakie daje organizacja UEFA EURO 2012™. 

 

Wybrane grupy docelowe były kluczowe dla zapewnienia przyjemnego i spokojnego pobytu 

klienta w naszym kraju. To od ich postaw i zachowań zależały dochody tych branż, 

wizerunek miasta i kraju. „Akademia Euro” była więc skierowana do tych osób, które 

zagraniczny gość może spotkać na swojej drodze, poruszając się z lotniska / stacji do miejsca 

noclegowego i stadionu. Świadcząc usługi komunikacyjne i obsługując klientów uczestnicy 

projektu stali się ważnym elementem systemu logistycznego imprezy. Dlatego ważne by 

potrafili sprawnie się komunikować i reagować w sytuacjach kryzysowych. Byli również 

ważnym elementem systemu informowania kibiców oraz promocji Turnieju, miasta i regionu. 

Dla części turystów byli oni pierwszym kontaktem po przyjeździe do miast gospodarzy. 

Dlatego ważne dla dobra miasta i regionu było, aby byli gotowi udzielić kompleksowej 

informacji oraz wsparli działania promocyjne, stali się tak zwanymi „ambasadorami 

projektu”. 

 

Szkolenia zrealizowane w 4 województwach skierowane były do pracowników/pracownic 

branż związanych z obsługą ruchu turystycznego, które w zależności od danego regionu 

przedstawiały się następująco: 

 woj. mazowieckie: gastronomia i handel, transport kolejowy, publiczny transport 

miejski, instytucje publiczne (służba medyczna), transport lotniczy – obsługa lotniska, 

usługi; 

 woj. wielkopolskie: gastronomia i handel, usługi, transport kolejowy, transport 
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publiczny, transport prywatny, hotelarstwo, osoby samozatrudnione; 

 woj. pomorskie: gastronomia i handel, transport kolejowy, instytucje publiczne, straż 

miejska, ratownictwo medyczne; 

 woj. dolnośląskie: transport kolejowy, transport autobusowy międzymiastowy 

i miejski, usługi, hotelarstwo, punkty informacji turystycznej, obsługa lotniska, 

gastronomia i handel, instytucje publiczne. 

 

Cele – realizacja. Rekrutacja uczestników 

Do projektu łącznie zgłosiły się 3 402 osoby. Przyjętych zostało 2 319 osób. Co stanowi 

109% zakładanych rezultatów.   

 

Nabór na szkolenia w ramach Akademii Euro został uruchomiony w dniu 15 czerwca 2011 r. 

Zrekrutowanie wymaganej liczby uczestników było ogromnym wyzwaniem w projekcie.  

Od marca 2011 r. prowadzone były działania rekrutacyjno-informacyjno-promocyjne, mające 

na celu pozyskanie uczestników do projektu. Za realizację większości działań rekrutacyjno- 

informacyjno-promocyjnych odpowiedzialna była firma LinkPR, wybrana zgodnie  

z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

W miesiącach październik - grudzień 2011 r. w każdym z regionów prowadzona była 

kampania radiowa (przeniesienie spotów ze stycznia 2012 r. w celu intensyfikacji kampanii). 

Spoty radiowe długości 30” i 15” wyemitowane zostały w 4 lokalnych radiostacjach  

w każdym regionie. W regionach pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim przeprowadzono 

również kampanię prasową.  

 

W celu rekrutacji uczestników szkoleń zorganizowano 13 konferencji z udziałem mediów  

i interesariuszy. W konferencjach do udziału zaproszeni zostali uczestnicy Akademii Euro, 

pracodawcy oraz lektorzy i trenerzy firm szkoleniowych.  

 

Podjęto również działania majce na celu informację o projekcie w Internecie. Od czerwca 

2011 r. działa strona internetowa projektu www.akademiaeuro.pl, która jest na bieżąco 

aktualizowana. W połowie września 2011 r. uruchomiony został profil Akademii Euro  

na portalu społecznościowym Facebook. Funkcję informacyjną pełniła także strona 

internetowa Spółki PL.2012 oraz bannery internetowe umieszczone na stronach 

interesariuszy. 

Szkolenia i kursy języka angielskiego: 

 2 301 uczestników rozpoczęło szkolenia;  

 2 269 uczestników ukończyło szkolenia;  

 2 230 ukończyło pełny cykl AKADEMII EURO.  

 

Pierwsi absolwenci (listopad 2011 r.) 

Realizowane w 4 regionach szkolenia wyposażyły 2 230 pracowników, którzy przeszli cały 

cykl szkoleniowy (640 w woj. mazowieckim, 534 w woj. wielkopolskim, 460 w woj. 

pomorskim, 596 w woj. dolnośląskim) m.in. branż transportowej, handlowej  

i gastronomicznej w narzędzia zapewniające profesjonalną obsługę klienta podczas i po 

http://www.akademiaeuro.pl/
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UEFA EURO 2012™. Stanowi to realizację zakładanych minimalnych celów łącznie  

w 104 %. 

Celem przeprowadzonych szkoleń było: 

 podniesienie umiejętności językowych z języka angielskiego;  

 podniesienie kompetencji interpersonalnych oraz zdolności adaptacyjnych 

uczestników i uczestniczek projektu do rosnących oczekiwań rynku pracy, 

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

zagranicznych, w związku  organizacją w Polsce UEFA EURO 2012™; 

 podniesienie wiedzy z zakresu różnic międzykulturowych; 

 podniesienie umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta; 

 podniesienie umiejętności z zakresu atrakcji danego regionu pod kątem organizacji 

imprez masowych; 

 rozwinięcie kompetencji i profesjonalizmu uczestników i uczestniczek projektu oraz 

stworzenie przestrzeni dla ich osobistego i zawodowego włączenia się  

w przygotowania do UEFA EURO 2012™. 

 

„Akademia Euro” składała się z cyklu szkoleń (jęz. angielski, obsługa klienta, różnice 

międzykulturowe w kontekście obsługi klienta, atrakcje danego regionu pod kątem 

organizacji imprez masowych).  

Pierwsze szkolenia uruchomiono w sierpniu 2011 r. Wykonawcami kursów językowych była 

firma Learning Systems Poland, wszystkich szkoleń interpersonalnych PM Group Zubrzycki, 

Panasewicz sp. j.  

16 godzin
(dwa dni)

60 godzin 
lekcyjnych

16 godzin
(dwa dni)

8 godzin
(jeden dzień)

Kurs języka 
angielskiego
(3 poziomy)

Profesjonaln
a obsługa 

klienta

Różnice 
między-

kulturowe

Atrakcje 
turystyczne 

regionu

Szkolenia 
Akademii Euro

 
W dniach 1.09.2011 r. - 31.05.2012 r. zrealizowano łącznie 450 szkoleń z umiejętności 

miękkich dla ok. 2,2 tys. osób w ramach 4 projektów regionalnych „Akademii Euro”. 

Zatwierdzonych do prowadzenia szkoleń zostało łącznie 230 trenerów (w tym do 

prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi klienta 127 trenerów, w zakresie różnic 
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międzykulturowych 77 trenerów, w zakresie atrakcji danego regionu 44 trenerów).  

Temat szkolenia  
woj. 

mazowieckie  

woj. 

dolnośląskie  

woj. 

wielkopolskie  

woj. 

pomorskie  

Suma 

szkoleń 

z danego 

tematu  

Profesjonalna 

obsługa klienta  
41 46 32 33 152 

Różnice 

międzykulturowe  
41 42 

 
34 149 

Atrakcje danego 

regionu  
39 44 32 34 149 

Suma szkoleń 

w danym 

województwie  

121 
 

96 101 
 

Suma szkoleń 

w ramach całego 

projektu  

450 

W dniach 1.09.2011 r. - 31.05.2012 r. zrealizowano łącznie 225 grup kursów języka 

angielskiego dla ok. 2,2 tys. osób. Zatwierdzonych do prowadzenia kursów zostało łącznie 

110 lektorów.  

Poziom kursu  
woj. 

mazowieckie  

woj. 

dolnośląskie  

woj. 

wielkopolskie  

woj. 

pomorskie  

Suma 

grup 

z danego 

poziomu  

% osób 

na 

danym 

poziomie  

Poziom podstawowy  41 32 40 26 138 61% 

Poziom 

średniozaawansowany  
13 20 7 9 49 22% 

Poziom 

zaawansowany  
19 12 3 13 38 17% 

Suma grup w danym 

województwie  
63 64 50 48 

  

Suma grup w ramach 

całego projektu  
225 

 

Podręcznik 

Na zakończenie uczestnicy otrzymali podręcznik „Wszyscy jesteśmy gospodarzami – 

Manual. Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. 

Wzorowany na szwajcarskim manualu z UEFA EURO 2008™. Został on stworzony  
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w ramach Akademii Euro, wydrukowany i rozdystrybuowany w 40 000 egzemplarzy.  

Zawierał informacje praktyczne na temat m.in.: organizacji Turnieju w Polsce, zabezpieczenia 

imprezy, zasad na stadionie, w strefie kibica, wolontariatu, drużyn, transportu, 

zakwaterowania, zasad obsługi klienta i różnic międzykulturowych, map, w tym plan 4 miast, 

strefy kibica z drogami dojścia, okolice stadionu, tymczasowa organizacja komunikacji w dni 

meczowe, słowniczek polsko-angielsko-niemiecki. 

 

Podręcznik ten otrzymało łącznie 40 000 osób zaangażowanych w obsługę UEFA  

EURO 2012™ (w tym 2 500 uczestników i uczestniczek Akademii). Dystrybucja prowadzona 

była wg analizy potrzeb i zgłaszanego wcześniej zapotrzebowania. 

Podręcznik otrzymało m.in.: 

- 10 774 funkcjonariuszy policji; 

- 1 900 funkcjonariuszy straży pożarnej; 

- 1 645 funkcjonariuszy straży granicznej; 

- 1 055 strażników miejskich; 

- 680 żołnierzy; 

- 5 140 kolejarzy; 

- 3 800 kierowców transportu miejskiego; 

- 3 000 wolontariuszy; 

- 3 900 personelu medycznego; 

- 3 460 taksówkarzy; 

- 544 pracowników hoteli. 

 

Monitoring i ewaluacja projektu 

Ewaluacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria ustalone przez Radę Unii 

Europejskiej i oceniała: 

 Trafność - w jakim stopniu przyjęte cele odpowiadają zidentyfikowanym problemom  

w obszarze objętym projektem i realnym potrzebom beneficjentów; 

 Efektywność - czy poszczególni realizatorzy projektu wykonują zadania zgodnie z ich 

rolą i kompetencjami oraz czy realizowane zadania są prowadzone w optymalny 

sposób; 

 Skuteczność - w jakim stopniu zostały osiągnięte cele i rezultaty projektu dotyczące 

przede wszystkim poprawy kwalifikacji i samooceny osób korzystających  

ze wsparcia; 

 Użyteczność – w jakim stopniu projekt odpowiada potrzebom grupy docelowej i czy 

zmiany wywołane jego realizacją są korzystne z punktu widzenia jego beneficjentów; 

 Trwałość i oddziaływanie projektu - czy udzielone uczestnikom projektu wsparcie 

przyniesie trwałe zmiany.  

 

Najważniejsze ryzyka w projekcie 

Projekt Akademii Euro jest kompleksowy i zakłada zrealizowanie ambitnych wskaźników  

w bardzo krótkim czasie. Realizacja projektu dzięki zaangażowaniu całego zespołu 

przebiegała prawidłowo. Towarzyszyły mu także wydarzenia, które utrudniały realizację 

założonych wskaźników. W projekcie na bieżąco monitorowane były ryzyka, takie jak: 
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 Nie zrekrutowanie wystarczającej liczby uczestników;  

 Niekwalifikowalność wydatków na każdym etapie realizacji. 

 Kłopoty z rekrutacją uczestników projektu (brak chętnych na szkolenia, odchodzenie 

uczestników w trakcie trwania projektu); 

 Niska jakość prowadzonych przez wyłonionych w przetargach wykonawców działań.  

 

Do dnia 6 lipca 2012 r. zostały przeprowadzone cztery kontrole uprawnionych instytucji  

w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.  

W województwie dolnośląskim dwie, w pomorskim i wielkopolskim po jednej. Trzy  

z czterech uzyskały najwyższą możliwą do uzyskania przez instytucje kontrolujące notę: 

kategorię 1, oznaczającą i potwierdzającą prawidłowość prowadzenia i rozliczeń finansowych 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które koordynuje i którym 

lideruje PL.2012 Sp. z o.o. jako beneficjent systemowy.  

 

4.13 Ambasady Kibiców 

 

Cele i założenia Biura Koordynacji AMBASAD KIBICÓW 

 

Zgodnie z planami operacyjnymi, zatwierdzonymi przez Komitet do Spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, 

Biuro Koordynacji AMBASAD KIBICÓW realizowało podczas Turnieju następujące cele 

operacyjne: 

 

 zapewnienie obiegu informacji między stacjonarnymi i mobilnymi AMBASADAMI 

KIBICÓW w Polsce; 

 zapewnienie obiegu informacji z Biurem Koordynacji AMBASAD KIBICÓW  

w Kijowie; 

 zapewnienie kontaktu z Krajowym Sztabem Operacyjnym; 

 bieżąca aktualizacja stron internetowych www.fansembassy.org oraz 

www.2012fanguide.org; 

 bieżąca obsługa profilu AMBASAD KIBICÓW na portalu społecznościowym 

Facebook; 

 druk i dystrybucja Przewodników Kibica oraz innych materiałów informacyjnych do 

stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW; 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych zawierającej informacje i zdjęcia na 

potrzeby turniejowych publikacji mobilnych AMBASAD KIBICÓW; 

 koordynacja organizacji imprez kulturalnych przy stacjonarnych AMBASADACH 

KIBICÓW. 

 

Zadania Biura Koordynacji AMBASAD KIBICÓW zostały zdefiniowane jako: 

 zapewnienie obiegu informacji między stacjonarnymi i mobilnymi AMBASADAMI 

KIBICÓW w Polsce: 

– przekazywanie mobilnym AMBASADOM KIBICÓW informacji o sytuacji  

http://www.fansembassy.org/
http://www.2012fanguide.org/
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w mieście, w którym ich drużyna rozgrywa swój kolejny mecz, 

– przekazywanie stacjonarnym AMBASADOM KIBICÓW informacji o kibicach 

drużyn, które w danym mieście rozgrywają swój kolejny mecz; 

 zapewnienie obiegu informacji z Biurem Koordynacji AMBASAD KIBICÓW  

w Kijowie: 

– przekazywanie do Biura w Kijowie informacji o kibicach drużyn, które po występach 

w Polsce rozgrywają QF lub SF na Ukrainie, 

– przyjmowanie od Biura w Kijowie informacji o kibicach drużyn, które po występach 

na Ukrainie rozgrywają QF lub SF w Polsce; 

 zapewnienie kontaktu z Krajowym Sztabem Operacyjnym: 

– przekazywanie do Krajowego Sztabu Operacyjnego informacji uzyskanych od Biura 

Koordynacji AMBASAD KIBICÓW w Kijowie, 

– przyjmowanie i odpowiednia dystrybucja informacji o incydentach na szczeblu 

krajowym mogących mieć wpływ na zachowania kibiców w miastach gospodarzach; 

 bieżąca aktualizacja stron internetowych www.fansembassy.org oraz 

www.2012fanguide.org; 

 bieżąca obsługa profilu AMBASAD KIBICÓW na portalu społecznościowym 

Facebook; 

 druk i dystrybucja Przewodników Kibica oraz innych materiałów informacyjnych do 

stacjonarnych AMBASAD KIBICÓW; 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych zawierającej informacje i zdjęcia na 

potrzeby turniejowych publikacji mobilnych AMBASAD KIBICÓW; 

 koordynacja organizacji imprez kulturalnych przy stacjonarnych AMBASADACH 

KIBICÓW. 

 

Korekty założeń planów operacyjnych dokonane w trakcie trwania Turnieju 

 

Na podstawie bieżącej analizy potrzeb, zagrożeń i ryzyk, praca Biura Koordynacji 

AMBASAD KIBICÓW we Wrocławiu została skorygowana w porównaniu do przyjętych 

planów operacyjnych w następujących punktach: 

 po zakończeniu fazy grupowej Biuro było czynne do godz. 24.00 jedynie w dniach,  

w których rozgrywane były mecze, w pozostałych dniach Biuro kończyło pracę  

o godz. 20.00; 

 po rozegraniu meczu półfinałowego w Warszawie obsada Biura została zredukowana 

do dwóch osób. 

  

Osiągnięte wartości wskaźników jakościowych 

 

Za wskaźnik efektywności działania AMBASAD KIBICÓW przyjęto stopień zadowolenia 

odbiorców ich usług. Pomiarowi efektywności służyła ankieta przeprowadzana podczas 

trwania Turnieju przez Projekt Społeczny 2012 na reprezentatywnej grupie odbiorców usługi. 

Zgodnie z zatwierdzonymi wskaźnikami, działanie AMBASAD KIBICÓW miało zostać 

uznane za efektywne, jeśli zadowolenie z ich usług wyrazi co najmniej 75% uczestników 

ankiety. 

http://www.fansembassy.org/
http://www.2012fanguide.org/
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Zgodnie z przekazanymi przez Projekt Społeczny 2012 wynikami ankiet, zadowolenie z pracy 

AMBASAD KIBICÓW wyraziło 88,89% odbiorców ich usług – wskaźnik KPI został więc 

przekroczony o 13,89%. 

 

Zarządzanie Biurem Koordynacji AMBASAD KIBICÓW 

 

Biuro Koordynacji AMBASAD KIBICÓW obsługiwane było przez lidera projektu, eksperta 

ds. międzynarodowych oraz 6 przeszkolonych osób mających status wolontariusza miejskiego 

i 2 osoby zatrudnione w projekcie KIBICE RAZEM Polonia Warszawa. 

 

Zadaniem lidera Biura Koordynacji AMBASAD KIBICÓW było organizowanie pracy 

zespołu, zapewnienie właściwej komunikacji między Biurem a stacjonarnymi 

AMBASADAMI KIBICÓW w Polsce oraz Krajowym Sztabem Operacyjnym. 

 

Zadaniem eksperta ds. międzynarodowych było zapewnienie właściwej komunikacji między 

Biurem Koordynacji AMBASAD KIBICÓW a mobilnymi AMBASADAMI KIBICÓW  

w Polsce oraz Biurem Koordynacji projektu na Ukrainie, a także utrzymywanie bieżącego 

kontaktu z UEFA i organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji oficjalnego 

Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA. 

 

Wszystkie zadania postawione przed liderem i ekspertem ds. międzynarodowych zostały 

zrealizowane w sposób umożliwiający pełną realizację sformułowanych w planach 

operacyjnych celów i zadań. 

 

Koszty organizacji AMBASAD KIBICÓW 

 

punkt kosztowy źródło finansowania kwota 

wyposażenie Biura Koordynacji AMBASAD 

KIBICÓW 

Football Supporters 

Europe (FSE) 

5000 euro 

(21.000 zł) 

bieżące koszty działania Biura Football Supporters 

Europe (FSE) 

11.025,80 zł 

suma  32.025,80 zł 

Tabela 21 Koszty organizacji AMBASAD KIBICÓW 

 

 

Kluczowe wnioski dotyczące funkcjonowania Biura Koordynacji AMBASAD 

KIBICÓW 

 

Biuro Koordynacji AMBASAD KIBICÓW spełniło trzy zasadnicze cele: 

 

 integracja środowiska kibiców w proces przygotowania oraz przeprowadzenia 

Turnieju UEFA EURO 2012™, 

 stworzenie i systematyczne wsparcie sieci punktów informacyjnych dla gości Turnieju 

zdolnych do efektywnego udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym, 

 stworzenie systemu przekazywania informacji zwrotnej od gości Turnieju do osób  
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i instytucji odpowiedzialnych za kwestie organizacyjne na szczeblu krajowym. 

 

 

4.14 Polish Pass 

 

Produkt Polish Pass jest dystrybuowany poprzez trzy niezależna platformy internetowe: 

1. Netmedia SA; 

2. Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.; 

3. System Online Sp. z o.o. 

 

Celem stworzenia niniejszego produktu na więcej niż jedną platformę internetową było 

zdywersyfikowanie ryzyka ewentualnego niepowodzenia w zakresie IT oraz obniżenie 

obciążenia systemu przypadającego na jednego dystrybutora. 

 

W związku z powyższym uniknięto tych zagrożeń, czego dowodem są pewne różnice 

wynikające z kompleksowości oferty na poszczególnych portalach. W trakcie prowadzenia 

sprzedaży produktu Polish Pass, a po wyborze przez trzy reprezentacje narodowe centrów 

pobytowych w Krakowie i jego okolicach, Spółka PL.2012 poprosiła portale mimo 

pierwotnych założeń o próbę dołączenia komunikacji miejskiej aglomeracji krakowskiej, jako 

dodatkowej opcji dla klienta Polish Pass. Po przeprowadzonych rozmowach zarówno 

handlowych, jak i technologicznych jeden z portali firma Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. 

wraz z Zarządem Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie stworzyła  

i udostępniła online specjalną ofertę dla kibiców w cenie 15 zł /doba. 

 

Kolejnym przykładem potwierdzającym słuszność dywersyfikacji źródeł dystrybucji był 

przypadek dystrybutora System Online Sp. z o.o., który z przyczyn technicznych musiał 

zrezygnować ze sprzedaży usług kolejowych. W trakcie sprzedaży usług Polish Pass nie 

zanotowano żadnych przeciążeń systemowych, które mogłyby spowodować brak dostępności 

Polish Pass w trybie online.  

 

Zastosowanie takiego właśnie rozwiązania i dopuszczenie więcej niż jednego dystrybutora do 

sprzedaży Polish Pass było zasadne i znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Wyniki sprzedażowe Polish Pass według stanu na dzień 3 lipca 2012 r. przedstawiają się 

następująco: 

 

Całość sprzedaży Polish Pass od dnia 5 grudnia 2011 r. do dnia 3 lipca 2012 r.  

za pośrednictwem wszystkich trzech Dystrybutorów. 

 

  Poznań Warszawa Wrocław Trójmiasto inne 

Liczba noclegów (liczba 

sprzedanych dób łącznie dla danej 

lokalizacji) 13 45 8 35 13 
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Łączna 

liczba dób 

    Liczba sprzedanych usług 

transportowych miejskich w MG 1807 

    Liczba sprzedanych usług 

transportowych miejskich w 

Krakowie 61 

    

        3-dniowy 7-dniowy 27-dniowy 

  PKP Intercity SA 80 191 22 

  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 16 40 2 

  

      

  

Liczba 

biletów 

    Połączenia lotnicze krajowe 6 

    Połączenia lotnicze 

międzynarodowe 9 

    

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Ubezpieczenia zdrowotne (liczba 

sprzedanych dób ubezpieczenia 

łącznie) 1122 

     

NETMEDIA SA 

       Poznań Warszawa Wrocław Trójmiasto inne 

Liczba noclegów (liczba 

sprzedanych dób łącznie dla danej 

lokalizacji) 5 10 1 9 6 

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Liczba sprzedanych usług 

transportowych miejskich w MG 392 

    

        3-dniowy 7-dniowy 27-dniowy 

  PKP Intercity SA 17 57 5 

  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 2 13 0 

  

      

  

Liczba 

biletów 

    Połączenia lotnicze krajowe 0 

    Połączenia lotnicze 

międzynarodowe 4 
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Łączna 

liczba dób 

    Ubezpieczenia zdrowotne (liczba 

sprzedanych dób ubezpieczenia 

łącznie) 156 

    Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.  

  Poznań Warszawa Wrocław Trójmiasto inne 

Liczba noclegów (liczba 

sprzedanych dób łącznie dla danej 

lokalizacji) 6 29 7 25 7 

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Liczba sprzedanych usług 

transportowych miejskich w MG 1311 

    Liczba sprzedanych usług 

transportowych miejskich w 

Krakowie 61 

    

        3-dniowy 7-dniowy 27-dniowy 

  PKP Intercity SA 63 134 17 

  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 14 27 2 

  

      

  

Liczba 

biletów 

    Połaczenia lotnicze krajowe 6 

    Połaczenia lotnicze 

międzynarodowe 5 

    

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Ubezpiecznia zdrowotne (liczba 

sprzedanych dób ubezpieczenia 

łącznie) 926 

    System Online Sp. z o.o. 

  Poznań Warszawa Wrocław Trójmiasto inne 

Liczba noclegów (liczba 

sprzedanych dób łącznie dla danej 

lokalizacji) 2 6 0 1 0 

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Liczba sprzedanych usług 104 
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transportowych miejskich 

        3-dniowy 7-dniowy 27-dniowy 

  PKP Intercity SA 0 0 0 

  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 0 0 0 

  

      

  

Liczba 

biletów 

    Połączenia lotnicze krajowe 0 

    Połączenia lotnicze 

międzynarodowe 0 

    

      

  

Łączna 

liczba dób 

    Ubezpieczenia zdrowotne (liczba 

sprzedanych dób ubezpieczenia 

łącznie) 40 

     

Z informacji uzyskanych od przewoźników miejskich oraz kolejowych w okresie korzystania 

z Polish Pass do dnia 3 lipca 2012 r. nie zanotowano żadnych przypadków: fałszerstw 

dokumentu Polish Pass, ani ich posiadaczom nie wystawiono żadnego mandatu za korzystanie 

z komunikacji miejskiej czy kolejowej (dotyczy to w szczególności podróżowania  

z dokumentem, którego ważność nie pokrywała się z okresem korzystania z komunikacji). 

Powyższe informacje potwierdzają, że klienci Polish Pass korzystali z niego zgodnie  

z prawem. 

 

Promocja Polish Pass:  

 Wspólna konferencja Polish Pass i Polish Guide – w dniu 5 grudnia 2011 r.; 

 Zaprezentowanie produktu Polish Pass podczas gali wręczenia nagród TOP HOTEL, 

organizowanej przez Netmedia SA wraz z Netmedia Business Travel Sp. z o.o.; 

 Oklejenie przez PKP Intercity SA naklejkami z logo Polish Pass wagonów w całym 

swoim taborze; 

 Rozdysponowanie procedur postępowania z klientami ubezpieczonymi w PZU  

w ramach Polish Pass w formie naklejek do placówek medycznych wyprodukowanych 

przez PZU SA; 

 Prowadzenie przez Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. profilu „Polishpass.org”  

na portalu społecznościowym Facebook;   

 Inne prezentacje krajowe produktu Polish Pass przy okazji spotkań  

z przedstawicielami branży hotelowej i transportowej. 

 

Polish Pass dostępny na stronach: 

– Polish Guide, 

– PL.2012, 

– UEFA.COM, 
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– Polish Pass dostępny na wagonach pociągów Intercity SA, 

– Procedura w formie naklejki dla placówek medycznych, przygotowana przez PZU SA. 

 

Kupowane usługi w ramach Polish Pass w kolejności na popularność ich zakupu: 

– Komunikacja miejska, 

– Ubezpieczenia zdrowotne, 

– Komunikacja kolejowa, 

– Zakwaterowanie, 

– Transport lotniczy (połączenia rejsowe). 

 

Sposoby podróżowania w podziale na narodowości: 

1. Rosjanie – zorganizowane grupy przyjeżdżające autokarami, bądź najzamożniejsi 

przylatujący prywatnymi samolotami. 

2. Chorwaci – zorganizowane grupy przyjeżdżające specjalnym pociągiem 

międzynarodowym relacji Chorwacja – Polska i odjeżdżający po meczu tymże 

pociągiem powrotem do swojego kraju. 

3. Niemcy – ze względu na małe odległości w znakomitej większości przyjeżdżający do 

Polskie w dniu meczowym i powracający powrotem po meczu pociągiem, 

samochodem bądź autokarem 

4. Czesi – podobnie jak Niemcy ze względu na małe odległości przyjeżdżający do 

Polskie w dniu meczowym i powracający powrotem po meczu pociągiem, 

samochodem bądź autokarem 

5. Irlandczycy – często wybierający połączenia lotnicze (tanie linie lotnicze). Np. 

Ryanair oferował połączenia w przystępnych cenach z Irlandii do Polski na połączenia 

popołudniowe i powroty w nocy w godzinach pomeczowych. 

6. Grecy – jako obywatele kraju dosięgniętego głęboką recesją nie stanowili licznej 

grupy kibiców. 

 

Analizując ceny noclegów w Polsce nie można mówić raczej o efekcie jaki był obserwowany 

podczas UEFA EURO 2008™, kiedy to znacząco wywindowano ceny noclegów. W trakcie 

UEFA EURO 2012™ ceny noclegów w Polsce utrzymywały się na rozsądnym poziomie 

zależnym od standardu, a i braku dostępnych miejsc noclegowych dla kibiców podczas 

Turnieju w Polsce nie odnotowano.  

 

 

4.15 Własność intelektualna 

 

Koordynacja działań wypełniających gwarancje złożone na rzecz UEFA w zakresie 

ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych 

 

Kwestie związane z problematyką ochrony praw własności intelektualnej i zagadnieniami 

powiązanymi są od lat niezwykle istotne dla organizatorów największych imprez sportowych. 

Składając w tym obszarze cztery gwarancje ( nr 2,12,13,25) rządowe na rzecz UEFA, strona 



 

  266 

polska zobowiązała się, że będą one jednymi z priorytetowych w ramach przygotowań do, jak 

i samego przeprowadzenia, UEFA EURO 2012 w Polsce. Odpowiednie, jak również inne 

wynikające z umów podpisanych z UEFA (umowy miast gospodarzy oraz wytyczne 

marketingowe, umowy lotniskowe, umowy stadionowe), zobowiązania były w sposób 

skoordynowany i planowy realizowane w ramach przygotowań do turnieju latach 2008 – 

2012. Wszystkie kamienie milowe założone w przedmiotowym projekcie zostały 

zrealizowane, a UEFA cyklicznie potwierdzała prawidłowość realizacji odpowiednich 

gwarancji.   

 

Okres przeprowadzenia Turnieju był, podobnie jak w innych obszarach, weryfikacją pracy 

wykonanej w poprzednich latach, przyjętych założeń i wypracowanych metod współpracy. Ze 

względu na to, że ochrona praw własności intelektualnej stanowi przede wszystkim domenę 

ich właściciela, w tym przypadku UEFA, to ten podmiot był odpowiedzialny za głównych 

działań. Odpowiednie organy, inspekcje i służby  administracji publicznej, jak również 

PL.2012, które koordynowało przygotowania strony publicznej w przedmiotowym obszarze, 

zgodnie z wypracowanymi wcześniej ustaleniami, udzieliły pełnego i efektywnego wsparcia 

Programowi Ochrony Praw UEFA EURO 2012 w szczególności poprzez : 

 

Udział przedstawicieli organów, inspekcji i służb administracji publicznej oraz PL.2012 

w działaniach grup Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012 

 

Podczas każdego dnia meczowego w polskim Mieście Gospodarzu operacyjne działania 

prowadziły w nich grupy Programy Ochrony Praw UEFA EURO 2012. W ich skład oprócz 

pracowników UEFA / LOC wchodzili przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i PL.2012. 

Ustalenia w tym zakresie były możliwe dzięki wcześniejszej kilkuletniej współpracy 

pomiędzy PL.2012, miastami gospodarzami, odpowiednimi służbami a UEFA, w tym cyklom 

szkoleń i warsztatów, które były realizowane w latach 2010 – 2011. Grupy te miały  

za zadanie szczegółowe  monitorowanie poszczególnych lokalizacji (w szczególności okolice 

strefy fanów, centrum miasta, trasy dojścia na stadion, stadion i inne) w danym mieście pod 

kątem występowania ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej UEFA  

EURO 2012™, wdrożenia zasady „czystej przestrzeni” wokół stadionów, działań ambush 

marketingowych (marketingu pasożytniczego), jak również publicznych wyświetleń meczów 

Turnieju.  W sytuacjach, które zostały uznane za istotnie i bezprawnie naruszające interesy 

UEFA jako właściciela praw, przedstawiciele grup, także we współpracy z innymi organami, 

inspekcjami i służbami administracji publicznej oraz strukturami MSzO i KSzO, podejmowali 

odpowiednie działania mające na celu zaprzestanie odpowiednich naruszeń i nie dochodzenie 

do nich w trakcie kolejnych dni meczowych.  
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Rysunek 36 Liczba grup Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™ z udziałem przedstawicieli  organów, 

inspekcji i służb administracji publicznej oraz PL.2012  

 

 
Rysunek 37 Naruszenia praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™ wobec których zostały podjęte 

działania przez grupy Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™  

 

 
Rysunek 38 Działania marketingu pasożytniczego wobec których zostały podjęte działania przez grupy 

Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™  
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Dodatkowe wsparcie w zakresie zapobiegania i zwalczania działań ambush 

marketingowych (marketingu pasożytniczego) w kluczowych miejscach miast 

gospodarzy  

 

Zgodnie z analizami i opiniami przedstawianymi przez Komitet Ochrony Praw przy Ministrze 

Sportu i Turystyki, brak dodatkowych rozwiązań legislacyjnych wzmacniających ochronę 

praw własności intelektualnej organizatorów ważnych wydarzeń sportowych, w szczególności 

zakazujących podmiotom nie zaangażowanym organizacyjnie czy finansowo poszczególnych 

działań wywołujących wrażenie, że są one bezpośrednio związane z organizacją Turnieju, 

skutkował znaczącą liczbą prób działań ambush marketingowych bezpośrednio przed oraz  

w trakcie rozgrywek. W obliczu zagrożenia takim ryzykiem wypracowano szereg strategii 

jego mityzacji oraz reakcji w przypadku jego ewentualnego wystąpienia, które dały 

zadowalające rezultaty w trakcie Turnieju. Zrealizowano mianowicie wszystkie działania 

prewencyjne określone w dokumencie „Działania i procedury”, który został opracowany  

w ramach Komitetu Ochrony Praw w 2011 r., a jego finalna aktualizacja została 

przygotowana przez PL.2012 w maju 2012 r. i rozesłana do koordynatorów lokalnych  

ds. własności intelektualnej w miastach gospodarzach. Dokument ten opisywał szczegółowo 

kilkadziesiąt przykładów problematycznych praktyk do których zastosowania może, na 

podstawie doświadczeń z wcześniejszych turniejów oraz obserwacji aktualnych trendów 

marketingowych, dojść w trakcie Turnieju w Polsce tworząc zagrożenie dla ochrony praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych. W efekcie działań prewencyjnych 

odnotowano praktycznie tylko jeden przypadek działań noszących znamiona ambush 

marketingu na terenach należących do Miasta lub Skarbu Państwa. Były to flagi wywieszone 

nielegalnie w nocy przed dniem meczowym przez jeden z browarów nie będący oficjalnym 

sponsorem Turnieju. Flagi te zostały usunięte przez pracowników odpowiednich instytucji 

odpowiedzialnych za zarząd drogami i utrzymanie miasta przy wsparciu funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej, którzy karali mandatami karnymi osoby je wywieszające.   

 

Ponadto w efekcie szybkiej i skutecznej współpracy pomiędzy grupami Programu Ochrony 

Praw UEFA EURO 2012, MSzO, KSzO i wsparciu szeregu organów, instytucji i służb 

administracji publicznej udało się zablokować największą zorganizowaną akcję ambush 

marketingową wokół stadionów w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu polegającą na ustawieniu 

tuż przed pierwszymi dniami meczowymi w bezpośredniej ich bliskości dużych 

tymczasowych konstrukcji reklamowych.   Ponieważ stwierdzono, że konstrukcje te, oprócz 

bycia samowolami budowlanymi  są zagrożeniem dla zdrowia i życia kibiców i innych osób 

poruszających się w pobliżu stadionu, zostały one w części zdemontowane a w całości zdjęto 

z nich banery reklamowe. Działania we Wrocławiu i Poznaniu zostały podjęte na podstawie 

nakazów Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego a realizowane były w asyście 

Policji i Straży Miejskich. W konsekwencji tych działań oraz po wcześniejszym wezwaniu 

odpowiedniej firmy przez PL.2012 do zaprzestania naruszania prawa, firma, która 

dokonywała działań ambush marketingowych samodzielnie usunęła sporną reklamę wielko 

powierzchniową koło stadionu na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem się na nim 

pierwszego meczu.   
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We wszystkich działaniach związanych z dodatkowym wsparciem organizatora Turnieju  

w zakresie zapobiegania i zwalczania działań ambush marketingowych (marketingu 

pasożytniczego) w kluczowych miejscach miast gospodarzy wykorzystywano także narzędzie 

„Euromaster”.  

 

 

 
Usuwanie banera reklamowego oraz nielegalnej konstrukcji umiejscowionej kilkadziesiąt 

metrów od stadionu we Wrocławiu w dniu 8 czerwca 2012 na kilka godzin przed meczem 

Rosja – Czechy  

 

 
 

Usuwanie banera reklamowego oraz nielegalnej konstrukcji umiejscowionej kilkadziesiąt 

metrów od stadionu w Poznaniu w dniu 10 czerwca 2012 na kilka godzin przed meczem 

Irlandia – Chorwacja   
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Wykonywanie ustawowych działań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej  

i zagadnień powiązanych przez odpowiednie służby  

 

Zgodnie z przyznanymi im ustawowo kompetencjami i zadaniami, odpowiednie służby,  

w szczególności Policja, Służba Celna i Straż Miejska w trakcie całego turnieju realizowały 

na terenie całego kraju normalnie działania związane z ochroną praw własności intelektualnej, 

również dotyczącymi UEFA EURO 2012™. Wysoka świadomość funkcjonariuszy 

odpowiednich służb co do chronionych znaków towarowych wynikała między innymi także 

ze zrealizowanej we wcześniejszych latach współpracy w zakresie edukacyjno – 

informacyjno – prewencyjnym. W szkoleniach i warsztatach dotyczących ochrony praw 

własności intelektualnej przygotowanych i przeprowadzonych we współpracy ww. służb  

z PL.2012, UEFA  i innymi podmiotami wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy. Działania to 

skutkowały w wysokiej aktywności zgłaszania podejrzeń co do naruszeń praw własności 

intelektualnej UEFA EURO 2012 w trakcie samego turnieju na terytorium całego kraju.   

Ze względów wizerunkowych oraz prestiżowych, UEFA koncentrowała się na składaniu 

wniosków o ściganie naruszeń przede wszystkim w Miastach Gospodarzach oraz  

w przypadku występowania większej ilości towarów stanowiących przedmiot naruszenia.  

 

 
Rysunek 39 Liczba przeprowadzonych przez Policję interwencji dot. naruszeń praw własności intelektualnej 

UEFA EURO 2012™ i zagadnień powiązanych  
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Rysunek 40 Liczba przeprowadzonych przez Służbę Celną interwencji dot. praw własności intelektualnej UEFA 

EURO 2012™ i zagadnień powiązanych 

 

 
Rysunek 41 Liczba przeprowadzonych przez Straż Miejską interwencji dot. praw własności intelektualnej UEFA 

EURO 2012™ i zagadnień powiązanych 

 

Działania dotyczące nieautoryzowanej dystrybucji biletów na mecze  

 

W ramach przygotowań obszaru ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień 

powiązanych dostrzeżono także związane z nim pośrednio ryzyko zagrożenie zakupienia 

przed oraz w trakcie Turnieju  fałszywych lub nieautoryzowanych biletów na jego mecze. 

Działania te mają często związek z nieautoryzowanym użyciem symboliki Turnieju przez 

podmioty / osoby oferujące bilety i stwarzające wrażenie, że są one oficjalnymi 

przedstawicielami organizatora rozgrywek. Przed i w trakcie Turnieju podjęto szereg działań 

zmierzających do zminimalizowania zaistnienia odpowiedniego zagrożenia w tym : 

 

 Współpraca przed Turniejem na linii UEFA – PL.2012 – Komenda Główna 

Policji – Komendy Wojewódzkie Policji;  

 Działania informacyjno – prewencyjne w tym publikowanie informacji na 
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stronach internetowych, współpraca z mediami etc.;  

 Patrolowanie w trakcie turnieju przez grupy / zespoły Programu Ochrony Praw 

UEFA EURO 2012 miejsc szczególnie narażonych na występowanie 

nielegalnej dystrybucji biletów oraz podejmowanie działań, w tym przez 

przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w uzasadnionych przypadkach. 

 

W efekcie nie odnotowano żadnych przypadków wprowadzenia do obrotu fałszywych biletów 

na mecze Turnieju, co byłoby największym zagrożeniem z punktu widzenia interesów 

kibiców – konsumentów, jak również bezpieczeństwa. Tak więc założony jako minimalny 

możliwy do spełnienia wskaźnik efektywności procesu (KPI ) został w tym zakresie w pełni 

osiągnięty.  

 

Ww. działania nie wyeliminowały jednocześnie powszechnego w trakcie Turnieju procederu 

oferowania biletów do odsprzedaży, w tym po cenach znacząco przekraczających wartość 

nominalną co zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń stanowi wykroczenie. W tym zakresie 

obecne brzmienie regulacji i związane z nią sankcje, jak również np. brak możliwości 

rekwirowania biletów sprawy wykroczenia są niewystarczające do skutecznego zapobiegania 

i zwalczania odpowiednich zjawisk, w szczególności, że zyski przekraczają tu zdecydowanie 

maksymalne kary finansowe. Należy też podkreślić, że w przypadku zapobiegania i 

zwalczania podobnych zjawisk wiele zależy także od organizatora imprezy i wystawcy 

biletów, czyli w tym wypadku UEFA. Mimo dynamicznej analizy sytuacji w trakcie Turnieju,  

UEFA nie zdecydowała się na zastosowanie szczególnych środków, które mogłyby być 

najbardziej uciążliwe dla spekulantów np. unieważniania i widocznego dla potencjalnych 

kupujących znakowania biletów będących w ich posiadaniu.  

 

 
Rysunek 41 Stwierdzone przypadki spekulacji biletami wobec których podjęto działania 

 

Publiczne oglądania meczów  -  kwestie licencyjne  

 

Realizując gwarancję nr 25 złożoną w fazie kandydackiej przez Ministra Sportu i Turystyki, 

w ramach nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 2011 r., wprowadzono 

regulację przewidującą obowiązek posiadania odpowiedniej licencji przez organizatora 
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imprezy masowej polegającej na publicznym oglądaniu meczów UEFA EURO 2012. 

Rozwiązanie to przyniosło rezultaty w postaci oglądania meczów turnieju przede wszystkim 

w dobrze przygotowanych, zabezpieczonych i  posiadających licencję miejscach. Wg. 

statystyk licencjodawcy (UEFA ) na terytorium Polski udzielono 537 licencji na publiczne 

oglądanie (wyświetlanie ) meczów oraz odnotowano jedynie 10 przypadków organizowania 

odpowiednich pokazów bez licencji. W żadnym z tych przypadków nie zaszła potrzeba 

interwencji organów, inspekcji, czy służb administracji publicznej.   

 

Podsumowanie  

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zarówno przed, jak i w trakcie Turnieju 

zrealizowano  cel strategiczny ( Realizacja gwarancji złożonych na rzecz UEFA a przez to  

budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju zapewniającego należytą ochronę praw 

własności intelektualnej i zagadnień powiązanych w kontekście organizacji w naszym kraju 

ważnych wydarzeń sportowych ). jak i wszystkie cele operacyjne projektu tj. : 

 

 Zorganizowanie w okresie 2009 - 2012 co najmniej raz na kwartał posiedzenia 

Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki; 

 Wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz rozwiązań operacyjnych 

zwiększających skuteczność ochrony praw własności intelektualnej 

dotyczących UEFA EURO 2012 ( i ewentualnie innych wydarzeń 

sportowych); 

 Zorganizowanie efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi 

wykonującymi zadania związane z ochroną praw własności intelektualnej  

i zagadnieniami powiązanymi dotyczącymi Turnieju a UEFA / LOC :  

o Dedykowane osoby kontaktowe w odpowiednich instytucjach,  

o Określone zadania dla odpowiednich podmiotów przed i w trakcie UEFA EURO 

2012,  

o Przeprowadzone szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, Służby Celnej i Straży 

Miejskiej,  

o Udział w szkoleniach dla Policji i ewentualnie innych instytucji); 

 Przeprowadzenie we współpracy z UEFA / LOC działań zabezpieczających ochronę 

praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych w trakcie Turnieju w ramach 

Programu Ochrony Praw UEFA EURO 2012™.   - Przeprowadzenie działań 

informacyjno – edukacyjno – prewencyjnych dotyczących ochrony praw własności 

intelektualnej oraz zagadnień powiązanych dot. Turnieju.  

 

Dzięki podjętym działaniom, nie doszło do zmaterializowania się największego z ryzyk w 

obszarze jakim była wysoce prawdopodobna, czy wręcz spodziewana przez niektóre 

podmioty możliwość pojawienia się w obrocie dużej ilości towarów podrobionych UEFA 

EURO 2012 w szczególności w Miastach Gospodarzach, co wiązałoby się, m.in. w związku  

z obecnością w Polsce dużej ilości kibiców, dziennikarzy i innych osób z zagranicy, z wysoce 

negatywnym efektem wizerunkowym. Pierwsza ewaluacja statystyk związanych z obszarem 

wskazuje tymczasem na bardzo niską, a wręcz wobec skali imprezy marginalną liczbę 
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naruszeń istotnych naruszeń praw własności intelektualnej dot. UEFA EURO 2012. Bez 

wątpienie rezultaty te są wynikiem długotrwałej, skoordynowanej pracy wszystkich 

interesariuszy projektu, w tym organów, inspekcji i służ administracji publicznej, podmiotu 

koordynującego publiczne przygotowania Polski do turnieju i właściciela praw. Szczegółowe 

podsumowanie działań w przedmiotowym obszarze wraz z najlepszymi praktykami  

i wnioskami dla kolejnych organizator ważnych wydarzeń sportowych, jak również innych 

podmiotów zajmujących się ochroną praw własności intelektualnej i zagadnieniami 

powiązanymi, zostanie przygotowane i przedstawione zgodnie z planem przez Komitet 

Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki.     

 

 

5 Działania podejmowane przez organy administracji publicznej 

 

5.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 

 

Informacja na temat przygotowań resortu Spraw Wewnętrznych do Turnieju Finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ i działań podejmowanych podczas 

Turnieju Finałowego w okresie grudzień 2011 r. – lipiec 2012 r. 

 

I. Przygotowania w ramach Komitetu 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 na mocy Zarządzenia Nr 33 z dnia 12 maja 2010 r. Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012. Jego podstawowym celem była koordynacja działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, 

podejmowanych przez wszystkie podmioty zaangażowane w organizację Turnieju.  

W okresie od grudnia 2011 r. do lipca 2012 r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa (w dniu 15 grudnia 2011 r. i w dniu 6 lutego 2012 r.). 

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 6 lutego 2012 r. liderzy przedstawiali sprawozdania  

z działalności w ramach prowadzonych przez poszczególne instytucje obszarów Programu 

Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ oraz przedstawiono sprawozdania z działalności 

poszczególnych Zespołów Komitetu. 

Na posiedzeniu tym przyjęto następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu do spraw Analizy Ryzyka; 

2. Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu eksperckiego ds. oceny 

bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™ - 

sprawozdania nie przyjęto; 
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3. Uchwała nr 14 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu ds. opracowania i realizacji 

polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ w Polsce; 

4. Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu do spraw zagrożeń 

chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych - Zespołu CBRN - 

sprawozdania nie przyjęto;  

5. Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu do spraw wzmocnienia 

systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 

6. Uchwała nr 17 Komitetu w sprawie przyjęcia Koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku w miejscach publicznego oglądania przekazu telewizyjnego meczów 

UEFA EURO 2012™ (oficjalne strefy kibica / publiczne strefy transmisji). 

 

W ramach swojej działalności od początku powstania Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012 podjął szereg prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach-

arenach UEFA EURO 2012™ i w Miejscach Oficjalnych. Do najważniejszych zaliczyć 

należy: 

 przyjęcie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™; 

 powołanie Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego  

i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™ i Zespołu do spraw zagrożeń 

chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych - Zespołu CBRN; 

 przyjęcie Wytycznych w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, 

radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji; 

 organizację Programów Obserwacyjnych meczów polskiej reprezentacji na stadionach 

UEFA EURO 2012™: w dniu 6 września 2011 r. w Gdańsku z Niemcami, w dniu  

11 listopada 2011 r. we Wrocławiu z Włochami i w dniu 15 listopada 2011 r.  

w Poznaniu z Węgrami; 

 przyjęcie Koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznego 

oglądania przekazu telewizyjnego meczów UEFA EURO 2012™. 

 

II. Przygotowania w ramach Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 

W dniu 10 lutego 2012 r. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w miejsce Komitetu  

ds. Bezpieczeństwa, powołano Komitet do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Przyczyną zmian była zaistniała potrzeba zintegrowania przygotowań nie tylko  

w obszarze bezpieczeństwa, ale także w obszarach transportu i usług, dlatego Komitet  

ds. Bezpieczeństwa został zastąpiony przez nowy organ pomocniczy.  

Funkcjonujące z powodzeniem rozwiązania organizacyjne przyjęte w Komitecie  

ds. Bezpieczeństwa zostały w znaczącej części przeniesione i wykorzystane w Komitecie  
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ds. Koordynacji Organizacji UEFA EURO 2012, przy czym przewodniczenie temu organowi 

powierzono Ministrowi Sportu i Turystyki jako organowi odpowiedzialnemu za całokształt 

przygotowań do Turnieju UEFA EURO 2012™. 

W jego skład, jako wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za komponent bezpieczeństwa,  

wszedł Minister Spraw Wewnętrznych. 

Do zadań Komitetu należy koordynacja działań organów, inspekcji i służb administracji 

rządowej, w tym ich współdziałania z organami i służbami samorządu terytorialnego oraz 

innymi podmiotami, w celu zapewnienia właściwej organizacji Turnieju Finałowego. 

Zadaniem Komitetu jest także koordynacja działań mających na celu uzyskanie przez Polskę 

gotowości operacyjnej do przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™ i zapewnienie synergii w kluczowych obszarach organizacyjnych: bezpieczeństwa, 

transportu oraz serwisu dla gości Turnieju. 

Komitet podjął m.in. decyzję o powołaniu Krajowego Sztabu Operacyjnego (KSzO), który  

w imieniu Komitetu realizował wszystkie działania związane z osiąganiem gotowości 

operacyjnej  oraz zarządzaniem Turniejem w zakresie właściwym dla podmiotów 

administracji publicznej.  

Szefem Krajowego Sztabu Operacyjnego jest Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha. 

Podsekretarz Stanu w MSW, Michał Deskur został jednym z czterech zastępców Szefa KSzO.  

W dniu 29 lutego 2012 r. Uchwałą Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zatwierdzono dokument 

Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami wszystkich instytucji 

administracji publicznej zaangażowanych bezpośrednio w obsługę Turnieju (CONOPS - 

Concept of Operations). Za wdrożenie Planu Organizacji i Zarządzania odpowiedzialny był 

Krajowy Sztab Operacyjny. 

  

III.  Plan Operacyjny UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 

Administracji i Cyfryzacji 

 

Podstawą opracowania Planu Operacyjnego UEFA EURO 2012 Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Plan Operacyjny MSW/MAiC) był  

§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Zarządzenia Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r.  

w sprawie Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

Mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych komponentów 

zabezpieczenia Turnieju, a jednocześnie, że elementem składowym tego komponentu jest 

kwestia zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, która pozostaje w gestii 

Ministra Spraw Wewnętrznych i służb jemu podległych, uznano, że należy opracować Plan 

Operacyjny UEFA EURO 2012 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji. 

W Planie Operacyjnym MSW/MAiC uznano za celowe powołanie na czas Turnieju 



 

  277 

Finałowego Sztabu UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 

Administracji i Cyfryzacji, jako struktury koordynacyjno-analitycznej wspierającej Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji w realizacji zadań związanych  

z organizacją Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

 

IV. Sztab UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji  

i Cyfryzacji, działania resortu podczas Turnieju Finałowego 

 

Sztab MSW/MAiC to struktura koordynacyjno-analityczna wspierająca Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji w realizacji zadań związanych  

z organizacją Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Sztab został utworzony na podstawie trójstronnego porozumienia Ministra Spraw 

Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Dyrektora Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa. 

Szefem Sztabu został Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW, Zastępcami Szefa – 

przedstawiciele MAiC i MSW. W skład Sztabu weszli pracownicy i funkcjonariusze 

reprezentujący: MSW – kierownik zmiany, MAiC – ds. współpracy z wojewodami, Policję, 

Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, komórki 

prasowe MSW, komórki prasowe MAiC. Sztab zlokalizowany został w siedzibie RCB.  

Zgodnie z treścią porozumienia, Sztab MSW/MAiC działa w okresie od dnia 15 maja do dnia 

31 sierpnia 2012 r., przy czym w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 2 lipca 2012 r. 

funkcjonował całodobowo w systemie zmianowym po 12 godzin na jedną zmianę. Zmiana 

poranna ustalona została w godzinach 9:00 - 21:00, natomiast zmiana nocna w godzinach 21:00 

- 9:00. Taki tryb pracy podyktowany był koniecznością zapewnienia możliwości całodobowego 

kontaktu z ministrami i Krajowym Sztabem Operacyjnym (KSzO), a także umożliwiał sprawny 

przepływ i analizę docierających do Sztabu MSW/MAiC informacji.  

Członkowie Sztabu MSW/MAiC otrzymywali z centrów dowodzenia informacje  

o zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo Turnieju odpowiednio  

do właściwości służbowej (w formie meldunków cyklicznych lub doraźnych): 

1) porządek publiczny -  Policyjne Centrum Dowodzenia KGP; 

2) bezpieczeństwo powszechne i zagrożenia miejscowe – Krajowe Centrum Koordynacji 

Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP; 

3) zdarzenia na granicy – Sztab Operacji Straży Granicznej - Granica 2012 - KG SG; 

4) incydenty z osobami podlegającymi ochronie (również oficjalnymi przedstawicielami 

FIFA i UEFA) –  Centrum Kierowania BOR i Policyjne Centrum Dowodzenia KGP; 

5) zagrożenia terrorystyczne – CAT ABW; 

6) zagrożenia dla zdrowia lub epidemiologiczne – PIS MSW; 

7) inne zagrożenia – sztaby miejsko-wojewódzkie i wojewódzkie centra zarządzania 

kryzysowego. 
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Na podstawie otrzymanych meldunków, Szef Sztabu lub jego Zastępca w cyklicznym 

komunikacie informowali ministrów oraz Krajowy Sztab Operacyjny o przebiegu 

zabezpieczenia Turnieju. 

Na podstawie informacji z podmiotów raportujących przesyłanych do godz. 4:30, Sztab 

MSW/MAiC sporządzał codziennie meldunek dobowy dla Krajowego Sztabu Operacyjnego 

wysyłany do godz. 6:30 (stan na godz. 2:00). W przypadku otrzymania istotnej dla 

bezpieczeństwa Turnieju informacji doraźnej, po jej przeanalizowaniu, była ona przekazywana 

właściwemu ministrowi. Jeśli zaistniała taka potrzeba do informacji dołączano rekomendację 

dalszych działań. Informacje dotyczyły w szczególności działań realizowanych przez formacje 

podległe MSW, wojewodów, ABW i RCB w następujących obszarach turniejowych: stadion  

i otoczenie; oficjalna strefa kibica i strefa publicznego oglądania meczów; centrum pobytowo-

treningowe; hotele transferowe drużyn i hotele VIP; przemieszczanie kibiców (drogowe, 

kolejowe, lotnicze); sytuacja na granicy. Sztab przygotowywał również informacje  

dla mediów w zakresie kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra 

Administracji i Cyfryzacji. 

W okresie od dnia 4 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. Sztab MSW/MAiC wysłał łącznie  

28 meldunków dobowych do KSzO oraz 41 meldunków doraźnych. Przez cały okres 

całodobowej pracy Sztabu na bieżąco aktualizowane były książki wydarzeń każdego  

z dyżurnych. Ponadto, w ramach informowania ministrów i sekretarzy/podsekretarzy stanu  

w MSW i MAiC oraz rzeczników, Sztab MSW/MAiC m.in. aktualizował i przesyłał informacje 

o liczbie zatrzymanych, ich narodowości, podstawie zatrzymania i dalszych czynnościach  

w stosunku do zatrzymanych, planowanych i zorganizowanych zgromadzeniach publicznych, 

użytych siłach policyjnych.  

Praca w Sztabie MSW/MAiC polegała również na śledzeniu informacji medialnych 

dotyczących Turnieju, a także informacji w aplikacji EUROMASTER. Dyżurujący w Sztabie 

analityk RCB odpowiedzialny był ponadto za aktualizowanie zakładki "Bezpieczeństwo"  

w EUROMASTERZE. Dodatkowo dla członków Sztabu MSW/MAiC dostępny był 

komunikator Policyjnego Centrum Dowodzenia, który umożliwiał śledzenie korespondencji 

PCD z podmiotami raportującymi.  

Obecnie Sztab zajmuje się opracowaniem raportu końcowego z przebiegu pracy, który zgodnie  

z § 2 ust. 7 Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji  

i Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie Sztabu 

UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji 

powinien zostać przedstawiony do dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 

Działania na stanowisku MSW w Sztabie MSW / MAiC 

Pracownicy Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełnili funkcję 

kierownika zmiany, do zadań którego należały przede wszystkim: 

1) koordynacja działań pozostałych członków Sztabu, w tym dbanie o terminowe 

przekazywanie na stanowisko obsługiwane przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw 
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Wewnętrznych informacji służących w szczególności opracowaniu meldunku 

dobowego do Krajowego Sztabu Operacyjnego; 

2) opracowywanie meldunku dobowego i meldunków doraźnych i przekazanie ich 

Szefowi Sztabu do akceptacji; 

3) zastępowanie Szefa Sztabu podczas jego nieobecności. 

 

Działania na stanowisku MAiC w Sztabie MSW / MAiC  

Pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, reprezentujący Ministerstwo Administracji  

i Cyfryzacji, w Sztabie współpracowali z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego 

oraz sztabami miejsko-wojewódzkimi miast gospodarzy, analizowali otrzymywane 

informacje, na bieżąco weryfikowali je z informacjami ze służb podległych MSW  

i z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przesyłali wkłady do meldunku dobowego 

Sztabu dla Krajowego Sztabu Operacyjnego. Szczególną uwagę poświęcano wydarzeniom 

mającym wpływ na bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™, zapowiadanym zgromadzeniom 

publicznym i ostrzeżeniom meteorologicznym. Ponadto na stanowisku MAiC sporządzano 

informację dzienną dla Sekretarza Stanu w MAiC, Włodzimierza Karpińskiego. 

 

Zaangażowanie służb MSW w przebieg Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ wymagało 

skoordynowania działań służb realizujących zadania w tym zakresie. Temu celowi służył 

przede wszystkim system wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi  

za poszczególne aspekty zabezpieczenia Turnieju. Sztab MSW/MAiC współpracował  

ze służbami MSW przede wszystkim za pośrednictwem: Policyjnego Centrum Dowodzenia - 

struktury sztabowej dowódcy operacji policyjnej, Krajowego Centrum Koordynacji 

Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Sztabu 

Operacji Straży Granicznej - Granica 2012 i Centrum Kierowania Biura Ochrony Rządu. 

Kontakt w Sztabie MSW/MAiC z poszczególnymi służbami był zapewniony dzięki pracy 

łączników służb, a w przypadku BOR za pośrednictwem kierownika zmiany w Sztabie 

MSW/MAiC. 

Wstępna ocena zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ dokonana przez 

poszczególne służby pozwala na stwierdzenie, że został on przeprowadzony spokojnie  

i sprawnie, a służby osiągnęły zakładane m.in. w planach operacyjnych cele. Działania 

podejmowane przez Policję były adekwatne do zagrożeń i realizowane w formie stosownej  

do zidentyfikowanych ryzyk. 

Policja w trakcie Turnieju Finałowego dokonała 655 zatrzymań osób, w tym 476 obywateli 

Polski i 179 cudzoziemców. W zdecydowanej większości były to zatrzymania związane  

z zakłóceniem porządku publicznego o charakterze chuligańskim, wielokrotnie prowokowane 

przez pseudokibiców – najwięcej przypadków to zarzuty z art. 254 kk – udział  

w zbiegowisku, czyny zabronione z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przypadki 

naruszenia nietykalności cielesnej policjantów (art. 222 kk). Zastosowano 23 tymczasowe 

aresztowania jako środki zapobiegawcze (Polacy – 14, Rosjanie – 7, Węgier – 1, Chorwat – 
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1). Sąd w trybie przyspieszonym orzekł wobec 210 osób kary pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do roku z zawieszeniem wykonania kary do 4 lat, zakazy wstępu  

na imprezy masowe do lat 5, grzywny od 500 do 4000 złotych, ponadto kierowano do 

wykonywania prac społecznych (w wymiarze 50 godzin) na rzecz społeczności lokalnych. 

Bezpośrednio po meczu Polska-Rosja (12 czerwca 2012 r.) zatrzymano 192 chuliganów,  

w tym 164 Polaków, 28 cudzoziemców. Policja ponadto zidentyfikowała i zatrzymała  

2 sprawców pobicia stewardów na stadionie we Wrocławiu. Trwają dalsze czynności 

operacyjne w celu zatrzymania pozostałych sprawców. 

Każdego dnia w miastach gospodarzach pełniło służbę około 6 tys. policjantów. Wyjątkami 

były dni 12 i 16 czerwca 2012 r. (mecze Polska-Rosja i Grecja-Rosja), kiedy liczba 

zaangażowanych sił wzrosła do odpowiednio 14 i 16 tysięcy policjantów. 

W trakcie Turnieju na terenie miast gospodarzy i Krakowa – miasta, które gościło kilka 

drużyn piłkarskich i wielu kibiców, poziom bezpieczeństwa był bardzo wysoki. Popełniono  

w nich znacznie mniej najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw w porównaniu  

do analogicznego okresu w 2011 r. Liczba kradzieży spadła z 3597 do 2946, a kradzieży  

z włamaniem z 1288 do 852. Rozbojów z kolei odnotowano o 22% mniej, a uszkodzeń ciała  

o 27% mniej. Statystyki policyjne wykazały także wzrost bezpieczeństwa na drogach.  

W porównaniu do 2011 r. w omawianym okresie wydarzyło się 870 wypadków mniej,  

w których poniosło śmierć 125 osób mniej, a rannych zostało 1020 osób mniej. 

W ramach utworzonego Sztabu MSW/MAiC, funkcjonował Punkt Kontaktowy Straży 

Granicznej, do którego zostało skierowanych 6 funkcjonariuszy Sztabu Komendanta 

Głównego SG. Punkt Kontaktowy SG otrzymał z KGSG łącznie 656 informacji i meldunków. 

W czasie Turnieju, w dniach 8 czerwca – 1 lipca 2012 r., granicę państwową ogółem 

przekroczyło 2.738.791 osób, w tym na kierunku do RP 1.360.810 osób, a na kierunku z RP 

1.377.981 osób. Najwięcej odprawiono cudzoziemców – stanowili oni około 66,7% 

wszystkich odprawionych osób w tym okresie.  

Ogółem, na wszystkich odcinkach granicy, Straż Graniczna, w omawianym okresie, 

prowadząc swoje ustawowe zadania: 

 odmówiła wjazdu na terytorium RP 1.743 cudzoziemcom; 

 zatrzymała łącznie 1.248 osób; 

 ujawniła przemyt o łącznej wartości prawie 14,9 mln złotych. 

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej wdrożono w okresie od dnia 

4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli 

granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 566). Funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali to zadanie 

metodami mobilnymi, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z innymi 

służbami (Policja, ITD, Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa i inne). Kontrole – 

ukierunkowane na cudzoziemców wjeżdżających do Polski – prowadzono w oparciu 

o profiling (typowanie odbywało się często po stronie sąsiedniej z wykorzystaniem 

wspólnych patroli). Prowadzenie kontroli granicznej w takich warunkach nie wpływało 
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na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. 

Łącznie w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej 

UE, wytypowano do kontroli i skontrolowano 28.890 osób, którzy podróżowali 7.954 

pojazdami, 221 samolotami, 19 pociągami i 5 promami morskimi. Kontrola została 

ukierunkowana na ruch cudzoziemców, których skontrolowano w tym okresie 28.596 

(98,67% poddanych kontroli). Efekty prowadzonych działań to głównie oddziaływanie 

prewencyjne i monitoring cudzoziemców wjeżdżających na imprezy związane z UEFA 

EURO 2012™.  

Tym niemniej w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. zatrzymano 14 

cudzoziemców (w tym 8 za usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom  

i 2 za posiadanie narkotyków). Wśród zatrzymanych było 4 obywateli Rosji, 4 obywateli 

Ukrainy, po 1 obywatelu Pakistanu, Hiszpanii, Holandii, Litwy oraz Australii  

i 1 bezpaństwowiec. 

Przeciwdziałając zagrożeniom związanym z UEFA EURO 2012™ odmówiono wjazdu  

22 cudzoziemcom (4 ob. Ukrainy, 4 ob. Turcji, 3 ob. Rosji, 3 ob. Indii, 2 ob. Bangladeszu,   

2 ob. Kazachstanu, 1 ob. Chin, 1 ob. Argentyny, 1 ob. Dominikany i 1 bezpaństwowcowi - 

prawie wszystkim za brak wymaganych dokumentów podróży). Zatrzymano również  

1 obywatela RP usiłującego przywieźć z Niemiec do Polski przedmioty pochodzące  

z kradzieży.  

W odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano założenia Krajowego Planu 

Zabezpieczenia Operacyjnego Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 

przez krajowy system ratowniczo – gaśniczy, polegające na zapewnieniu odpowiedniego 

standardu sił ratowniczych oraz ich czasu wejścia do działań ratowniczych. W trakcie 

Turnieju nie zanotowano sytuacji nadzwyczajnej, a ponadto szereg interwencji o małej skali 

zagrożenia pozwala stwierdzić, że w zakresie ratowniczym zapewniono właściwy poziom 

bezpieczeństwa. 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w trakcie Turnieju przeprowadziły łącznie 146 

interwencji na obiektach UEFA i 19 interwencji w przestrzeni publicznej powiązanych  

z Turniejem. Podczas tych interwencji zaangażowanych było odpowiednio: 885 pojazdów / 

3809 strażaków i 67 pojazdów / 246 strażaków. Średnio jedno zdarzenie obsługiwane było 

przez 25 strażaków dysponujących 6 pojazdami. 

Spośród 146 interwencji prowadzonych przez PSP na obiektach będących w jurysdykcji 

UEFA, praktycznie wszystkie działania dotyczyły stadionów i oficjalnych stref kibica, poza 

dwoma przypadkami zadziałania systemu sygnalizacji pożaru. Zdarzenia te miały miejsce  

w dwóch hotelach, z których jeden był miejscem pobytu drużyny, a w drugim zakwaterowani 

byli oficjalni goście UEFA (VIP). W obu przypadkach zdarzenia okazały się alarmami 

fałszywymi. 

Zdecydowana większość interwencji PSP realizowanych na stadionach i oficjalnych strefach 

kibica poległa na rozpoznaniu i stałym monitorowaniu zagrożeń CBRN w zabezpieczanych 

obiektach. Działania tego typu zamknęły się liczbą 23 interwencji na stadionach i 104  

w strefach kibica (łącznie 127 interwencji) - nie były to jednak interwencje w sferze nagłego 

zagrożenia dla życia i zdrowia, lecz interwencje o charakterze weryfikującym  
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i wykluczającym zagrożenie. 

Podczas zabezpieczania Turnieju nie odnotowano przypadku wezwania dodatkowych  

sił i środków lub uruchomienia rezerw z innych województw, co świadczy o racjonalnym 

planowaniu operacji i adekwatnym doborze sił i środków do zagrożeń, w szczególności  

do szacowanego ryzyka. 

Analiza interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie 

Turnieju UEFA EURO 2012™ pokazuje, że największe natężenie zdarzeń, 

zakwalifikowanych jako zdarzenia związane z przebiegiem Turnieju, miało miejsce podczas 

fazy grupowej Turnieju. Równocześnie należy stwierdzić, że po zakończeniu 2 meczów 

ćwierćfinałowych rozgrywanych w Polsce (21 i 22 czerwca 2012 r.) w przestrzeni publicznej 

generalnie nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych mających wpływ na organizację 

Turnieju, bądź ponadstandardowe zaangażowanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo 

- gaśniczego.  

 

Wojewodowie i samorządy - zaangażowanie w przebieg Turnieju Finałowego UEFA 

EURO 2012™ 

Niezwykle istotne jest podkreślenie wysiłku organizacyjnego i zaangażowania samorządu 

terytorialnego w przygotowania do Turnieju. W miastach gospodarzach podjęto 

i zrealizowano gigantyczne wyzwanie jakim jest zaplanowanie imprezy masowej o wielkiej 

skali. Na uwagę zasługuje wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, 

tak by sprostać temu przedsięwzięciu. W miastach gospodarzach powołano wspólne miejsko-

wojewódzkie sztaby, które koordynowały najważniejsze przedsięwzięcia turniejowe, w tym 

przede wszystkim te dotyczące sfery bezpieczeństwa. Na uwagę zasługuje konstruktywna 

współpraca i współdziałanie prezydentów miast i wojewodów po to by w pełni wykorzystać 

potencjał na danym terenie, oszacować zasoby własne i zapotrzebować wsparcie, tam gdzie 

było ono potrzebne. 

Zarówno w fazie przygotowawczej, jak i operacyjnej Turnieju na terenie całego kraju 

doświadczono bardzo dobrego współdziałania podmiotów administracji rządowej  

i samorządowej ze służbami resortu spraw wewnętrznych, które stanowiły kluczowe 

narzędzie do przeprowadzenia działań zapewniających możliwe najbezpieczniejszy przebieg 

Turnieju.  

Na poziomie lokalnym, wojewódzkim i centralnym przeprowadzono szereg ćwiczeń i testów 

sprawdzających zaproponowane rozwiązania. Na podstawie wniosków z tych przedsięwzięć 

modyfikowano plany, procedury i zamierzenia, by optymalnie wykorzystać dostępne siły  

i środki.  

 

Polityka medialna MSW podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ 

W czasie UEFA EURO 2012™ Biuro Prasowe MSW pracowało w systemie 

dwuzmianowym. Został wyznaczony rzecznik prasowy do spraw kontaktów z polskimi 

mediami - Małgorzata Woźniak oraz rzecznik prasowy do spraw kontaktów z zagranicznymi 
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mediami - Małgorzata Prusek.  

Zadania Rzecznika Prasowego MSW i Biura Prasowego MSW obejmowały m.in.: 

- Komunikaty prasowe dotyczące bezpieczeństwa Turnieju i działań służb podległych MSW 

Komunikaty były publikowane na stronie internetowej resortu oraz przesyłane do bazy 

dziennikarzy Biura Prasowego MSW (około 1 tys. adresów e-mail) i do Polskiej 

Agencji Prasowej. W sumie podczas Turnieju UEFA EURO 2012™ i bezpośrednio po 

jego zakończeniu opublikowano i rozesłano 26 komunikatów. Komunikaty były 

również tłumaczone na język angielski. 

- Monitoring mediów elektronicznych 

Monitoring kilkunastu portali internetowych oraz Polskiej Agencji Prasowej był 

prowadzony codziennie w godz. 6:00-22:00. Najważniejsze informacje były 

przesyłane smsem oraz e-mailem do kierownictwa MSW oraz Sztabu MSW/MAiC. 

Biuro Prasowe MSW podejmowało natychmiastowe interwencje telefoniczne lub  

e-mailowe w przypadku pojawienia się nieprawdziwych informacji na temat 

zabezpieczenia Turnieju UEFA EURO 2012™.  

- Przygotowywanie codziennego przeglądu prasy pod kątem zabezpieczenia Turnieju 

Przegląd w czasie UEFA EURO 2012™ był przygotowywany rano w trzech formach: 

1. prasówka w formie smsowej (streszczenia najważniejszych artykułów z prasy 

ogólnopolskiej), przesyłana do kierownictwa MSW oraz do Sztabu MSW/MAiC; 

2. prasówka rozsyłana e-mailem do kierownictwa MSW zawierająca omówienie 

najważniejszych artykułów z prasy ogólnopolskiej oraz najważniejszych 

materiałów z serwisów informacyjnych; 

3. tradycyjny biuletyn z przeglądem wszystkich artykułów dotyczących całej 

działalności resortu. 

- Codzienna obsługa dziennikarzy zarówno polskich, jak i zagranicznych 

Codziennie udzielano odpowiedzi na pytania dziennikarzy w zakresie pytań 

dotyczących zabezpieczenia Turnieju. Pytania wpływały zarówno e-mailem (34),  

jak i telefonicznie. 

- Organizacja konferencji i briefingów prasowych 

1. konferencja z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Jacka 

Cichockiego w Legionowie; 

2. konferencja prasowa z udziałem Ministra Jacka Cichockiego oraz niemieckich  

i włoskich spottersów (policjantów zajmujących się współpracą z kibicami). 

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki wspólnie z Minister Sportu i Turystyki 

Joanną Muchą uczestniczył również w konferencjach prasowych organizowanych  

w Centrum Medialnym przy KSzO. 

- Udział Ministra Jacka Cichockiego w programach telewizyjnych i radiowych 
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Tematem programów było bezpieczeństwo Turnieju oraz zaangażowanie służb 

podległych MSW. Minister wziął udział w programach m.in. w: Radiu RMF FM; 

Radiu Zet; Radiu TOK FM; TVP Info (program „Minęła dwudziesta”); Polsat News; 

Telewizja Al Jazeera. 

- Współpraca z rzecznikami służb podległych MSW 

Współpraca z rzecznikami policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu oraz z rzecznikami komendantów wojewódzkich PSP i policji  

z Poznania, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. 

- Współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego MSZ 

Współpraca w kwestii sprostowań nieprawdziwych informacji na temat 

bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, które pojawiły się w zagranicznych mediach. 

Schemat wysyłania sprostowania: Biuro Prasowe MSW - Biuro Prasowe MSZ - 

konkretna polska ambasada - redakcja, w której pojawiła się nieprawdziwa informacja 

dotycząca zabezpieczenia Turnieju.  

Przykładowe interwencje w zagranicznych mediach: 

1) 10 czerwca 2012 r. - brytyjskie media - incydent w Poznaniu na Starym 

Rynku; 

2) 10 czerwca 2012 r. - portugalskie media - nieprawdziwa informacja o śmierci 

dwóch kibiców; 

3) 11 czerwca 2012 r. - włoskie media - pobicie polskiego stewarda  

we Wrocławiu; 

4) 11 czerwca 2012 r. - szwedzkie media - emisja dokumentu BBC „Stadiony 

nienawiści”; 

5) 11 czerwca 2012 r. - brytyjskie media - incydenty we Wrocławiu i Poznaniu; 

6) 12 czerwca 2012 r. - rosyjskie media - pobicie kibiców rosyjskich przed 

warszawskim hotelem; 

W dniu 12 czerwca 2012 r. po incydentach przed meczem Polska-Rosja Biuro 

Prasowe MSZ było na bieżąco informowane o działaniach policji i zatrzymaniach 

chuliganów - w sumie wysłano 7 komunikatów. Również następnego dnia (13 

czerwca 2012 r.) przesyłano do MSZ komunikaty prasowe (w sumie 12), dotyczące 

m.in. kolejnych zatrzymań chuliganów oraz spotkania Ministra Jacka Cichockiego  

z doradcą Prezydenta Putina Michaiłem Fiedotowem. 

- Współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu 

Przygotowywanie informacji na potrzeby CIR m.in. dotyczące inwestycji i zakupu 

sprzętu dla policji i innych służb na potrzeby UEFA EURO 2012™. Centrum 

Informacyjne Rządu było również na bieżąco informowane o działaniach policji  

w związku z incydentami w dniu 12 czerwca 2012 r. przed i po meczu Polska-Rosja 

(w sumie 12 i 13 czerwca 2012 r. przesłano do CIR 19 komunikatów na ten temat). 

Dodatkowo CIR otrzymywał wszystkie komunikaty przesyłane do mediów przez 
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Biuro Prasowe MSW w czasie trwania UEFA EURO 2012™ oraz był informowany  

o działaniach medialnych resortu m.in. w wywiadach i konferencjach z udziałem 

Ministra Jacka Cichockiego. 

- Współpraca ze Spółką PL.2012 

Krajowe Centrum Medialne UEFA EURO 2012™, podobnie jak Biuro Prasowe MSZ 

i CIR, otrzymywało na bieżąco komunikaty MSW dotyczące zabezpieczenia Turnieju. 

Rzecznik prasowy MSW Małgorzata Woźniak była również w stałym kontakcie 

telefonicznym z Dyrektorem ds. komunikacji Spółki PL.2012 Mikołajem 

Piotrowskim.  

- Współpraca z rzecznikami innych resortów m.in. sportu i turystyki, transportu, budownictwa  

i gospodarki morskiej 

Wymiana informacji w kwestiach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo 

Turnieju UEFA EURO 2012™. 

 

Współpraca z rzecznikami prasowymi wojewodów 

Podczas spotkania roboczego z rzecznikami wojewodów, które odbyło się przed 

rozpoczęciem Turnieju, określone zostały zasady współpracy pomiędzy MAiC,  

a poszczególnymi Biurami prasowymi wojewodów wg zasady: Rzecznik Wojewody ↔ Biuro 

Prasowe MAiC ↔ Sztab MAiC. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Sztabu 

MAiC.  

Od rozpoczęcia UEFA EURO 2012™ tj. dnia 8 czerwca 2012 r. Biuro prasowe MAiC  

na bieżąco prowadziło współpracę z pionami prasowymi wszystkich urzędów wojewódzkich. 

Kontakt miał miejsce każdego dnia. Biuro prasowe MAiC codziennie przesyłało  

do rzeczników wojewodów komunikaty Sztabu MSW/MAiC, a także przekazywało Sztabowi 

informacje od poszczególnych miast, zaangażowanych w UEFA EURO 2012™. Jeżeli 

zachodziła taka potrzeba kierowało do rzeczników wojewodów prośby o uściślenie 

pojawiających się informacji. Rzecznik prasowy MAiC był w stałym kontakcie  

z rzecznikami wojewodów. 

 

Przebieg Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ w Polsce 

Na podstawie informacji, które napływały do Sztabu MSW/MAiC oraz były przekazywane  

na posiedzeniach w Krajowym Sztabie Operacyjnym, przebieg UEFA EURO 2012™  

w Polsce należy uznać za spokojny i bardzo udany. Przebieg został minimalnie zakłócony 

przez incydenty związane z napaścią na służby porządkowe na stadionie (w dniu 8 czerwca 

we Wrocławiu), niesportowymi zachowaniami kibiców chorwackich (w dniu 10 czerwca  

w Poznaniu) oraz zamieszkami pomiędzy polskimi a rosyjskimi pseudokibicami (w dniu 12 

czerwca  w Warszawie).  
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Podsumowanie wstępne 

Turniej Finałowy UEFA EURO 2012™ w Polsce przebiegał bardzo spokojnie. Plany 

opracowane na UEFA EURO 2012™ w MSW i MAiC, a także w służbach resortu Spraw 

Wewnętrznych oraz na poziomie miast gospodarzy i województw pozwoliły na sprawne 

przeprowadzenie operacji związanych z Turniejem, w szczególności zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju w miejscach wrażliwych, m. in. na stadionach  

i w strefach kibica. Udało się jednocześnie nie eksponować nadmiernie działań obecności sił  

i środków bezpieczeństwa tak, aby nie zakłócać przyjaznej dla kibiców atmosfery 

piłkarskiego święta.  

Procedury meldowania z poziomu miast gospodarzy i służb na poziom krajowy przebiegały 

bez większych zakłóceń i pozwalały na szybkie przekazanie informacji decydentom - 

zarówno w formie codziennych meldunków przekazywanych Krajowemu Sztabowi 

Operacyjnemu, jak i w formie meldunków doraźnych - przekazywanych Kierownictwu MSW 

i MAiC. 

Służby resortu Spraw Wewnętrznych reagowały na bieżąco a zaplanowane przed Turniejem 

siły i środki okazały się wystarczające.  

Zgodnie z Planem Operacyjnym w odniesieniu do zagrożeń CBRN, wojewodowie 

koordynowali, we współpracy z prezydentami miast gospodarzy, zarówno przygotowania,  

jak i działania w tym obszarze. Odpowiedzialnymi za wykonanie konkretnych działań były 

służby resortu Spraw Wewnętrznych, Siły Zbrojne RP oraz służby medyczne. Dzięki 

właściwej koordynacji oraz zdolności do efektywnego współdziałania poszczególnych 

podmiotów, przebieg działań w tym obszarze wstępnie ocenia się dobrze.  

Podkreślić należy, że spokojnemu przebiegowi Turnieju w Polsce sprzyjały również warunki 

atmosferyczne. Oprócz kilku, stosunkowo niewielkich gwałtownych burz, nie mieliśmy  

do czynienia z sytuacjami kryzysowymi spowodowanymi zjawiskami meteorologicznymi. 

Jest to szczególnie istotne w porównaniu z ubiegłymi latami, w których w czerwcu 

występowały w Polsce powodzie. 

 

V.  Przygotowania w ramach Zespołu ds. koordynacji działań służb podległych 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych w związku z organizacją Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™   

Na mocy Zarządzenia nr 9 MSWiA z dnia 16 stycznia 2008 r. zmienionego Zarządzeniem  

nr 9 MSW z dnia 27 lutego 2012 r., funkcjonuje Zespół ds. koordynacji działań służb 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w związku z organizacją Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, który jest organem pomocniczym Ministra Spraw 

Wewnętrznych. W ramach tego Zespołu przedstawiciele służb nadzorowanych przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele komórek organizacyjnych MSW uczestniczących  

w pracach Zespołu oraz RCB, przedstawiają informacje o stanie przygotowań do Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

Po rozwiązaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012, Zespół stał się niemal 

cotygodniowym forum wymiany informacji pomiędzy służbami nadzorowanymi przez MSW 
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i właściwym podsekretarzem stanu (od lutego 2012 r. Minister Michał Deskur). Zmieniła się 

również formuła posiedzeń z oficjalnej, na bardziej roboczą – odejście od stałego 

uczestnictwa dyrektorów departamentów MSW na rzecz zawężenia składu Zespołu  

do przedstawicieli Departamentu Nadzoru, służb podległych MSW, Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa. W charakterze gości uczestniczyli przedstawiciele PL.2012 oraz 

okazjonalnie innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012™.  

Zespół zajmował się wówczas omówieniem kwestii działania Sztabu UEFA EURO 2012 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji, a w szczególności rolą 

poszczególnych służb w jego strukturach, systemem łączności, uzgodnieniem harmonogramu 

prac Sztabu i systemem raportowania. Ponadto na bieżąco monitorowano stopień gotowości 

służb MSW do Turnieju UEFA EURO 2012™, a także stopień zabezpieczenia CBRN 

Turnieju, w tym kompetencje poszczególnych służb, a także podmiotów podległych 

Ministrowi Zdrowia i wojewodom. Kolejną kwestią było zapewnienie bezpieczeństwa  

w transporcie w czasie UEFA EURO 2012™ oraz bezpieczeństwo obiektów i stref kibica,  

a także analiza ryzyka na stadionach oraz strefach kibica. 

                                                                                                                                               

VI.  Współpraca z Ukrainą 

W dniach 5-6 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej międzyrządowej 

Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ w Warszawie. 

Podczas posiedzenia omówiono dotychczasowe osiągnięcia i stan prac w odniesieniu  

do Harmonogramu prac polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji 

bezpieczeństwa. Przedstawiono min. zagadnienia związane z przeprowadzeniem wspólnych 

ćwiczeń i spotkań, które miały miejsce w drugim półroczu 2011 r. Przykładem dobrej 

dwustronnej współpracy są ćwiczenia Straży Granicznej z partnerem Ukraińskim. Pilotażowe 

ćwiczenia z zakresu dokonywania kontroli granicznej i celnej przez służby ukraińskie  

i polskie w ruchu osobowym w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ odbyły się jesienią na czterech przejściach granicznych: Korczowa, 

Medyka, Dorohusk, Hrebenne. Po zakończeniu części plenarnej obrad uczestnicy brali udział 

w dyskusjach w ramach zespołów zadaniowych: Współpraca Policyjna, Ratownictwo, 

Ochrona granic i kontrola ruchu granicznego. Drugi dzień obrad poświęcony był 

podsumowaniu dorobku wypracowanego w grupach zadaniowych. W dniu 2 grudnia 2011 r. 

w Kijowie poznano składy grup eliminacyjnych Turnieju Finałowego, tym samym 

rozstrzygnięta została kwestia, jakie drużyny miały zagrać w konkretnych miastach.  

W związku z powyższym, służby przygotowywały się do wprowadzenia zastosowania 

konkretnych rozwiązań w zakresie dyslokacji sił i środków. W ramach Współpracy policyjnej 

poruszone zostały kwestie dotyczące kanału szybkiej wymiany informacji i komunikowania 

się pomiędzy Centrami Dowodzenia umiejscowionymi na Ukrainie i w Polsce.  

W dniu 16 lutego 2012 r., w Kijowe odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja 

Uzgodnieniowa dotycząca kwestii związanych z bezpieczeństwem Turnieju Finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Organizatorem Konferencji było 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, natomiast jej uczestnikami byli przedstawiciele 
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Milicji Ukrainy odpowiedzialni za przygotowania oraz organizację UEFA EURO 2012™, 

przedstawiciele policji państw uczestniczących w Turnieju, jak również państw sąsiadujących 

i tranzytowych. Głównym celem Konferencji było zaprezentowanie, zarówno przez stronę 

ukraińską, jak i polską, obecnego stanu przygotowań do Turnieju, ze szczególnym 

uwzględnieniem międzynarodowej współpracy policyjnej. Podczas spotkania omówiono: 

 Stan policyjnych (milicyjnych) przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™; 

 Kwestię wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami 

zaangażowanymi w bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™, w tym przygotowanie 

analizy ryzyka; 

 Informacje na temat zaangażowania zagranicznych sił policyjnych w zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™. Organizacja 

wizyt studyjnych dedykowanych między innymi dla dowódców delegacji 

zagranicznych; 

 Informacje na temat organizacji pracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia; 

 Kwestię organizacji pracy Team Security Liaison Officers (TSLO); 

 Informacje na temat zapisów zawartych w Memorandum of Understanding. 

W trakcie dyskusji zostały podjęte następujące uzgodnienia: 

 Strona ukraińska nie będzie finansowała przelotów (przejazdów) związanych  

z przemieszczaniem się policyjnych delegacji zagranicznych pomiędzy Polską  

a Ukrainą – faza ćwierćfinałowa, półfinałowa i finałowa (Strona polska początkowo 

także podjęła taką decyzję, ale później jednak została zmieniona z uwagi  

na znalezienie dodatkowych środków budżetowych na realizację tej kwestii); 

 Strona ukraińska zobowiązała się do podjęcia zaawansowanych konsultacji  

w sprawie zapisów do Memorandum of Understanding, regulującego zakres 

współpracy w trakcie Turnieju – zarówno z państwami uczestniczącymi w UEFA 

EURO 2012™, jak również z Polską jako współorganizatorem imprezy sportowej. 

 

VII. Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 2012  

W dniu 25 stycznia 2010 r. Podsekretarz Stanu Adam Rapacki powołał Międzynarodowy 

Zespół Doradczo-Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 2012. Głównym jego zadaniem  

jest przeprowadzanie cyklicznej analizy w zakresie procesu postępów Polski w kontekście 

zapewnienia bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Zespół reprezentowany jest przez 

ekspertów dysponujących szerokim doświadczeniem nabytym w trakcie organizowania 

zrealizowanych już imprez sportowych o podobnym do UEFA EURO 2012™ charakterze: 

Davida Bohannana, Günthera Marka i Jo Vanhecke. Należy dodać, że analogiczne grupy 

działały również w krajach organizatorach poprzednich turniejów.  

W dniach 28 lutego-2 marca 2012 r. członkowie Zespołu przebywali z wizytą w Warszawie.  

Byli m.in. obecni na meczu piłkarskim Polska-Portugalia w dniu 29 lutego 2012 r., gdzie 

prowadzili czynności związane z obserwacją działań zabezpieczających. Ponadto w ramach 
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wizyty Zespół uczestniczył w odprawach i spotkaniach, m.in. z Podsekretarzem Stanu  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Michałem Deskurem, przedstawicielami spółki 

PL.2012 oraz spółki EURO 2012 Polska. 

 

VIII.  Przygotowania służb podległych MSW do UEFA EURO 2012™ - przed 

Turniejem 

Przygotowania służb podległych MSW do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  

EURO 2012™ przebiegały zgodnie z przyjętymi planami, koncepcjami i harmonogramami 

dla każdej ze służb. 

Dokumentem definiującym wszystkie obszary prowadzonych w Policji przygotowań do tego 

międzynarodowego wydarzenia była „Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012” wraz z załącznikami oraz portfelem projektów 

policyjnego zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™.  

Współpraca międzynarodowa realizowana była w oparciu o zapisy Wspólnych Deklaracji 

(Memorandum of Understanding) w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™, podpisywanych pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej 

Polskiej, a upoważnionymi przedstawicielami policji innych państw. Takie deklaracje 

podpisano z następującymi krajami: Ukraina, Rosja, Włochy, Grecja, Dania, Chorwacja, 

Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Portugalia, Hiszpania, Anglia, Holandia i Szwecja. 

Natomiast z policjami z Irlandii i Francji współpracę podjęto w ramach zaproszenia  

do współpracy – Protocol for deployment…, które zostało podpisane przez Komendanta 

Głównego Policji, a następnie przesłane do zainteresowanych stron. 

W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie Turnieju Finałowego, 

przygotowano i wdrożono „Instytucję spottersa w Policji polskiej”. Wspomniani policjanci 

kierowani byli na mecze każdorazowo w przypadku rozgrywania spotkań przez reprezentację 

narodową na terenie kraju oraz w miarę możliwości, gdy mecz odbywa się poza granicami 

Polski. 

Ponadto, 14 funkcjonariuszy Policji zostało wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym  

do pełnienia funkcji oficera łącznikowego (ang. TSLO). Wspomniani funkcjonariusze  

zostali przygotowywani do występowania w charakterze opiekunów piłkarskich reprezentacji 

narodowych. przebywających na terenie Polski i biorących udział w Turnieju.  

Na podstawie programu doskonalenia zawodowego, przygotowującego policjantów  

do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w trakcie imprez masowych, w tym podczas Turnieju Finałowego, wdrożono filozofię 

działania polskiej Policji podczas UEFA EURO 2012™.  

W Komendzie Głównej Policji przygotowano analizę ryzyka w związku z zapewnieniem 

bezpieczeństwa podczas Turnieju. Prowadzone są także prace związane z przygotowaniem  

i wydaniem podręcznika – informatora dla policjantów Zagranicznych Sił Wspierających. 

Ponadto, jednostki i komórki organizacyjne Policji przygotowują oraz prowadzą w ramach 

programów profilaktycznych m.in. następujące projekty: „Jestem Kibicem przez duże K”, 
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„Pseudokibic”, „Kibic z klasą”, „Kibic”, „Potrafię kibicować - EURO 2012”.  

Policja realizowała szereg zakupów sprzętu i wyposażenia. Dokonano zakupu sprzętu 

transportowego dla Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji 

Policji w całym kraju, łącznie 600 oznakowanych pojazdów służbowych. Ponadto, dokonano 

zakupu 24 sanitarek oraz 13 Ruchomych Stanowisk Dowodzenia, uzbrojenia i wyposażenia 

indywidualnego PZ. Policja uczestniczyła także w ćwiczeniu zgrywającym podmioty systemu 

zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012™ pod krypt. „LIBERO”, 

organizowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012™ wymagało skoordynowania 

działań służb realizujących zadania w tym zakresie. Temu m.in. celowi służył przede 

wszystkim system wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi  

za poszczególne aspekty zabezpieczenia Turnieju. Ważną rolę w tym systemie odgrywało 

Policyjne Centrum Dowodzenia (CDO), uroczyście otwarte w dniu 28 lutego 2012 r. przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego. Centrum zapewniło: 

 ciągłość dopływu informacji pozwalających na dokonywanie niezależnych ocen 

sytuacji; 

 wyselekcjonowanie optymalnej (z punktu widzenia sprawności działania) oraz w pełni 

autonomicznej struktury organizacyjnej, pozwalającej na sprawne kierowanie Policją 

przez Komendanta Głównego Policji oraz dowódcę operacji policyjnej; 

 monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń; 

 reagowanie na powstałe zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego  

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 kierowanie siłami Policji, zaangażowanymi w działania w ramach operacji policyjnej  

do zabezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™; 

 prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany informacji z policjami oraz 

służbami porządku publicznego innych państw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™; 

 prowadzenie współpracy i wymiany informacji z innymi służbami, podmiotami oraz 

instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju 

Finałowego UEFA EURO 2012™. 

W Komendzie Głównej Policji opracowano Plan operacyjnego działania Policji zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™, który stanowi realizację postulatu zintegrowanego 

zaplanowania działań krajowych podmiotów publicznych wchodzących w skład systemu 

zarządzania Turniejem, zaangażowanych w proces planowania i realizacji fazy operacyjnej 

tego wydarzenia. Podstawą prawną utworzenia tego dokumentu jest Zarządzenie nr 6 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie komitetu do spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Udział Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ polegał 

przede wszystkim na zapewnieniu płynności ruchu granicznego i bezpieczeństwa „granicy 

zielonej”, na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w szczególności – z Ukrainą, poprzez 

zoptymalizowanie systemu odprawy granicznej oraz wzmocnienie obsady kadrowej 
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w przejściach granicznych.  

Do wzrostu płynności ruchu na granicy z Ukrainą, przyczyniła się tzw. odprawa graniczna 

i celna w jednym miejscu, polegająca na prowadzeniu odprawy pojazdów przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej oraz ich ukraińskich odpowiedników 

w polskiej części przejść granicznych. 

Praktycznym testem skuteczności tego środka były dwa cykle ćwiczeń z zakresu prowadzenia 

kontroli granicznej i celnej w jednym miejscu, zorganizowane w największych przejściach  

na granicy z Ukrainą w okresie od dnia 20 września do dnia 3 grudnia 2011 r. Zrealizowano 

je na wszystkich pasach w ruchu osobowym, w sposób ciągły, na kierunku wjazdowym 

i wyjazdowym, na zmianie dziennej i nocnej. Ukraińskie służby korzystały z mobilnych 

środków łączności i informatyki. Ćwiczenia wykazały, że ta metoda odpraw zapewnia 

zwiększenie przepustowości przejść granicznych od kilku do kilkudziesięciu procent. 

Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez podróżnych przekraczających granicę. 

Zwiększeniu zdolności realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej służyła także Wspólna 

Operacja „EUROCUP 2012”. Zgodnie z doświadczeniami poprzednich organizatorów tego 

typu imprez, obecność funkcjonariuszy-gości z krajów pochodzenia kibiców, w lotniczych, 

drogowych i kolejowych przejściach granicznych, nie tylko przyspieszyła ich odprawę,  

lecz także stanowiła pomoc w opanowaniu możliwych sytuacji konfliktowych w przejściach.  

W ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™ Państwowa Straż Pożarna opracowała 

dokument „Koncepcja działań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w związku  

z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”.  

We wspomnianym dokumencie przedstawiono zakres przygotowań krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego wraz ze wskazaniem kierunków i zakresu wymagań niezbędnych  

do planowania i zabezpieczenia Turnieju Finałowego, które realizowane są według 

właściwości terytorialnej. W ww. dokumencie wskazano również ogólny zakres zadań oraz 

kolejność ich realizacji.  

W tym miejscu należy wspomnieć także o dokumencie pn.: „Krajowy bilans zagrożeń wraz  

z oszacowanym ryzykiem związanym z organizacją turnieju finałowego EURO 2012”,  

w którym szczególny nacisk został położony na sprecyzowanie działań do podjęcia przez 

zarządcę obiektu oraz piony: kontrolno – rozpoznawczy i operacyjny Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Dla przedstawicieli komend wojewódzkich PSP i komend miejskich PSP miast gospodarzy 

omawianego Turnieju, w tym dla dowódców podoperacji „stadion” i „strefa kibica”, 

zorganizowano warsztaty dotyczące „struktury dowodzenia i współdziałania pomiędzy 

służbami i podmiotami ratowniczymi”, związanej z organizacją zabezpieczenia Turnieju 

Finałowego. Zorganizowano także warsztaty dotyczące „Analizy ryzyka i opiniowania imprez 

masowych”, podczas których przedstawiono problemy związane z analizą i oceną ryzyka oraz 

omówiono procedurę postępowania organów PSP w związku z wydawaniem pozwolenia  

na imprezę masową. 

Z udziałem pracowników terenowych organów nadzoru budowlanego i Państwowej Straży 

Pożarnej zostały przeprowadzone kontrole budowy stadionów. Podczas wspomnianych 
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kontroli zbadano aspekty formalne realizacji tych inwestycji w zakresie ustalenia podstaw 

wydania pozwolenia na budowę (przebudowę), w tym ustalano właściwą wersję projektu 

budowlanego, uzyskane odstępstwa, warunki ochrony przeciwpożarowej. Równocześnie 

zwracano uwagę na warunki mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów związane 

z przygotowaniem ich do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zawarte  

w pozwoleniu na budowę, jak również aktualnie funkcjonujące w zakresie zapewnienia dróg 

pożarowych, dostępu do stadionów dla samochodów pożarniczych oraz parkingów dla nich 

przeznaczonych, a także możliwości korzystania z hydrantów zewnętrznych.  

Jednym z głównych zadań Biura Ochrony Rządu z kolei było sprawowanie nadzoru 

pirotechnicznego budowy sektora VIP Stadionu Narodowego w Warszawie oraz 

podejmowanie działań profilaktycznych wobec ekip budowlanych. Funkcjonariusze BOR 

przygotowani byli do zapewnienia bezpieczeństwa osobom ochranianym, zarówno z Polski, 

jak i z zagranicy, uczestniczącym w Turnieju lub przebywających w miejscach jego 

organizowania, a także w miejscach niezwiązanych bezpośrednio z Turniejem. 

  

IX.  Przygotowania do UEFA EURO 2012 ™ - udział w ćwiczeniu zgrywającym 

LIBERO i LIBERO II 

W dniach 5-7 marca 2012 r. odbyło się ćwiczenie „LIBERO”, którego organizatorem było 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele 49 

podmiotów administracji państwowej, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Celem ćwiczenia było sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych, współdziałania 

poszczególnych ogniw administracji i służb, działania nowych struktur dedykowanych  

dla zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego, w szczególności pod względem obiegu 

informacji i procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Ćwiczenie „LIBERO” składało się z dwóch etapów – szkoleniowego, który się już zakończył 

oraz ćwiczeń sztabowych, tzw. aktywnej fazy ćwiczenia. W ramach etapu szkoleniowego 

odbyło się już pięć modułów, w tym dwa dwudniowe. Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, 

jako organizatorowi, zależało na usystematyzowaniu, a przede wszystkim na ujednoliceniu 

wiedzy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego. Uczestnicy, w ramach gier 

decyzyjnych opartych na przygotowanych przez zespół planistyczny scenariuszach, omawiali 

zdarzenia, szukali optymalnych rozwiązań, wymieniali się doświadczeniami. Wszystkie 

spotkania były ponadto wzbogacane wykładami tematycznymi z zakresu wsparcia wojska dla 

działań cywilnych, ochrony zdrowia czy zagrożenia czynnikami CBRN. 

W dniach 8-9 maja 2012 r. z kolei odbyła się druga edycja ćwiczenia zgrywającego podmioty 

systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012™, pod 

kryptonimem: „LIBERO II”. Jego organizatorem byli wspólnie: Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Spółka PL.2012. 

Celem LIBERO II było sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego, wynikających 

z planów zarządzania kryzysowego oraz działań poszczególnych instytucji przewidzianych 

w Krajowym Planie koordynacji i współdziałania organów, inspekcji, służb administracji 

publicznej oraz tymczasowych struktur koordynacyjno – zarządczych podczas Finałowego 
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Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. 

Ćwiczenie miało charakter aplikacyjny, wszyscy uczestnicy ćwiczyli na swoich stanowiskach 

pracy, a jego uczestnicy musieli stawić czoła zagrożeniom przedstawionym w siedmiu 

scenariuszach. W ćwiczeniu uczestniczyły m.in. urzędy centralne, służby – Policja, 

Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, a także administracja i służby z siedmiu 

województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 

pomorskiego i wielkopolskiego. W ćwiczeniu wzięły także udział struktury i sztaby, 

utworzone na potrzeby UEFA EURO 2012™ – Krajowy Sztab Operacyjny, Sztab UEFA 

EURO 2012 MSW/MAiC i wojewódzko-miejskie sztaby operacyjne, powołane w miastach 

gospodarzach Turnieju. 

 

5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

 

Informacje dotyczące działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji związanych  

z przygotowaniami do UEFA EURO 2012 oraz realizacji zadań związanych z finalizacją 

wszystkich przygotowań wraz z ujęciem fazy turniejowej.  

 

1. Działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

 

Na postawie Porozumienia z dnia 14 maja 2012 r. Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra 

Administracji i Cyfryzacji i Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  

w sprawie Sztabu UEFA EURO 2012 MSW i MAiC na poziomie centralnym MSW i MAiC 

stworzyły połączony sztab, jako strukturę analityczno-koordynacyjną, powołaną w celu 

zagwarantowania ścisłej współpracy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem 

Administracji i Cyfryzacji oraz wspierającą ww. Ministrów w realizacji zadań związanych  

z organizacją UEFA EURO 2012™.  

 

W skład Sztabu weszli przedstawiciele: 

 MSW – kierownik zmiany; 

 MAiC – ds. współpracy z wojewodami; 

 Policji; 

 Państwowej Straży Pożarnej; 

 Straży Granicznej; 

 Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

 komórek prasowych MSW;  

 komórek prasowych MAiC.  

Sztab zlokalizowany został w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  

 

Zadania Sztabu MSW/MAiC 

 

 Monitorowanie realizacji przedsięwzięć zgodnie z Planem Operacyjnym MSW/MAiC  

w odniesieniu do zabezpieczenia UEFA EURO 2012™ w obszarze właściwości 

Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji; 
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 Pozyskiwanie informacji o przebiegu działań od służb resortu spraw wewnętrznych, 

wojewodów i RCB; 

 Opracowywanie raportów sytuacyjnych na potrzeby Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Ministra Administracji i Cyfryzacji, a także Krajowego Sztabu Operacyjnego; 

 Analiza zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego; 

 Przygotowywanie dla Ministrów analiz, rekomendacji, propozycji rozwiązań oraz 

innych niezbędnych dokumentów; 

 Współdziałanie z Krajowym Sztabem Operacyjnym; 

 Przygotowywanie informacji dla mediów w zakresie kompetencji Ministra Spraw 

Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji; 

 Podejmowanie doraźnych interwencji w zakresie uprawnień udzielonych przez 

właściwego ministra; 

 Opracowanie raportu końcowego z przebiegu pracy Sztabu.  

 

Wojewodowie i samorządy - zaangażowanie w przebieg Turnieju finałowego UEFA 

EURO 2012™ 

 

W ocenie MAiC istotne jest podkreślenie wysiłku organizacyjnego i zaangażowania 

samorządu terytorialnego w przygotowania do Turnieju. Kwestie przygotowania do UEFA 

EURO 2012™ podnoszone były na comiesięcznych naradach wojewodów (począwszy od 

dnia 6 lutego 2012 r.). Na videokonferencji w dniu 18 maja 2012 r., na podstawie relacji 

wojewodów, dokonano oceny przebiegu przygotowań do Turnieju finałowego UEFA  

EURO 2012™ oraz omówiono kwestię działalności grup pseudokibiców i propozycje metod 

zwalczania tego zjawiska. W miastach gospodarzach podjęto i zrealizowano gigantyczne 

wyzwanie, jakim jest zaplanowanie imprezy masowej o wielkiej skali. Na uwagę zasługuje 

wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk tak, by sprostać temu 

przedsięwzięciu. W miastach gospodarzach powołano wspólne miejsko-wojewódzkie sztaby, 

które koordynowały najważniejsze przedsięwzięcia turniejowe, w tym przede wszystkim  

te dotyczące sfery bezpieczeństwa. W województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim 

i warmińsko-mazurskim położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo i sprawną obsługę 

przejść granicznych, współpracę ze Strażą Graniczną oraz wzmożony monitoring dróg 

dojazdowych w rejonach przygranicznych. Na uwagę zasługuje konstruktywna współpraca  

i współdziałanie prezydentów miast i wojewodów po to, by w pełni wykorzystać potencjał na 

danym terenie, oszacować zasoby własne i zapotrzebować wsparcie tam, gdzie było ono 

potrzebne. 

 

Zarówno w fazie przygotowawczej, jak i operacyjnej Turnieju, na terenie całego kraju 

odnotowano sprawne współdziałanie podmiotów administracji rządowej i samorządowej  

ze służbami resortu spraw wewnętrznych, które stanowiły kluczowe narzędzie  

do przeprowadzenia działań zapewniających możliwie najbezpieczniejszy przebieg Turnieju. 

  

Na poziomie lokalnym, wojewódzkim i centralnym przeprowadzono szereg ćwiczeń i testów 

sprawdzających zaproponowane rozwiązania. Na podstawie wniosków z tych przedsięwzięć 
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modyfikowano plany, procedury i zamierzenia, by optymalnie wykorzystać dostępne siły  

i środki.  

 

Ponadto po zakończeniu Turnieju Departament Administracji Publicznej MAiC zwrócił się do 

wojewodów o przekazanie informacji na temat funkcjonowania numeru alarmowego 112  

w miastach gospodarzach. 

 

Dokumenty planistyczne  

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wzięło czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu 

podstawowych dokumentów planistycznych na czas UEFA EURO 2012™. Przygotowany 

został Plan Operacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji oraz Plan Operacyjny w zakresie zabezpieczania Finałowego Turnieju UEFA 

EURO 2012™ w Polsce w odniesieniu do zagrożeń CBRN.  

 

W celu opracowania efektywnego obiegu informacji z wojewódzkimi centrami zarządzania 

kryzysowego (WCZK) na czas UEFA EURO 2012™ dokonano analizy dobowego trybu 

raportowania WCZK do RCB i w porozumieniu z Szefem Wydziału Operacyjnego RCB 

ustalono tryb i szablon dobowego raportu w sprawie bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, 

które zapewniły skuteczny przepływ informacji do Sztabu przy minimalnym dodatkowym 

obciążeniu WCZK. Ponadto w porozumieniu z Krajowym Sztabem Operacyjnym ustalono 

najefektywniejszy sposób wymiany informacji z miastami gospodarzami oraz Krakowem.  

W dniu 17 maja 2012 r. Sekretarz Stanu w MAiC, Włodzimierz Karpiński wystosował do 

wszystkich Wojewodów pismo w sprawie potwierdzenia gotowości do UEFA EURO 2012™ 

oraz trybu i zasad wymiany informacji ze stanowiskiem MAiC w Sztabie MSW/MAiC, 

przesyłając w załączeniu szablon raportu dobowego. Przed rozpoczęciem fazy operacyjnej 

Turnieju w MAiC zebrano i przeanalizowano wszystkie odpowiedzi Wojewodów, dotyczące 

przebiegu przygotowań i osiągnięcia gotowości operacyjnej.   

 

Inne  

 

W dniu 18 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Prasowego MAiC  

z rzecznikami wojewodów, podczas którego przedstawiono informacje na temat zadań Sztabu 

MSW/MAiC oraz wspólnie z rzecznikami określono priorytety i zasady wymiany informacji 

w trakcie UEFA EURO 2012™.   

 

Ponadto przedstawiciele MAiC brali udział w warsztatach organizowanych od listopada  

2011 r. w ramach fazy przygotowawczej ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu 

zarządzania kryzysowego pk. LIBERO oraz w fazie aktywnej ww. ćwiczenia  

w dniach 5-7 marca 2012 r. W dniach 15-16 lutego 2012 r. uczestniczyli w krajowym 

ćwiczeniu pk. BRUDNA BOMBA, a w dniach 24-25 kwietnia 2012 r. w warsztatach  

nt. „Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – stan aktualny i kierunki 

doskonalenia”.  
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Przedstawiciele MAiC wzięli również udział w powtórnym ćwiczeniu pk. LIBERO II  

w dniach 8-9 maja 2012 r., działając po raz pierwszy w strukturze i docelowej siedzibie 

Sztabu MSW/MAiC. W ramach podsumowania ćwiczenia LIBERO II opracowano wnioski 

MAiC, które wskazywały przede wszystkim na konieczność usprawnienia obiegu informacji z 

miejskimi sztabami operacyjnymi i wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego, 

unikania powielania informacji oraz określenia obowiązków poszczególnych członków 

Sztabu.               

 

Przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji MAiC wraz ze spółką PL.2012 oraz  

Urzędem Komunikacji Elektronicznej, a także przedstawicielami publicznych sieci 

telekomunikacyjnych wypracowali i zatwierdzili (do testów) Metodologię weryfikacji jakości 

i wydajności sieci komórkowych podczas UEFA EURO 2012™, która określa referencyjne 

poziomy dostępności poszczególnych usług w kluczowych miejscach Turnieju. Według 

raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 czerwca 2012 r. założony wcześniej 

wskaźnik efektywności procesu (KPI) jakościowych usług głosowych został spełniony. 

Dostępność sieci podczas meczów we wszystkich sieciach oceniono jako bardzo dobrą. 

 

2. Realizacja zadań związanych z finalizacją wszystkich przygotowań wraz z ujęciem 

fazy turniejowej 

 

Przebieg Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ w Polsce 

 

Na podstawie informacji, które napływały do Sztabu MSW/MAiC oraz były przekazywane  

na posiedzeniach w Krajowym Sztabie Operacyjnym, przebieg UEFA EURO 2012™  

w Polsce należy uznać za spokojny i bardzo udany. Przebieg został minimalnie zakłócony 

przez incydenty związane z napaścią na służby porządkowe na stadionie (8 czerwca  

2012 r. we Wrocławiu), niesportowe zachowania kibiców chorwackich (10 czerwca 2012 r.  

w Poznaniu) oraz zamieszki pomiędzy polskimi a rosyjskimi pseudokibicami (12 czerwca 

2012 r. w Warszawie). Ponadto, w dniu 25 czerwca 2012 r. na tratwie płynącej po rzece Bug 

(nieopodal granicy polsko-białoruskiej) odnaleziono dwa niewielkie ładunki trotylu i telefon 

komórkowy ze zdjęciem Stadionu Narodowego. W związku z tym w dniu 27 czerwca 2012 r. 

Prezes Rady Ministrów zdecydował o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego 

(odwołany w dniu 2 lipca 2012 r.).    

  

Sztab UEFA EURO 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji  

i Cyfryzacji (Sztab MSW/MAiC) 

 

Sztab MSW/MAiC to struktura koordynacyjno-analityczna wspierająca Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji w realizacji zadań związanych  

z organizacją Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Sztab został utworzony na podstawie trójstronnego porozumienia Ministra Spraw 

Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Dyrektora Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa. 

 



 

  297 

Szefem Sztabu został Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW, Zastępcami Szefa - 

przedstawiciele MAiC i MSW. W skład Sztabu weszli pracownicy i funkcjonariusze 

reprezentujący: MSW – kierownik zmiany, MAiC – ds. współpracy z wojewodami, Policję, 

Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i komórki 

prasowe MSW oraz MAiC. Sztab zlokalizowany został w siedzibie RCB.  

 

Członkowie Sztabu otrzymywali z centrów dowodzenia informacje o zdarzeniach, które mogły 

mieć wpływ na bezpieczeństwo Turnieju odpowiednio do właściwości służbowej  

(w formie meldunków cyklicznych lub doraźnych) - podstawowym źródłem informacji  

dla przedstawicieli MAiC były wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Na podstawie 

otrzymanych meldunków, Szef Sztabu lub jego Zastępca w cyklicznym komunikacie 

informowali ministrów oraz Krajowy Sztab Operacyjny o przebiegu zabezpieczenia Turnieju. 

W przypadku otrzymania istotnej dla bezpieczeństwa Turnieju informacji doraźnej, po jej 

przeanalizowaniu, była ona przekazywana właściwemu ministrowi. Jeśli zaistniała taka 

potrzeba, do informacji dołączano rekomendację dalszych działań. Informacje dotyczyły  

w szczególności działań realizowanych przez formacje podległe MSW, wojewodów, ABW  

i RCB w następujących obszarach turniejowych: stadion i otoczenie, oficjalna strefa kibica  

i strefa publicznego oglądania meczów, centrum pobytowo-treningowe, hotele transferowe 

drużyn i hotele VIP, przemieszczanie kibiców (drogowe, kolejowe, lotnicze) oraz sytuacja  

na granicy. Sztab przygotowywał również informacje dla mediów w zakresie kompetencji 

Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

Obecnie Sztab zajmuje się opracowaniem raportu końcowego z przebiegu pracy  

(do końca sierpnia 2012 r.).  

 

Organizacja dowodzenia, współdziałania i alarmowania w ramach Sztabu MSW/MAiC 

Sztab otrzymywał informacje o bieżącej realizacji działań poprzez: 

 cykliczne meldunki otrzymywane z centrów dowodzenia służbami i centrów 

zarządzania kryzysowego; 

 w przypadkach wymagających niezwłocznej reakcji meldunki, o których mowa 

powyżej, przekazywane były poprzez bezpośredni kontakt członków Sztabu  

z właściwymi centrami dowodzenia i centrami zarządzania kryzysowego. 

 

Członkowie Sztabu otrzymywali z centrów dowodzenia informacje o zdarzeniach, które mogły 

mieć wpływ na bezpieczeństwo Turnieju odpowiednio do właściwości służbowej: 

 porządek publiczny - Policyjne Centrum Dowodzenia KGP; 

 bezpieczeństwo powszechne i zagrożenia miejscowe - KCKRiOL KG PSP; 

 zdarzenia na granicy – Sztab KG SG; 

 incydenty z osobami podlegającymi ochronie (również oficjalnymi 

przedstawicielami FIFA i UEFA) – SK BOR i PCD KGP; 

 inne zagrożenia – wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. 

 

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu mogącym wpłynąć na przebieg Turnieju Sztab: 

 analizował zdarzenie pod kątem zagrożenia dla rozgrywek; 
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 ustalał czy właściwe służby potrzebują wsparcia innych uczestników procesu 

reagowania; 

 informował Ministra o zdarzeniu, prognozie i podjętych działaniach.  

 

Szef Sztabu (Zastępca) informował Ministrów i Krajowy Sztab Operacyjny o przebiegu 

zabezpieczenia Turnieju za pomocą meldunków dobowych i doraźnych.  

 

Informacje uzyskane przez członków Sztabu, a także meldunek do Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, dotyczyły działań realizowanych przez formacje podległe MSW, wojewodów  

i RCB w następujących obszarach turniejowych: 

 stadion i otoczenie; 

 oficjalna strefa kibica i strefa publicznego oglądania meczów; 

 centrum pobytowo-treningowe; 

 hotele transferowe drużyn i hotele VIP; 

 przemieszczanie kibiców (drogowe, kolejowe, lotnicze); 

 sytuacja na granicy. 

 

Ponadto obsada Sztabu była przygotowana do wykonywania zadań sekretariatu Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego właściwego ministra w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

 

Działania na stanowisku MAiC w Sztabie MSW/MAiC  

 

Pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych reprezentujący Ministerstwo Administracji  

i Cyfryzacji w Sztabie współpracowali ze wszystkim wojewódzkimi centrami zarządzania 

kryzysowego oraz sztabami miejsko-wojewódzkimi miast gospodarzy, analizowali 

otrzymywane informacje, na bieżąco weryfikowali je z informacjami ze służb podległych 

MSW i z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przesyłali wkłady do meldunku dobowego 

Sztabu dla Krajowego Sztabu Operacyjnego. Szczególną uwagę poświęcano wydarzeniom 

mającym wpływ na bezpieczeństwo UEFA EURO 2012™, zapowiadanym zgromadzeniom 

publicznym i ostrzeżeniom meteorologicznym. Ponadto na stanowisku MAiC sporządzano 

informację dzienną dla Sekretarza Stanu w MAiC, Włodzimierza Karpińskiego. 

 

 

Współpraca z rzecznikami prasowymi wojewodów 

 

Podczas spotkania roboczego z rzecznikami wojewodów, które odbyło się przed 

rozpoczęciem Turnieju, określone zostały zasady współpracy pomiędzy biurem prasowym 

MAiC, poszczególnymi biurami prasowymi wojewodów a przedstawicielami MAiC  

w Sztabie MSW/MAiC. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele MAiC, 

członkowie Sztabu MSW/MAiC.  

 

Od rozpoczęcia UEFA EURO 2012™ biuro prasowe MAiC na bieżąco prowadziło 

współpracę z pionami prasowymi wszystkich urzędów wojewódzkich. Kontakt miał miejsce 

każdego dnia. Biuro prasowe MAiC codziennie przesyłało do rzeczników wojewodów 
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komunikaty Sztabu MSW/MAiC, a także przekazywało Sztabowi informacje  

od poszczególnych miast, zaangażowanych w UEFA EURO 2012™. Jeżeli zachodziła taka 

potrzeba kierowało do rzeczników wojewodów prośby o uściślenie pojawiających się 

informacji. Rzecznik prasowy MAiC był w stałym kontakcie z rzecznikami wojewodów. 

 

3. Podsumowanie wstępne 

 

Turniej Finałowy UEFA EURO 2012™ w Polsce przebiegał bardzo spokojnie. Plany 

opracowane na czas Turnieju w MSW i MAiC, a także w służbach resortu spraw 

wewnętrznych oraz na poziomie miast gospodarzy i województw, pozwoliły na sprawne 

przeprowadzenie operacji związanych z Turniejem, w szczególności zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom Turnieju w miejscach wrażliwych, m. in. na stadionach,  

w strefach kibica oraz w rejonach przygranicznych i na drogach dojazdowych dla kibiców. 

Udało się jednocześnie nie eksponować nadmiernie działań ani obecności sił porządku 

publicznego i bezpieczeństwa tak, aby nie zakłócać przyjaznej dla kibiców atmosfery 

piłkarskiego święta.  

 

Procedury meldowania z poziomu miast gospodarzy na poziom krajowy przebiegały bez 

większych zakłóceń i pozwalały na szybkie przekazanie informacji decydentom - zarówno  

w formie codziennych meldunków przekazywanych Krajowemu Sztabowi Operacyjnemu,  

jak i w formie meldunków doraźnych - przekazywanych Kierownictwu MSW  

i MAiC. 

 

Służby resortu spraw wewnętrznych reagowały na bieżąco, a zaplanowane przed Turniejem 

siły i środki okazały się wystarczające.  

 

Zgodnie z Planem Operacyjnym w zakresie zabezpieczania Finałowego Turnieju UEFA 

EURO 2012™ w Polsce w odniesieniu do zagrożeń CBRN, wojewodowie koordynowali,  

we współpracy z prezydentami miast gospodarzy, zarówno przygotowania, jak i działania  

w tym obszarze. Służby resortu spraw wewnętrznych, Siły Zbrojne RP oraz służby medyczne 

były odpowiedzialne za wykonywanie konkretnych działań. Dzięki właściwej koordynacji 

oraz zdolności do efektywnego współdziałania poszczególnych podmiotów, przebieg działań 

w tym obszarze wstępnie ocenia się dobrze.  

 

Podkreślić należy, że spokojnemu przebiegowi Turnieju w Polsce sprzyjały również warunki 

atmosferyczne. Oprócz kilku stosunkowo niewielkich gwałtownych burz, nie odnotowano 

sytuacji kryzysowych spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi. Jest to szczególnie 

istotne w porównaniu z ubiegłymi latami, w których w czerwcu występowały  

w Polsce powodzie. 
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5.3 Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

W ramach przygotowań do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w okresie od grudnia 2011 r. do 1 lipca 2012 r. działania 

resortu obrony narodowej obejmowały: 

1) przedsięwzięcia przygotowawcze związane ze wsparciem podmiotów krajowych; 

2) udział w ćwiczeniach i szkoleniach związanych z zabezpieczeniem organizacji 

Turnieju; 

3) współpracę z Ukrainą; 

4) praktyczne działania związane z zabezpieczeniem Turnieju. 

 

1. Działania legislacyjne 

W celu zapewnienia skutecznego wsparcia Policji przez Żandarmerię Wojskową podczas 

Turnieju, podjęto działania w trybie określonym w art. 18a ustawy o Policji zakończone 

wydaniem i wdrożeniem zarządzenia nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r.  

w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. W wyniku 

implementacji dokumentu Żandarmeria Wojskowa uzyskała część uprawnień Policji,  

jak również określono ramy czasowe wsparcia od dnia 1 czerwca do dnia 5 lipca 2012 r. 

Prowadzono uzgodnienia projektu porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej  

i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie 

wzajemnego udostępniania mienia oraz świadczenia usług w ramach zabezpieczania 

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Opracowano i wdrożono szereg wewnętrznych aktów normatywnych regulujących kwestie 

związane z udziałem resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych RP (SZRP)  

w zabezpieczeniu UEFA EURO 2012™. 

 

2. Współpraca z Ukrainą 

W dniach 6 - 7 lutego 2012 r. delegacja resortu obrony narodowej złożyła wizytę na Ukrainie, 

której głównym celem była wymiana doświadczeń oraz dalsze pogłębianie współpracy  

w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™. 

Przedmiotem konsultacji były kwestie dotyczące m.in. bezpieczeństwa w przestrzeni 

powietrznej, zagrożeń transgranicznych (chemicznych i epidemicznych) oraz procedur 

współdziałania pomiędzy SZRP, a Siłami Zbrojnymi Ukrainy (SZ Ukrainy).  

W toku rozmów dokonano kolejnych uzgodnień treści Protokołu do Porozumienia między 

Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a Ministerstwem Obrony 

Ukrainy o współpracy w dziedzinie wojskowej, sporządzonym w Kijowie w dniu 3 lutego 

1993 r. Treść protokołu była również konsultowana podczas wizyty delegacji SZ Ukrainy w 

Warszawie w dniach 26 - 28 marca 2012 r. 
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Ostatecznie dokument został podpisany w dniu 17 maja 2012 r. przez Dowódcę Sił 

Powietrznych RP i Dowódcę Sił Powietrznych Ukrainy. Zasadnicze ustalenia dokumentu 

dotyczyły: 

 poszerzenia obszaru wymiany informacji o niezidentyfikowanych lotach i 

naruszeniach zasad wykorzystywania przestrzeni powietrznej na trasach lotu 

prowadzących w kierunku wspólnej granicy państwowej z 50 do 100 km; 

 ustanowienia wykazu osób funkcyjnych (telefonów kontaktowych) do wymiany 

informacji oraz rozszerzenia współpracy w zakresie poszukiwania i ratownictwa 

lotniczego (SAR); 

 skrócenia czasu składania zapytania o wydanie zezwolenia na loty ukraińskich 

wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także polskich wojskowych statków powietrznych w przestrzeni 

powietrznej Ukrainy z 9 do 5 dni. 

Ponadto, w ramach współpracy ze stroną ukraińską w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni 

powietrznej obu krajów dokonano wymiany oficerów łącznikowych między punktami 

dowódczymi sił powietrznych Ukrainy i Polski na czas trwania UEFA EURO 2012™. 

Podczas wizyty delegacji SZ Ukrainy w Warszawie w dniach 26 - 28 marca 2012 r. 

wystąpiono również z inicjatywą rozszerzenia zakresu porozumienia bilateralnego między 

Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a Ministerstwem Obrony 

Ukrainy, o protokoły dotyczące: 

 wzajemnego informowania o zagrożeniach transgranicznych o charakterze 

chemicznym i radiacyjnym;  

 współpracy w zakresie monitoringu epidemiologicznego. 

Przygotowane projekty dokumentów przekazano delegacji ukraińskiej do dalszego 

procedowania, jednakże z uwagi na przedłużające się procedury legislacyjne po stronie 

ukraińskiej, dokumenty nie zostały wdrożone przed rozpoczęciem Turnieju. 

 

3. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

a. Opracowano i wdrożono: 

 Koncepcję udziału resortu obrony narodowej w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dokument zawiera zapisy ukierunkowujące 

realizację przedsięwzięć przygotowawczych w resorcie obrony narodowej oraz 

określa zakres zadaniowy dla poszczególnych podmiotów wykonawczych; 

  Zintegrowany plan udziału resortu obrony narodowej w zapewnieniu 

bezpieczeństwa w czasie EURO 2012 obejmujący: 

 Plan operacyjny zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju; 

 Plan użycia Sił Zbrojnych RP w zabezpieczeniu Turnieju Finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 

 Plan Zarządzania Kryzysowego MON; 

 Plan wariantowy użycia Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania zagrożeniom 

CBRN w czasie EURO 2012. 
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b. Uczestniczono m.in. w: 

 posiedzeniach Krajowego Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 

 posiedzeniach Krajowego Sztabu Operacyjnego; 

 posiedzeniach resortowego Zespołu do spraw koordynacji udziału resortu obrony 

narodowej w zabezpieczeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012
1
; 

 warsztatach przygotowujących oraz fazie aktywnej ćwiczeń pk. „LIBERO” oraz 

„LIBERO II”, organizowanych przez RCB
2
; 

 posiedzeniach Zespołu do spraw wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP  

w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
3
;  

 spotkaniach z przedstawicielami Centrum Antyterrorystycznego ABW 

dotyczących organizacji systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym 

dla UEFA EURO 2012™
4
. 

c. Przeprowadzono ćwiczenie pk. „RENEGADE-I/12”, zgrywające wydzielone siły  

i środki do wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie UEFA EURO 

2012™; 

d. Przeprowadzono ćwiczenie pk. „KAPER 12/I”, zgrywające system zarządzania 

kryzysowego podczas wystąpienia zagrożenia związanego z naruszeniem wód 

terytorialnych Polski podczas UEFA EURO 2012™;  

e. Pododdziały Żandarmerii Wojskowej w ramach zgrywania z Policją uczestniczyły  

we wspólnym ćwiczeniu pk. „KIBICE 2012”, zorganizowanym w oparciu  

o Fundusz Granic Zewnętrznych Unii Europejskiej; 

f. Wydzielone pododdziały z Wojsk Chemicznych, Żandarmerii Wojskowej oraz 

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP wzięły udział  

w ćwiczeniu organizowanym przez RCB pk. „WYPADEK 2012”, dotyczącym 

przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym i radiacyjnym podczas wypadku 

komunikacyjnego. 

  

4. Realizacja zadań związanych z finalizacją wszystkich przygotowań wraz z ujęciem  

fazy turniejowej. 

 

Siły i środki wydzielane z resortu obrony narodowej do zabezpieczenia Turnieju realizowały 

zadania ujęte w Zintegrowanym planie udziału resortu obrony narodowej w zapewnieniu 

bezpieczeństwa w czasie  EURO 2012. Niniejszy Plan zawierał organizację systemu 

dowodzenia i łączności, zasady wymiany informacji, procedury aktywacji sił i środków oraz 

                                                 
1
 Zorganizowano 1 posiedzenie (20.12.2011 r.). 

2
 Uczestniczono w 4 przedsięwzięciach (06.12.2011 r., 30-31.01, 05-07.03, 08-09.2012 r.). 

3
 Uczestniczono w 1 posiedzeniu (12.12.2011 r.). 

4
 Uczestniczono w 1 spotkaniu (08.12.2011 r.). 
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załączniki dziedzinowe, zawierające wykazy sił i środków SZRP wydzielonych do realizacji 

zadań w ramach poszczególnych obszarów zadaniowych. 

W celu optymalizacji sytemu dowodzenia wydzielonymi siłami i środkami, w miastach 

gospodarzach Turnieju zorganizowano Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe (WZZ): 

 WZZ „GDAŃSK”; 

 WZZ „POZNAŃ”; 

 WZZ „WARSZAWA”; 

 WZZ „WROCŁAW”. 

Do głównych obszarów zadaniowych WZZ należało: wykrywanie i likwidacja skażeń, 

zabezpieczenie medyczne i przeciwepidemiczne, oczyszczenie terenu z niewypałów  

i niewybuchów oraz wsparcie transportowe. 

Na czas trwania UEFA EURO 2012™ wydzielono i skierowano oficerów łącznikowych  

z SZRP do obsady:  

  Krajowego Sztabu Operacyjnego; 

  Policyjnego Centrum Dowodzenia (PCD) w Legionowie; 

  Centrum Antyterrorystycznego - CAT(ABW); 

  BOA KG Policji; 

  Miejsko-Wojewódzkich Sztabów Operacyjnych (M-WSzO) miast gospodarzy 

(Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk); 

  Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego (Kraków, Lublin, Rzeszów). 

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań zdecydowano, że siły wydzielane z Wojsk 

Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej zachowają odpowiednią autonomię w swoich 

działaniach.  

W bezpośrednich działaniach związanych z zabezpieczeniem UEFA EURO 2012™ 

zaangażowanych było łącznie 3400 żołnierzy wraz ze specjalistycznym sprzętem (około 1200 

jednostek sprzętowych, w tym 6 samolotów i 6 śmigłowców bojowych, 1 samolot oraz  

9 śmigłowców transportowych).  

W ramach wsparcia Policji w dniach 21, 25 i 29 czerwca 2012 r. wydzielony samolot  

C-295 CASA wykonał trzy loty na Ukrainę (łączny nalot 24 godziny i 25 minut), przewożąc 

funkcjonariuszy Policji z Włoch, Hiszpanii i Portugalii do Doniecka i Kijowa, ponadto 

wykonano 9 lotów śmigłowcem W-3W „Sokół" (nalot 17 godzin 20 minut). 

W składzie ww. sił zadania wsparcia Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP  

w zakresie dekontaminacji realizowało 15 żołnierzy Gwardii Narodowej Stanów 

Zjednoczonych. 

W realizacji głównego zadania SZRP w zabezpieczeniu Turnieju - zapewnienia 

bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej - zaangażowanych było 1231 żołnierzy oraz 608 

jednostek sprzętu. Ponadto, w dniach 8 i 28 czerwca 2012 r. zadania w polskiej przestrzeni 

powietrznej wykonywał samolot wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z powietrza AWACS 

wydzielony z sił NATO. 
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W czasie trwania Turnieju Żandarmeria Wojskowa zrealizowała 11 170 patroli. W ramach 

prowadzonych działań wylegitymowano - 25 328 osób, doprowadzono do posterunków 

Policji - 95 osób, zatrzymano - 111 osób, skontrolowano - 11 694 pojazdy oraz nałożono - 

5054 sankcji. 

Ponadto Żandarmeria Wojskowa realizowała zabezpieczenie ochronne pobytu na terenie 

Polski sześciu delegacji zagranicznych resortów obrony narodowej. 

Wojska Specjalne utrzymywały w gotowości do wsparcia działań antyterrorystycznych Policji 

dwa zespoły bojowe z odwodem.  

SZRP przygotowały zakwaterowanie dla ok. 2300 funkcjonariuszy Policji i Straży 

Granicznej. W szczytowym okresie w obiektach wojskowych kwaterowano blisko 1700 

funkcjonariuszy. 

W trzech wojskowych szpitalach referencyjnych: 

 Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie; 

 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku; 

 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. 

Utrzymywano średnio ok. 300 łóżek szpitalnych. 

Ponadto, do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych, które mogły 

wystąpić podczas rozgrywek, ale niezwiązanych z Turniejem w gotowości do użycia 

utrzymywano zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego MON: 9323 żołnierzy, 40 

Gąsienicowych Transporterów Pływających (PTS), 1329 pojazdów, 307 jednostek sprzętu 

specjalistycznego, 86 łodzi, 4 okręty, 2 kutry, 38 śmigłowców, 4 samoloty i 17 ton materiałów 

specjalistycznych. 

 

 

5.4 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wraz z jednostkami 

podległymi w ramach przygotowania finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ w okresie od grudnia 2011 r. do dnia 1 lipca 2012 r. podjęło poniższe 

działania. 

I. Działania scentralizowane Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej. 

 

1. Informacje ogólne 

Głównym przyjętym na początku 2012 r. do realizacji celem działań Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z organizacją Turnieju finałowego 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ było zapewnienie sprawnego  

i bezpiecznego transportu dla kibiców oraz obywateli polskich. 
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W celu centralizacji działań na szczeblu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej decyzją Ministra w dniu 8 marca 2012 r. rozwiązane zostały dwa dotychczas 

funkcjonujące Zespoły: 

 Zespół do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; 

 Zespół do spraw przygotowania transportu kolejowego (na terytorium RP) na czas 

trwania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™; 

a powołany został jeden Zespół do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, 

którego zadaniem oprócz przygotowania resortu do UEFA EURO 2012™ miała być 

współpraca i koordynacja działań już w trakcie trwania samego Turnieju. 

W strukturze Ministerstwa w tym momencie zaczęły funkcjonować następujące jednostki, 

realizujące zadania podczas przygotowań i trwania finałowego Turnieju UEFA  

EURO 2012™: 

 Zespół ds. EURO 2012 – formalne ciało sprawujące nadzór nad przygotowaniami  

do przeprowadzenia finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ i jego przebiegiem  

w obszarze kompetencji MTBiGM; 

 Sekretariat Zespołu ds. EURO 2012 będący w strukturach Biura Ministra; posiadał 

kompetencje w zakresie monitorowania stanu przygotowań i realizacji zadań w czasie 

trwania Turnieju; 

 Zespół Monitorowania Zagrożeń, został powołany w celu monitorowania  

i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu 

sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej, będących we właściwości 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; 

 Zespół Zarządzania Kryzysowego jako organ opiniodawczo - doradczy, w sprawach 

inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania 

kryzysowego w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister; 

 Rzecznik Prasowy wraz z zespołem – działający w strukturze Biura Ministra, 

realizujący zadania związane z obsługą medialną Ministra i współpracą z centrum 

medialnym, powstałym w ramach KSzO. 

Dodatkowo dla realizacji powierzonych zadań oraz bieżącej współpracy z Krajowym 

Sztabem Operacyjnym w czerwcu 2012 r. w pomieszczeniach KSzO pracę wykonywali 

pracownicy Sekretariatu Zespołu ds. EURO 2012 (w godzinach 7:00 – 18:00) oraz oficerowie 

łącznikowi Ministerstwa pracujący codziennie w godzinach 16:00 – 24:00. 

Ponadto w trybie całodobowym dyżur pełniły jednostki reprezentowane w Zespole ds. EURO 

2012 z wyłączeniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (dyżur telefoniczny) i Urzędu 

Transportu Kolejowego. 

Ważną rolę w pracy Zespołu ds. EURO 2012 odegrały poniższe podmioty nadzorowane przez 

Ministra: 

 Urząd Transportu Kolejowego; 

 Główny Inspektorat Transportu Drogowego; 

 Urząd Lotnictwa Cywilnego; 
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 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”;  

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; 

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

 Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

 PKP Intercity S.A. 

 

2. Działania legislacyjne MTBiGM związane z przygotowaniami do UEFA  

EURO 2012™ 

W okresie od grudnia 2011 r. do dnia 1 lipca 2012 r. podjęto i zakończono następujące 

zadania: 

 przygotowano oraz uczestniczono w pracach legislacyjnych (etap rządowy oraz 

sejmowy) nad ustawą z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 549). Zasadniczym celem ustawy było stworzenie bezpiecznej  

i efektywnej procedury zapewnienia przejezdności dróg publicznych na czas 

przeprowadzenia Turnieju; 

 opracowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów 

pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 

29 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 632). Rozporządzenie wprowadziło okresowe 

ograniczenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 12 ton w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów 

związanym z odbywającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Turniejem 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, w celu zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 przygotowano oraz uczestniczono w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 30 marca 

2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. 2012, poz. 441), która zniosła w okresie od 

dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 4 lipca 2012 r. ograniczenia w zakresie operacji 

lotniczych, obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej w sześciu 

głównych portach lotniczych. 

3. Współpraca Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

ze stroną ukraińską: 

 w lutym 2012 r. zostało skierowane do strony ukraińskiej pismo w sprawie braku dróg 

dojazdowych do przejść granicznych: Dołhobyczów – Uhrynów oraz Budomierz – 

Hruszew, które zostały otwarte na czas UEFA EURO 2012™; 

 w maju 2012 r. Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski uczestniczył w posiedzeniu 

Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Kijowie, gdzie 

omówione zostały szczegóły dotyczące wykonywania przewozów drogowych  
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i kolejowych na UEFA EURO 2012™ oraz stan dróg dojazdowych do nowych przejść 

granicznych. 

4. Inne działania MTBiGM związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

 Opracowany został Plan operacyjny transportu podczas Turnieju EURO 2012, 

którego integralną częścią były przygotowane na potrzeby MTBiGM następujące 

krajowe plany operacyjne: 

o Plan operacyjny transportu drogowego w kraju, realizowany przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; 

o Plan operacyjny transportu kolejowego w kraju, realizowany przez PKP Polskie 

Linie Kolejowej S.A. Integralną jego częścią są plany operacyjne dla dworców 

kolejowych i przystanków osobowych wchodzących w obszar węzłów 

kolejowych: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Kraków; 

o Plan operacyjny transportu lotniczego w kraju, realizowany przez Urząd Lotnictwa 

Cywilnego. 

 Opracowano Aneks funkcjonalny do planu zarządzania kryzysowego działu 

administracji rządowej transport, który zawiera zestawienie modułów zadaniowych  

(7 modułów), zapewniając skoordynowane reagowanie w przypadku wystąpienia 

podczas UEFA EURO 2012™ zagrożeń ujętych w siatce bezpieczeństwa i mających 

wpływ na bezpieczeństwo rozgrywek. 

 Zorganizowano konferencję (16 lutego 2012 r.) poświęconą przygotowaniu systemu 

wymiany informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym także dotyczącego 

UEFA EURO 2012™, ćwiczenia LIBERO oraz organizacji procesu komunikacyjnego 

z udziałem przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez MTBiGM oraz współpracujących z MTBiGM. 

 Od dnia 8 listopada 2011 r. do dnia 7 marca 2012 r. uczestniczono w ćwiczeniu 

zgrywającym podmioty zarządzania kryzysowego przed Turniejem UEFA  

EURO 2012™ pn. „LIBERO”. 

 Ministerstwo i podlegle jednostki uczestniczyły również w ćwiczeniu pn. „LIBERO 

II” w dniach 8-9 maja 2012 r., w czasie którego wszystkie podmioty ćwiczące 

symulowały realizację własnych planów operacyjnych oraz planów i procedur 

zarządzania kryzysowego. 

 Opracowano rekomendacje mające na celu ograniczenie ryzyka związanego  

z transportem towarów niebezpiecznych w czasie trwania Turnieju i przekazano je do 

zainteresowanych podmiotów MTBiGM oraz wojewodów. 

 Z chwilą wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA): 

o przekazano organom, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym 

przez Ministra oraz wybranym przedsiębiorstwom z obszaru transportu 

kolejowego i lotniczego, zalecenia dotyczące podjęcia działań porządkowo-

ochronnych, mających na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków 

ataków terrorystycznych i sabotażowych.  
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II. Działania dotyczące transportu kolejowego – zadania wykonywane przez jednostki 

podległe lub nadzorowane 

 

Działania w zakresie przygotowania transportu kolejowego z uwagi na bezpośrednie 

oddziaływanie sprawcze, dotyczyły w głównej mierze jednostek nadzorowanych przez 

MTBiGM. Ponadto, dla realizacji wspólnych celów, MTBiGM współpracowało z innymi 

podmiotami, między innymi z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi oraz zarządami 

transportu miejskiego. 

Przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych jednostek z zakresu 

transportu kolejowego uczestniczyli w spotkaniach Zespołu ds. EURO 2012.  

Głównym podmiotem realizującym zadania była spółka PKP S.A., pełniąca funkcję 

koordynatora działań spółek Grupy PKP (PKP Intercity S.A., PKP PLK S.A. i TK Telekom 

Sp. z o.o.) w zakresie: 

 opracowania planu modernizacji linii kolejowych i dworców oraz dostosowania 

infrastruktury do obsługi ruchu kibiców podczas UEFA EURO 2012™, w tym osób 

niepełnosprawnych; 

 współpracy kolei polskich i ukraińskich w przygotowaniach międzynarodowych 

przewozów pasażerskich podczas UEFA EURO 2012™; 

 procedur odpraw granicznych pasażerów w przewozach między Polską a Ukrainą  

w okresie UEFA EURO 2012™;    

 procedur bezpieczeństwa i ochrony dworców oraz linii kolejowych; 

 procesu informacji i komunikacji z klientami kolei. 

1. Modernizacja linii kolejowych. 

W ramach przygotowań Polski do organizacji finałowego Turnieju Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ PKP PLK S.A. wybrały z zakresów dużych projektów 

zadania inwestycyjne możliwe do realizacji do maja 2012 r. Są to zarówno inwestycje 

znajdujące się w głównych korytarzach transportowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej  

a Ukrainą, jak i na głównych połączeniach między miastami gospodarzami rozgrywek  

w Polsce. 

Zadania te zrealizowane zostały na ponad 1 000 km linii kolejowych i obejmowały: 

a) kompleksową modernizację: 

 podtorza, 

 układów torowych, 

 automatyki i telekomunikacji, 

 sieci trakcyjnej, 

 pełną modernizację układów stacyjnych wraz z przebudową peronów, 

przystosowaniem dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i zabudową 

informacji dynamicznej, 
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 przejazdów kolejowych w poziomie szyn; 

b) przebudowę przystanków osobowych: 

 budowę peronów wraz z zabudową małej architektury z przystosowaniem dla osób  

z ograniczoną możliwością poruszania się i zabudową informacji statycznej  

i dynamicznej, 

 budowę lub modernizację przejść podziemnych i kładek dla pieszych; 

c) budowę obiektów inżynieryjnych: 

 wiaduktów kolejowych, 

 wiaduktów drogowych, 

 mostów, 

 przepustów. 

Poprzez modernizację podtorza i nawierzchni kolejowej, montaż nowoczesnych urządzeń  

i systemów sterowania ruchem kolejowym, likwidację przejazdów w poziomie szyn, 

modernizację starych i budowę nowych przystanków możliwe jest: 

 podniesienie parametrów technicznych linii do V=160 km/h,  

 skrócenie czasu przejazdu i podniesienie komfortu podróży, 

 zwiększenie przepustowości stacji i szlaków, 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa, 

 zwiększenie dostępności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania, 

 zwiększenie dostępności do transportu kolejowego – większy udział kolei w obsłudze 

aglomeracji. 

Wykaz wszystkich zadań wraz z krótkimi wyjaśnieniami przyczyn dla zadań, które nie zostały 

zrealizowane w pełni: 

Nr 

linii 
Nazwa zadania 

Termin 

realizacji 

Zaaw

anso

wanie 

% 

Koszty robót w 

PLN 

 wg umów 

(netto) 

Uwagi 

Zadania zrealizowane 

E 20 

 

Gr. państwa – Rzepin  2008 100 93 662 336,64  

Poznański Węzeł Kolejowy 2009 100 406 899 100,00  

Stacja Poznań Główny - część 

wsch. 
05.2012 100 38 853 900,00  

Mińsk Mazowiecki – Siedlce  2008 100 467 233 593,70  

Siedlce – Łuków 2008 100 198 045 640,00  

Łuków – Międzyrzec Podlaski 2009 100 267 762 220,00  
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Międzyrzec Podlaski – Biała 

Podlaska 
2008 100 198 122 150,00  

Biała Podlaska – Terespol 2009 100 339 130 000,00  

E 30 

Stacja Zgorzelec 2009 100 44 790 979,44  

Most w Bolesławcu 2009 100 39 308 560,65  

Malczyce – Szczedrzykowice 2009 100 83 972 091,01  

Szczedrzykowice – Legnica 2010 100 117 601 165,47  

Stacja Miękinia 2010 100 45 409 130,01  

Stacja Oława 2009 100 61 026 060,94  

Stacja Brzeg 2011 100 153 176 442,13  

Środa Śląska - Malczyce 2011 100 167 221 361,10  

Post. odgał. Szczedrzykowice 05.2012 100 27 679 758,68  

273 Budowa p.o. Wrocław - Stadion 2011 100 3 724 618,20  

 
Infrastruktura stacji Wrocław 

Główny 
05.2012 100 46 817 346,81  

E 59 Skokowa – Żmigród 2010 100 63 692 698,46  

E 65 

Stacja Gdynia Etap I 2009 100 147 457 212,00  

LCS Nasielsk Kontrakt nr 8  

(WPC Praga – Legionowo, 

stacja Nasielsk) 

2010 100 616 472 641,60 
W zakresie na 

Euro stacje i 

szlaki, bez 

skrzyżowań 

dwupoziomowyc

h 

 

 

 

 

W zakresie na 

Euro stacje i 

LCS Nasielsk Kontrakt nr 3a  

(stacje:  Legionowo, Nowy Dwór 

Maz., Modlin) 

2010 100 411 546 248,45 

LCS Nasielsk Kontrakt 3b 

(szlaki: Legionowo – Nowy Dwór 

Maz. – Modlin – Nasielsk – 

Świercze) 

2011 100 525 965 622,48 

LCS Ciechanów Kontrakt 1a 

(stacje Gąsocin, Ciechanów; 
2011 100 470 841 618,34 
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szlaki Świercze – Gąsocin, 

Gąsocin – Ciechanów) 

szlaki, bez 

skrzyżowań 

dwupoziomowyc

h LCS Tczew   2010 100 909 261 863,54 

249 

Rewitalizacja linii kolejowej 249  05.2012 100 4 902 960,00  

Odnowienie p.o. Gdańsk Kolonia 12.2011 100 358 000,00  

Budowa nowego peronu przy 

stadionie  
05.2012 100 1 707 282,85 

Finansowanie 

UM Gdańsk 

131 

353 

271 

Rewitalizacja linii (7 

kontraktów) 
04.2012 100 200 827 589,41 

Do parametrów 

technicznych 

v=120 km/h 

1 

Warszawa – Łódź etap I 

Odcinek Łódź Widzew – 

Skierniewice 

2008 100 932 877 700,00  

WW

K 

Józefinów – Warszawa Gdańska 2010 100 127 465 000,00  

Stacja Warszawa Gdańska 2010 100 97 274 772,66  

p.o. Warszawa Stadion 03.2012 100 52 941 338,86  

Stacja Warszawa Wschodnia 

Naprawa peronów 2-5  
03.2012 100 16 850 000,00 

Prace 

remontowo-

budowlane  

Linia średnicowa Warszawa 

Wschodnia – Warszawa 

Zachodnia Estetyzacja peronów, 

wiat, przejść podziemnych, klatek 

wejściowych na perony 

05.2012  8 412 835,00  Estetyzacja 

8 

Warszawa Zach. – Warszawa 

Okęcie 
2008 100 223 564 599,78  

Budowa łącznicy - tunelu 

łączącego linię nr 8 ze stacją 

MPL Okęcie  

03.2012 100 229 823 250,53* 

* Wykonawca 

robót nie złożył 

jeszcze rozliczeń 

końcowych 

91 Rewitalizacja linii  na odcinku  

Rzeszów – Munina (23 
05.2012 100 150 886 000,00 Wycofane z MP, 

ale realizowane 
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kontrakty) jako 

rewitalizacja do 

v=120 km/h 

Łącznie 7 909 593 597,73  

Zadania w realizacji 

E 65 

LCS Ciechanów Kontrakt 1b 

(stacje Konopki, Mława; szlaki 

Ciechanów – Konopki, Konopki 

– Mława) 

 

04.2013 

 

 

50 

 

397 652 629,75 

do Euro 

zmodernizowano  

tor nr 1 odc. 

Ciechanów – 

Mława; tor nr 2 

– 

zmodernizowane 

75% na odc. 

Ciechanów – 

Konopki. 

LCS Działdowo 10.2012 85 781 123 909,43 

W czasie EURO 

przejezdność w 

obu torach 

E 59 

Wrocław - Skokowa oraz 

Żmigród - granica woj. 

dolnośląskiego 

06.2014 15 974 835 260,14 

Do Euro 2012 

wykonano 31 km 

– roboty liniowe 

podstawowe.  

E 30 Stacja Leśnica 11.2012 43 65 031 673,73 Trwają roboty 

Łącznie 2 218 643 472,73  

Łącznie wszystkie zadania znajdujące się w Master 

Planie 
10 128 237 070,46 

 

 

2. Modernizacja najważniejszych dworców kolejowych z punktu widzenia obsługi 

UEFA EURO 2012™. 

a) Dworzec Warszawa Centralna – modernizacja zakończona w dniu 31 stycznia 

2012 r.  

Prace remontowe objęły halę główną, galerie handlowe i perony. Wymieniono oświetlenie, 

dworzec został doczyszczony, uporządkowano nośniki reklamowe, a przestrzenie handlowe 

zyskały nowe, ujednolicone witryny.   
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Naprawiono większość dylatacji budynku. Zlikwidowano nieprzyjemne zapachy poprzez 

skuteczne wyczyszczenie torowisk i zmianę profilu działalności najemców handlowych.  

Obiekt wyposażono w czytelny system informacji pasażerskiej, nowe nagłośnienie, automaty 

biletowe, a w specjalnie wydzielonej strefie ustawiono samoobsługowe skrytki bagażowe. 

Dworzec zyskał także nowoczesne centrum monitoringu zarządzające całym systemem 

bezpieczeństwa i ochrony obiektu.  

W II kwartale 2012 r. wymieniono 3 windy ułatwiające przemieszczanie się z poziomu galerii 

handlowych na perony. 

b) Dworzec Warszawa Wschodnia – udostępniony pasażerom w dniu 30 maja  

2012 r. 

Szkło, metal i okładziny ze szlachetnego kamienia – to elementy charakteryzujące dworzec 

Warszawa Wschodnia po kapitalnym remoncie. Obiekt zyskał więcej przestrzeni i światła. 

Kasy i informacja wraz z klimatyzowaną poczekalnią zostały wydzielone w osobną strefę 

odprawy pasażera. Część handlowa i gastronomiczna została skupiona w skrzydłach dworca.  

W celu optymalnego wykorzystania powierzchni cały obiekt podzielony został na dwie 

części: większą przestrzeń dzienną oraz mniejszą nocną. Budynek jest wyposażony  

w czytelny system informacji pasażerskiej oraz nowoczesny monitoring i system 

bezpieczeństwa. 

Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zamontowano specjalny, dedykowany 

system informacji poziomej oraz tablice w języku Braille’a. 

c) Dworzec kolejowy Warszawa Stadion – udostępniony pasażerom w dniu 5 maja 

2012 r. 

Warszawa Stadion to dworzec najbliższy Stadionowi Narodowemu. Niewielki budynek został 

odrestaurowany z zachowaniem swojego pierwotnego charakteru: charakterystycznych 

podwieszanych sufitów, ścian z luksferów oraz drewnianych wykończeń. W ramach remontu 

dworzec dostosowano do potrzeb osób niewidomych, a komunikację między dworcem  

i peronami, osobom poruszającym się na wózkach zapewniają windy i schody ruchome. 

Zarówno dworzec, jak i perony wyposażono w nowy system wizualnej informacji 

pasażerskiej. Cały obiekt otrzymał nowoczesny system bezpieczeństwa, sygnalizacji 

włamania, napadu oraz sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego ostrzegania. Nowe wiaty 

peronowe wizualnie nawiązują do designu i kolorystyki Stadionu Narodowego, co dodatkowo 

ułatwia identyfikację stacji.   

d) Dworzec kolejowy Wrocław Główny – część pasażerską dworca udostępniono  

w dniu 1 czerwca 2012 r. 

Wrocław Główny jest zabytkowym i jednym z najstarszych dworców w kraju. Nad 

odtworzeniem jego historycznej formy pracowało ponad tysiąc osób z firm budowlanych  

i ponad 200 konserwatorów zabytków, odtwarzających cenne historycznie elementy 

architektury i wyposażenia. Konserwatorzy zabytków nadal pracują w pomieszczeniach 

pierwszego piętra budynku, w których podczas restaurowania kolejnych sal odkryto nowe,  

nie umieszczone w żadnej dokumentacji zabytkowe elementy dworca. Zakończenie tej części 

prac – nie mających wpływu na obsługę podróżnych – nastąpi w końcu lipca 2012 r. 
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Obok odtworzenia historycznej, zabytkowej formy wrocławski Dworzec Główny został  

w istotny sposób unowocześniony i dostosowany do współczesnych wymagań pasażerów. 

Zamontowane zostały windy, schody ruchome oraz platformy do bagażu prowadzące  

na perony. Zainstalowano nowy system wizualnej informacji pasażerskiej oraz system 

nagłośnienia obiektu. Dworzec wyposażono w pełne, nowoczesne zabezpieczenie 

przeciwpożarowe, alarmowe i monitoring. 

Kompleksowy remont objął także historyczne zabytkowe wiaty peronów i pawilony 

dyżurnego ruchu. Pełnej modernizacji poddany został też pełen układ torowy. 

Cały kompleks dworcowy został dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością 

poruszania. Dla potrzeb osób niewidomych zamontowano specjalne oznakowanie poziome, 

a także informacje w języku Braille’a. 

We Wrocławiu poza obiektami Dworca Głównego odnowione zostały też mniejsze dworce, 

zlokalizowane w pobliżu stadionu piłkarskiego: Wrocław Mikołajów, Wrocław Kuźniki, 

Wrocław Pracze i przystanek Wrocław Stadion. 

e) Dworzec Poznań Główny – oddany do użytku w dniu 29 maja 2012 r.   

Nowy Dworzec Kolejowy (NDK) zrealizowany został w oparciu o umowę inwestycyjną 

podpisaną w 2010 r. przez PKP S.A. z węgierską firmą TriGranit Holding Limited. 

Inwestycję realizuje Spółka Celowa – Poznań City Center I Sp. z o.o., której wspólnikami są 

SPV Poznań Sp. z o.o. (spółka zależna, w której PKP S.A. ma większościowy pakiet 

udziałów) oraz TriGranit.  

Dworzec Poznań Główny stanowi jeden z elementów Zintegrowanego Centrum 

Komunikacyjnego Poznań Główny. Całość kompleksu zostanie oddana do użytku w grudniu 

2013 r. Do Mistrzostw UEFA EURO 2012™ zaplanowane było zakończenie budowy 

budynku dworca, pozostałe obiekty: dworzec PKS, przystanek miejskiej komunikacji 

tramwajowej, galeria handlowa oraz parkingi oddawane będą sukcesywnie w następnych 

kwartałach.  

Nowy Dworzec Kolejowy w Poznaniu to nowoczesny obiekt o powierzchni 7 tys. m
2
, 

zapewniający najwyższą jakość i standardy obsługi pasażera. 

f) Dworzec kolejowy Gdynia Główna – otwarty dla obsługi podróżnych w dniu  

5 czerwca 2012 r. 

Gdynia Główna to obiekt, który dzięki gruntownemu remontowi zyskał, zarówno pod 

względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Dworzec podzielono na strefy: pasażerską, 

handlową i biurową.  

Zagospodarowano i udostępniono podróżnym niewykorzystywaną dotychczas podziemną 

przestrzeń dworca, w której zorganizowano między innymi strefę sanitarną i przechowalnię 

bagażu. Odnowiona i optymalnie zaaranżowana została kolumnada – pasaż pieszo-handlowy, 

łączący dworzec dalekobieżny z podmiejskim. Poprzez system oznakowania poziomego 

budynek dworca dostosowano do potrzeb osób niewidomych, a windy i pochylnie ułatwiają 

poruszanie się osobom na wózkach.  
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Zamontowano estetyczny i czytelny system informacji pasażerskiej oraz nowoczesny system 

monitoringu, bezpieczeństwa i ochrony obiektu. Odrestaurowano charakterystyczne dla tego 

dworca i objęte opieką konserwatorską malowidła ścienne i mozaiki. Podczas prac 

konserwatorskich odsłonięto także nieeksponowane dotychczas kolejne malowidła ścienne 

autorstwa założycieli słynnej Szkoły Sopockiej, które stały się unikatową atrakcją turystyczną 

i wartością dodaną dworca. Całość prac dopełniło nowe zagospodarowanie terenów zielonych 

wokół dworca. 

3. Współpraca kolei polskich i ukraińskich 

Podczas kilku dwustronnych roboczych spotkań władz kolejowych Polski i Ukrainy, które 

odbyły się między innymi w Charkowie, Wrocławiu i Eupatorii przedstawiciele obu kolei 

wymieniali się informacjami o stanie przygotowań obu kolei do UEFA EURO 2012™. 

Uzgodnienia dotyczyły podjętych inwestycji w infrastrukturę liniową na trasach łączących 

miasta gospodarzy Euro 2012 i infrastrukturę dworcową, a także inwestycji w nowoczesny 

tabor kolejowy. Eksperci obu stron porozumieli się także w następujących kwestiach: 

1) Rozkład jazdy: 

a. międzynarodowe pociągi stałego kursowania (wraz ze wzmocnieniem wagonami 

fakultatywnymi) kursujących między Polską a Ukrainą przez przejścia graniczne 

Chełm-Dorohusk/Jagodzin i Przemyśl-Medyka/Mościska,  

b. pociągi dodatkowe i specjalne w komunikacji przesiadkowej w Przemyślu, 

których kursowanie zaplanowano w relacji Przemyśl – Lwów – Przemyśl  

w dniach rozgrywania meczów grupowych we Lwowie; 

2) Opracowanie spójnego systemu wystawiania dokumentów przejazdowych i rezerwacji 

miejsc w pociągach z Polski do Ukrainy i z Ukrainy do Polski; 

3) Uzgodnienie organizacji kursowania pociągu relacji Wrocław – Lwów – Wrocław, 

wyposażonego w automatyczny system przestawczy SUW 2000, który zapewnia 

płynny przejazd po torach różnej szerokości (występujących w obu krajach); 

4) Zapewnienie sprawnego przekazu informacji pasażerom, w tym możliwości 

uzyskiwania planu podróżny na stronach internetowych obu kolei (PKP i UZ).          

W trakcie UEFA EURO 2012™ współpraca między kolejami układała się wzorcowo, 

zgodnie z przyjętymi wcześniej uzgodnieniami, co pozwoliło dostosować przewozy  

do rzeczywistego zapotrzebowania podróżnych. 

Rynek zweryfikował oczekiwania kibiców, w rezultacie czego nie było potrzeby 

uruchamiania pociągów dodatkowych czy specjalnych – brak zamówień od zorganizowanych 

grup. Kursowanie pociągów odbywało się więc zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy 

uzgodnionym na ww. spotkaniach.  

Z powodu dużego zainteresowanie przejazdami w dniach rozgrywania meczów we Lwowie, 

konieczne okazało się natomiast uruchomienie przewozów przesiadkowych na trasie 

Przemyśl – Lwów – Przemyśl.  

Przewoźnicy obu stron (PKP Intercity i UZ) w swoich witrynach internetowych zamieścili 

specjalne zakładki dedykowane UEFA EURO 2012™. Można tam było uzyskać informacje 
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dotyczące dworców, stadionów, pobrać wzory formularzy na zamówienie biletów  

na przejazdy grupowe pasażerów, jak również zarezerwować bilet przez Internet. 

4. Współpraca w zakresie procedur odpraw granicznych 

Procedury odpraw granicznych bazowały na dokumencie MSWiA pn. Koncepcja 

funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy państwowej, którego ostateczna wersja  

po uzgodnieniach międzyresortowych i ze stroną ukraińską została ostatecznie zatwierdzona 

w dniu 17 maja 2011 r. Ustalono, że z przyczyn formalno-technicznych nie ma możliwości 

dokonywania wspólnych odpraw granicznych wykonywanych na terytorium Polski i Ukrainy, 

wobec czego będą one realizowane według dotychczasowej procedury, tj. każda ze stron  

na swoim terytorium. 

Na początku 2012 r. zespoły robocze ekspertów kolejowych i służb granicznych (Straż 

Graniczna i służby celne) przygotowały wspólną koncepcję technologii pracy kolejowych 

punktów granicznych w komunikacji między Polską a Ukrainą w czasie UEFA  

EURO 2012™. Koncepcję tę ostatecznie zatwierdzono podczas jednego ze spotkań – w lutym 

2012 r. we Wrocławiu.  

Na następnych spotkaniach z przedstawicielami Straży Granicznej ustalono procedurę 

informowania Komendy Głównej Zarządu Granicznego o faktycznej wielkości potoku 

podróżnych w konkretnych pociągach przybywających na granicę polsko-ukraińską, a także 

dodatkowo na stację Terespol na granicy polsko-białoruskiej w przypadku pociągów  

z kibicami rosyjskimi jadącymi na mecze grupowe do Wrocławia i Warszawy i z powrotem 

po meczach.             

5. Zadania realizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. 

W okresie poprzedzającym jak i podczas UEFA EURO 2012™ Oddziały Terenowe UTK 

dokonały kontroli przewidzianych w Harmonogramie kontroli planowanych przez UTK przed 

Turniejem EURO 2012 od dnia 10 kwietnia 2012 r. do dnia 15 maja 2012 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa transportu kolejowego; 

 przestrzegania praw pasażera; 

 stanu przygotowania podmiotów kontrolowanych do UEFA EURO 2012™. 

Zakres tematyczny przeprowadzanych kontroli obejmował sprawdzenie: 

 przygotowania linii kolejowych stanowiących korytarze transportowe w trakcie 

trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ pod względem ich stanu bezpieczeństwa 

techniczno – eksploatacyjnego tj.: 

a) widoczności sygnałów i wskaźników, 

b) stanu technicznego skrzyżowań w jednym poziomie torów z drogami 

publicznymi, 

c) uprzątnięcia z torowisk elementów nawierzchniowych po remontach, 

d) wycięcia zbędnej roślinności na terenie kolejowym, 

e) poprawy estetyzacji linii kolejowych w zakresie uprzątnięcia ewentualnych 

dzikich wysypisk śmieci na terenie kolejowym itd.; 
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 wykonania zadań, związanych z przyjęciem przez PKP PLK S.A. procedur  

i harmonogramów realizacji w zakresie przygotowania do Turnieju UEFA  

EURO 2012™ (na szczeblu Sztabu Regionalnego); 

 całokształtu zagadnień związanych z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego oraz 

przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami niebezpiecznymi; 

 stanu technicznego dworców i obiektów infrastruktury kolejowej (perony, dojścia do 

peronów, tunele dla pieszych, ciągi komunikacyjne, mała architektura peronowa itd.); 

 realizacji zadań w zakresie zarządzania, administrowania gospodarowania dworcami 

obejmującymi między innymi zagadnienia: 

a) zasady udostępniania przewoźnikom kolejowym infrastruktury dworcowej, 

b) zapewnienie bezpieczeństwa osobistego podróżnym, 

c) informowanie podróżnych, 

d) dostępność infrastruktury dworcowej dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich; 

 stanu działań profilaktyczno – zapobiegawczych, polegających między innymi  

na wdrożeniu procedur oraz szkoleń w zakresie poprawy stopnia przygotowania 

personelu do zadań obejmujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

kolejowym. 

Natomiast w okresie trwania UEFA EURO 2012™ pracownicy Oddziałów Terenowych UTK 

przeprowadzili łącznie 946 czynności monitorująco – sprawdzających (nie wyczerpujących 

znamion kontroli w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2003 r.  

w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego).  

Na bazie tych czynności, Urząd Transportu Kolejowego monitorował również wskaźniki 

zadowolenia podróżnych w zakresie czystości pociągów i przestrzegania praw pasażerów.  

  

6. Pozostałe działania. 

W dniu 2 maja 2012 r. uruchomiony został system zarządzania kryzysowego w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Pozwoliło to na skoordynowanie działań wszystkich spółek kolejowych 

oraz wyznaczenie jednego podmiotu koordynującego na styku kolej – instytucje 

pozakolejowe.  

Na mocy decyzji Przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w PKP PLK S.A. 

uruchomiono: 

1) Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którego skład weszli przedstawiciele 

Członków Zarządów spółek kolejowych; 

2) Kolejowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którego skład weszli kierujący 

Głównymi Dyspozyturami spółek kolejowych; 

3) Regionalne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, w których skład weszli 

przedstawiciele jednostek terenowych spółek kolejkowych. 

Na poszczególne zespoły zostały nałożone zadania związane z koordynowaniem procesu 

przewozowego na kolei w trakcie trwania finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™. 
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Ponadto Kolejowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zobligowane zostało do bieżącej 

wymiany informacji z Krajowym Sztabem Operacyjnym oraz Policyjnym Centrum 

Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji w Legionowie, gdzie przez 

okres UEFA EURO 2012™ pełnili dyżur funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Regionalne 

Zespoły Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz 

Krakowie współpracowały na bieżąco z Miejsko-Wojewódzkimi Sztabami Operacyjnymi. 

Przedstawiciele PKP PLK S.A. reprezentowali kolej na posiedzeniach Sztabów. 

Na poziomie krajowym rolę kolejowego punktu kontaktowego w systemie całodobowym 

pełniła Główna Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

W trakcie przygotowań do UEFA EURO 2012™ odbyły się dwa posiedzenia Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w PKP PLK S.A. Pierwsze, w dniu 7 maja 2012 r., dotyczyło 

przyjęcia ogólnych założeń funkcjonowania w trakcie Turnieju. Dokonano uszczegółowienia 

zadań dla poszczególnych jednostek kolejowych wynikających z przygotowanych Planów 

Operacyjnych. Ustalono, że głównym koordynatorem działań kolejowych będzie 

funkcjonujące Kolejowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego przedstawiciele  

w dniach meczowych w Polsce pełnili dyżury całodobowe. 

Analogiczna sytuacja dotyczyła również Regionalnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, 

którzy w dniach meczowych w danym mieście pełnili dyżury całodobowe, ponadto 

przedstawiciel PKP PLK S.A. w dniu rozgrywania meczu w danym mieście uczestniczył 

bezpośrednio w pracach MSzO.  

Drugie spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w PKP PLK S.A. odbyło się w dniu  

30 maja 2012 r. i dotyczyło głównie ustalenia zasad ruchu towarowego w czasie UEFA 

EURO 2012™. Przyjęto do realizacji następujące założenia: 

 ruch towarowy w dniach meczowych w Polsce realizowany w ramach indywidualnego 

rozkładu jazdy trasowany będzie poza szlakami dedykowanymi do przewozu kibiców, 

natomiast pociągi towarowe założone w ramach rocznego rozkładu jazdy na szlakach 

dedykowanych na UEFA EURO 2012™ będą wstrzymywane na 6 godzin przed 

rozpoczęciem meczu (dotyczy również towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka 

zwanych TWR) oraz 6 godzin po jego zakończeniu, 

 pociągi towarowe z TWR będą konwojowane przez funkcjonariuszy SOK i zostaną 

objęte wzmożoną kontrolą przy przemieszczaniu się po sieci kolejowej. Niezbędna 

jest w tym zakresie współpraca przewoźników z Centrum Zarządzania Ruchem 

Kolejowym na poziomie planowania dyspozytorskiego, 

 zakłady linii kolejowych będą przeprowadzały przeglądy urządzeń, sieci oraz 

infrastruktury torowej przed każdym meczem, 

 przewoźnicy mają natychmiast informować o wydarzeniach na sieci, co jest kluczowe 

dla ograniczenia negatywnych skutków wydarzeń oraz utrzymania przejezdności 

szlaków, 

 w PKP PLK S.A. zostanie wzmocniony na czas UEFA EURO 2012™ Pion 

Dyspozytorski, co ułatwi uzgodnienia dokonywane z dyspozyturami Przewoźników, 
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 w przypadku awarii pociągu na szlaku (w tym pociągu pasażerskiego) dokonywane 

będzie ściąganie lokomotywami Przewoźników towarowych do stacji docelowej lub 

do stacji stacjonowania lokomotywy osłonowej, 

 komisje wypadkowe w PKP PLK S.A. będą miały wyznaczone dyżury – to samo 

powinno być zapewnione po stronie przewoźników, 

 w przypadku wydarzeń na sieci – jeżeli sytuacja na to pozwala – należy dojechać do 

najbliższej stacji i tam podejmować dalsze czynności, aby nie powodować ograniczeń 

w pracy eksploatacyjno-przewozowej,  

 opóźnienia powstałe na sieci wynikające z przewozu kibiców w czasie Turnieju 

kontowane będą na kod neutralny, 

 przewoźnicy pasażerscy w przypadku zaistnienia utrudnień będą honorowali 

wzajemnie bilety. 

Powyższe założenia zostały przyjęte i realizowane w trakcie trwania UEFA EURO 2012™. 

Jednym z bardzo ważnych elementów przygotowań było zapewnienie bezpieczeństwa  

na obszarach kolejowych. Zadanie to realizowała Straż Ochrony Kolei, we współpracy  

z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie kraju.  

Spodziewany znaczny przepływ podróżnych wymagał podjęcia szczególnych przygotowań  

w sferze wyposażenia funkcjonariuszy SOK w odpowiedni sprzęt i środki transportu, 

zatrudnienia funkcjonariuszy na poziomie adekwatnym do ewentualnych zagrożeń oraz 

zapewnienia poziomu wyszkolenia gwarantującego profesjonalne wykonanie nałożonych 

zadań oraz skuteczność prowadzonych działań.  

W Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei opracowany został dokument pod nazwą 

„Przygotowania i obsługa EURO 2012 - Działania Straży Ochrony Kolei”, który został 

włączony do opracowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentu pod nazwą 

„Program Kolejowej Obsługi EURO 2012”, przekazanego do akceptacji Ministerstwa 

Infrastruktury w I kwartale 2011 r. Dalsze przygotowania prowadzone przez KG SOK 

prowadzone były zgodnie z założeniami ww. programu.  

W celu poprawy własnych umiejętności przedstawiciele SOK brali udział w projekcie 

„Działania Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez Sportowych. Rola 

Narodowych Centrów Antyterrorystycznych” (połączony z ćwiczeniami antyterrorystycznymi 

„OFFSIDE 2010”) oraz w seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zarządzania kryzysowego w aspekcie UEFA EURO 2012™.   

Podjęcie uzgodnień i ściślejszej współpracy z zarządcą dworców kolejowych, przewoźnikami 

kolejowymi i innymi jednostkami PKP PLK S.A. w ramach powołanych zespołów oraz 

bezpośredniej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi  

za zapewnienie bezpieczeństwa, a także określenie obszarów wymagających działań 

profilaktycznych. 

W zakresie współpracy z przewoźnikami oraz zarządcą infrastruktury dworcowej główne 

zidentyfikowane problemy dotyczyły: 

 Funkcjonowania skrytek bagażowych oraz przechowalni bagażu – podjęto decyzję  

o zamknięciu skrytek na wybranych dworcach kolejowych na terenie miast 
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gospodarzy na czas trwania rozgrywek UEFA EURO 2012™, natomiast 

przechowalnie bagażu funkcjonowały bez zakłóceń. 

 Funkcjonowania koszy na śmieci na dworcach i przejściach podziemnych – na czas 

UEFA EURO 2012™ na wybranych dworcach i w przejściach podziemnych usunięto 

kosze na śmieci zastępując je pojemnikami z przezroczystymi workami. 

Przedstawiciele SOK z innymi przedstawicielami podmiotów kolejowych brali również udział 

w pracach „Zespołu zadaniowego do spraw bezpieczeństwa antyterrorystycznego dworców 

kolejowych: Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście oraz kolejowego tunelu 

średnicowego”, powołanego Decyzją nr 15 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu 

do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych z dnia 3 listopada 2011 r. – Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Zespół przedstawił w kwietniu 2012 r. dokument pod nazwą 

„Rekomendacje Zespołu Zadaniowego do spraw bezpieczeństwa antyterrorystycznego 

dworców kolejowych: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście oraz kolejowego tunelu 

średnicowego w Warszawie”. 

Inną ważną inicjatywą było uruchomienie od dnia 1 czerwca 2012 r. na czas trwania UEFA 

EURO 2012™ numeru interwencyjnego do Straży Ochrony Kolei – (22) 47-40-000. Obsługa 

telefonu została wzmocniona o osobę z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. 

 

 

W okresie od dnia 1 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. zarejestrowano ogółem 80 zgłoszeń  

na telefon interwencyjny, z czego w jednym przypadku osoba dzwoniąca posługiwała się 

językiem angielskim. W większości przypadków zgłoszenia dotyczyły zauważonych  

na obszarze kolejowym przypadków zakłócenia ładu lub porządku, zagubienia rzeczy lub 

innych zauważonych nieprawidłowości.  

Opracowanie i realizacja Planów zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 

podczas trwania Turnieju UEFA EURO 2012™, uwzględniających między innymi 

organizację zarządzania, system raportowania oraz zapewnienie odpowiednich sił  

do realizacji poszczególnych zadań. 

Założenia działań Straży Ochrony Kolei na czas UEFA EURO 2012™ zostały zawarte  

w „Planie Operacyjnym Zabezpieczenia Sieci Kolejowej W Czasie Turnieju UEFA EURO 

2012”.  Na bazie ww. planu opracowane zostały: 

 „Plan zabezpieczenia obszaru kolejowego przez Komendę Główną SOK w czasie 

turnieju UEFA EURO 2012”. 

 Plany działań 18 Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei w związku  

z działaniami podczas UEFA EURO 2012™, w tym szczegółowe plany działań 

Komend Regionalnych SOK w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku oraz 

Krakowie. 
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Również ważnym elementem sparwnej organizacji transportu kolejowego było 

zaangażowanie wolontariatu na wszystkich dworcach miast gospodarzy oraz na dworcu 

Kraków Główny wolontariatu pomagającego kibicom. Wolontariusze pracujący na dworcach 

posługiwali się 16 językami: angielskim, hebrajskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, 

hiszpańskim, włoskim, serbskim, białoruskim, czeskim, tureckim, bułgarskim, polskim, 

polskim-migowym, migowym-międzynarodowym, portugalskim. W zależności od potrzeb,  

w dni meczowe wspierali również pracowników kolei obsługujących megafony  

w wygłaszaniu komunikatów w językach grających reprezentacji. 

Łącznie na dworcach pracowało blisko 300 wolontariuszy: Warszawa-95, Gdańsk-54, 

Poznań-64, Wrocław-45, Kraków-ok. 30. Wszystkie osoby otrzymały specjalnie oznakowane 

kamizeli, znaczki informujące o językach komunikacji danego wolontariusza.  

Na wszystkich dworcach w miastach gospodarzach oraz w Krakowie wywieszono lub 

wyklejono oznaczenia kierunkowe z logo UEFA informujące o kierunkach i sposobach 

dotarcia do stadionów, stref kibica, środków komunikacji itp. Łącznie wywieszono blisko 400 

sztuk nośników informacji.  

PKP S.A. zorganizowało i skoordynowało działania w ramach wspólnych dla wielu 

podmiotów uczestniczących w organizacji UEFA EURO 2012™ Punktów Informacyjnych, 

które zlokalizowane zostały w centralnych miejscach dworców kolejowych: Warszawa 

Centralna, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Poznań Główny, Wrocław Główny, 

Kraków Główny. 

Do obsługi informacyjnej kibiców podróżujących koleją zaproszono wszystkich 

przewoźników kolejowych, przedstawicieli transportu miejskiego, miejskie informacje 

turystyczne oraz przedstawicieli miast gospodarzy.  

Wszystkie Punkty Informacyjne były spójne wizualnie, a identyfikację miejsca zapewniały 

umieszczone logotypy miasta gospodarza oraz kampanii Kolej na 2012 wraz z hasłem 

rządowej kampanii promocyjnej Feel like at home. 

Punkty informacyjne działały przez cały czerwiec 2012 r. we wszystkie dni tygodnia,  

w godzinach 8:00-20:00. W dni meczowe czas funkcjonowania punktów informacyjnych 

wydłużano do tzw. „ostatniego kibica”. Personel obsługujący Punkty Informacyjne 

komunikował się we wszystkich najpopularniejszych na Turnieju językach obcych – 

angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Taki zestaw językowy okazał się optymalny 

w obsłudze informacyjnej obcokrajowców.  

W punktach informacyjnych były dystrybuowane materiały drukowane – ulotki, mapki, plany 

– zawierające informacje o ofercie przewoźników kolejowych, transportu miejskiego, bazie 

hotelowej, lokalizacji stref kibica i stadionów. Ulotki dedykowane obcokrajowcom dostarczył 

też NBP, który w ten sposób przybliżał system monetarny obowiązujący w Polsce. W każdym 

z Punktów znajdowały się także plakaty (wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 

Policję), informujące o ogólnopolskiej infolinii alarmowej – „Bezpieczny telefon”. 
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Zorganizowana została również kampania promocyjno – medialna Kolej na 2012, która 

została przeprowadzona po to, by w czasie UEFA EURO 2012™ zapewnić:  

 pełną, praktyczną informację dla pasażerów z kraju i z zagranicy, 

 kompleksową, spójną i aktualną informację dla mediów, na temat przygotowania 

polskich kolei do obsługi wzmożonego ruchu podróżnych podczas UEFA  

EURO 2012™.  

Główni uczestnicy kampanii: 

 PKP S.A., 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 PKP Intercity, 

 PKP SKM w Trójmieście, 

Spółki zaangażowane w funkcjonowanie Kolejowych Biur Prasowych: 

 PKP S.A., 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 PKP Intercity, 

 PKP SKM w Trójmieście, 

 SKM w Warszawie, 

 WKD, 

 Koleje Mazowieckie, 

 Przewozy Regionalne. 

 

Logotyp akcji: 

 

Kolejowy motyw graficzny nawiązujący do barw narodowych. Specjalnie zaprojektowana 

czcionka, nawiązująca do kroju pisma wykorzystanego w logo UEFA EURO 2012™. 
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Podstawowe działania realizowane w ramach kampanii Kolej na 2012: 

 Serwis www – Praktyczne kompendium wiedzy na temat kolei. Zawierał między 

innymi wskazówki jak i gdzie kupić bilet, umożliwiał szybkie sprawdzenie rozkładu 

jazdy.  

 Newsletter – Wysyłany cyklicznie, w każdy dzień po dniu meczowym, na 1 410 

adresów internetowych z bazy dziennikarzy i osób ważnych z punktu widzenia UEFA 

EURO 2012 (m.in. urzędy miast gospodarzy). Zawierał m.in. informacje 

podsumowujące dany dzień od strony przewozów kolejowych, a także fotogalerię, 

dokumentująca podróże kibiców pociągami. Rozesłanych zostało 9 numerów 

newslettera.  

 Kolejowe Biura Prasowe – Organizowane w ramach kampanii Kolej na 2012 

działały od dnia 1 czerwca do dnia lipca 2012 r. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, 

Gdańsku i Krakowie. Oddelegowani do nich zostali pracownicy spółek kolejowych, 

które zadeklarowały udział w kampanii. Podstawowym celem Kolejowych Biur 

Prasowych było zapewnienie kompletnej, aktualnej i spójnej informacji dla mediów, 

na temat zaangażowania kolei (zarówno przewoźników, jak i zarządców 

infrastruktury) w obsługę polskich i zagranicznych pasażerów oraz dziennikarzy 

podczas UEFA EURO 2012™. Pracownicy Biur na bieżąco odpowiadali na pytania 

dziennikarzy. Biura były także miejscem promocji oferty poszczególnych spółek, 

biorących udział w kampanii (ekspozycja materiałów reklamowych – ulotki). 

Biura wyposażono w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, linie 

telefoniczne ze specjalnymi numerami oraz wygodne miejsca do wypoczynku i pracy. 

Wstęp do biur mieli dziennikarze akredytowani przy UEFA EURO 2012™, osoby 

posiadające legitymację prasową oraz ci, którzy zdobyli specjalną akredytację PKP  

za pomocą aplikacji umieszczonej na dedykowanej kampanii stronie www. 

 Konferencje i briefingi prasowe – W ramach akcji informacyjnej zorganizowane 

zostały konferencje (Warszawa) i briefingi prasowe (Gdańsk, Wrocław, Poznań).  

Na bieżąco przesyłane były informacje prasowe do dziennikarzy ogólnopolskich  

i lokalnych oraz informacje i zdjęcia, na potrzeby konferencji prasowych, 

organizowanych przez KPRM, ministerstwa, PL.2012 i Miasto Warszawa. 

 

III. Działania dotyczące transportu drogowego – zadania wykonywane przez jednostki 

podległe lub nadzorowane 

 

Celem działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ było zapewnienie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i zapewnienie 

sprawnego przemieszczania się kibiców podczas Turnieju, z jednoczesnym przekazywaniem 

użytkownikom dróg aktualnej informacji o stanie przejezdności po drogach krajowych oraz 

zminimalizowanie uciążliwości komunikacyjnej normalnego funkcjonowania transportu 

pasażerskiego i towarowego kraju. 

Zakładany cel został osiągnięty poprzez:  



 

  324 

 zapewnienie przejezdności i płynności ruchu na zarządzanej sieci dróg krajowych; 

 rozbudowę systemu monitorowania na trasach rekomendowanych; 

 zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w urzędzie; 

 zapewnienie zdolności do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zdarzeń 

wpływających na płynność ruchu lub sytuacji kryzysowej. 

 

1. Etap przygotowań  

Przygotowanie struktur organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad do działań związanych z utrzymaniem przejezdności na zarządzanej sieci dróg 

krajowych podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012™, rozpoczęto w drugim półroczu 2011 r. 

i realizowano w dwóch fazach: przygotowania i reagowania. 

Faza przygotowania do UEFA EURO 2012™ trwająca do dnia 15 maja 2012 r. obejmowała: 

1) weryfikację wewnętrznych aktów prawnych, w ramach której wydano 3 zarządzenia 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad regulujące sposób działania oraz 

podział zadań komórek organizacyjnych centrali i oddziałów GDDKiA w zakresie 

przygotowania i zabezpieczenia realizacji zadań podczas UEFA EURO 2012™; 

2) szkolenia i ćwiczenia zgrywające z kierowniczą kadrą i pracownikami centrali  

i oddziałów GDDKiA w zakresie przygotowania do UEFA EURO 2012™ z udziałem 

podmiotów zewnętrznych, szczególnie Straży Granicznej, służb ratowniczych 

Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Celnej i Żandarmerii Wojskowej: 

 Łącznie w ramach przygotowania i zabezpieczenia Finałowego Turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ przeszkolono 650 osób; 

3) analizę sieci zarządzanych dróg pod kątem wytypowania tras do przemieszczania się 

podczas UEFA EURO 2012™.  

GDDKiA dokonała weryfikacji wytypowanych przez PL. 2012 Sp. z o.o. tras 

rekomendowanych odnoszących się wyłącznie do ciągów drogowych łączących 

miasta gospodarzy. W tym celu dokonano objazdów proponowanych tras oraz innych 

dróg krajowych, co pozwoliło ocenić przepustowość wytypowanej sieci drogowej  

i określić miejsca obarczone ryzykiem utraty płynności ruchu. Na rekomendowanych 

trasach drogowych zidentyfikowano 65 LOP, dla których zidentyfikowano przyczyny 

zaburzeń ruchu, takich jak: skrzyżowania dróg z sygnalizacją świetlną, rondo. Biorąc 

pod uwagę ewentualne zagrożenia w zakresie utraty płynności ruchu, GDDKiA 

uzgodniła w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg objazdy 

zidentyfikowanych LOP, które przekazała do Policji. Efektem prowadzonych prac 

było wskazanie najlepszych tras drogowych, prowadzących od granic państwa  

do miast gospodarzy:  

 21 tras rekomendowanych, 

 7 tras uzupełniających. 

Dodatkowo po przekazaniu przez PL.2012 Sp. z o.o. informacji o szacunkowej liczbie 

kibiców i ewentualnych potokach ruchu na trasach rekomendowanych do miast 

gospodarzy i porównaniu ich z danymi z 2011 r., określono przewidywane potoki 



 

  325 

ruchu kibiców. Powyższe przedsięwzięcia były podstawą ustalenia strategii 

zarządzania ruchem oraz określenia zasad i wytycznych w zakresie reagowania  

na ewentualne zagrożenia związane z zaburzeniami ruchu; 

4) bieżące monitorowanie postępu prac na aktualnie realizowanych przez GDDKiA 

kontraktach 

GDDKiA we współpracy ze Spółką PL.2012 utworzyła harmonogram realizacji zadań 

infrastrukturalnych tzw. Masterplan, który zawierał wybrane inwestycje, kluczowe  

i ważne dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™  

(42 inwestycje ze 110 przedstawianych w Planie Operacyjnym Transportu  

Drogowego GDDKiA podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™  

w Polsce – w zestawieniu „Informacje o kontraktach realizowanych przez GDDKiA” 

w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015). Przedmiotowe inwestycje 

zostały poddane szczególnemu nadzorowi i monitoringowi. Od początku realizacji 

każdego kontraktu związanego z organizacją UEFA EURO 2012™ na bieżąco 

podejmowano działania mające na celu sprawną i terminową realizację inwestycji. 

Spośród 20 zadań realizowanych w ramach 49 kontraktów autostrad i dróg krajowych 

(42 kontrakty zawarte w zmodyfikowanym Masterplanie, grudzień 2011 r. do lipca 

2012 r. oraz 7 kontraktów wyszczególnionych w pierwotnych założeniach 

Masterplanu), o łącznej długości 1006,3 km (z wyłączeniem zadań będących na etapie 

przygotowania): 

 oddano do użytkowania przed rozpoczęciem Mistrzostw 525 km dróg szybkiego 

ruchu, co stanowi 52,2% ww. (447,5 km autostrad – 44,5% i 77,5 km dróg 

ekspresowych – 7,7%), 

 w realizacji pozostało 481,6 km dróg szybkiego ruchu – 47,8% ww. (422,6 km 

autostrad – 42,0% i 59 km dróg ekspresowych – 5,8%).  

 

Wykres Nr 1 . Drogi krajowe oddane do ruchu przed UEFA EURO 2012™ oraz 

będące obecnie na etapie realizacji – długości odcinków Kontraktów w ramach 

Masterplanu
5
 [km]. 

                                                 
5
 42 Kontrakty zawarte w zmodyfikowanym w czasie Masterplanie aktualnym w okresie 12.2011 r. – 07.2012 r. 

wraz z uwzględnieniem 7 Kontraktów wyszczególnionych w pierwotnych założeniach Masterplanu,  

z wyłączeniem zadań będących na etapie przygotowania. 

Drogi krajowe oddane do ruchu przed EURO 2012 oraz będące 

na etapie realizacji - w ramach Masterplanu [km] 

stan na dzień 30 czerwca 2012 r. 
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Prowadzony monitoring i nadzór nad inwestycjami planowanymi do oddania do 

użytkowania przed UEFA EURO 2012™, pozwolił na wprowadzenie szeregu 

usprawnień i podejmowania bezpośrednich działań w celu zniwelowania ryzyka 

występującego w trakcie procesu inwestycyjnego, zarówno na kontraktach kluczowych  

i ważnych z punktu widzenia Turnieju UEFA EURO 2012™, jak i na pozostałych 

kontraktach będących na etapie realizacji;  

5) opracowano projekty tablic informacyjnych do tzw. „prowadzenia za rękę” od 

granicy państwa do miast gospodarzy. Oznakowano trasy rekomendowane dla kibiców 

327 tablicami informacyjnymi z logo UEFA; 

6) opracowano projekty czasowej organizacji ruchu na potrzeby kontroli granicznej  

na granicach wewnętrznych (we współpracy ze Strażą Graniczną) oraz przygotowano 

projekty czasowej organizacji ruchu, wprowadzające ograniczenia w ruchu transportu 

ciężarowego lub przekierowanie samochodów ciężarowych na trasy alternatywne,  

w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia płynności ruchu kibiców;  

7) zawarto porozumienia z innymi zarządcami dróg w zakresie ustalenia trwałych 

objazdów tras rekomendowanych;  

8) wyznaczono i przeszkolono pracowników z komórek organizacyjnych centrali  

i oddziałów GDDKiA do pracy w PID, w tym do przekazywania informacji  

w językach obcych; 

9) prowadzono kampanię informacyjną o przewidywanych terminach wzrostu 

natężeń ruchu na sieci dróg krajowych, związanych z rozgrywaniem Turnieju oraz 

wprowadzonych ułatwieniach na czas rozgrywania Turnieju poprzez wszystkie 

dostępne kanały informacyjne, w tym stacje telewizyjne, portale internetowe 

(zarządców, przewoźników, oficjalną stronę Turnieju), ulotki informacyjne, 

komunikaty bezpośrednie skierowane do przewoźników krajowych i zagranicznych. 

5. Faza reagowania podczas UEFA EURO 2012™ trwająca od dnia 15 maja do dnia 

15 lipca 2012 r., obejmowała: 
 

1) zapewnienie ciągłej zdolności do podejmowania działań przez GDDKiA w okresie 

trwania UEFA EURO 2012™, tj. od dnia 4 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. 

Wprowadzono system stałego dyżuru, w ramach którego wzmocniono obsadę PID 

oraz jednostek terenowych: Rejonów i obwodów utrzymania dróg. Ponadto, w celu 

monitorowania, analizowania pozyskiwanych informacji, na bazie pracowników 

centrali i oddziałów GDDKiA, powołano Grupy Operacyjne, które były wiodącymi 

komórkami w sprawach sporządzania meldunków obowiązujących w przyjętym  

na czas UEFA EURO 2012™ systemie meldunkowym. W okresie od dnia 1 czerwca 

do dnia 4 lipca 2012 r. sporządzono i przesłano do Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

następująca liczbę raportów:  

 31 planowych, 

 62 bieżących, 
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 62 doraźnych. 

Punkty Informacji Drogowej oraz Grupy Operacyjne na bieżąco weryfikowały 

sytuację na drogach, w szczególności na trasach rekomendowanych i przekazywały 

informację o utracie płynności ruchu do poszczególnych szczebli zarządzania oraz 

podmiotów zewnętrznych: Policji, Straży Miejskiej i Inspekcji Transportu 

Drogowego. Działania PID wspomagane były przez system kamer, przekazujących 

obraz w czasie rzeczywistym z miejsc kluczowych dla prowadzenia ruchu w czasie 

Turnieju, co pozwoliło na przewidywanie zdarzeń negatywnych dla ruchu i wczesne 

reagowanie na ewentualne utrudnienia. Dodatkowo w PID centrali GDDKiA 

uruchomiono linię telefoniczną z pięciocyfrowym numerem (19 111). Informowanie  

o aktualnej sytuacji na drogach krajowych przekazywane w czterech językach, w tym 

trzech językach obcych: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Łącznie w GDDKiA 

stały, całodobowy dyżur pełniły 294 osoby.  

2) w dniach od 1 czerwca 2012 r. od godz. 00:00 do 4 lipca 2012 r. do godz. 24:00 

działania operacyjne na drogach krajowych, związane z utrzymaniem i likwidacją 

skutków utrudnień, wykonywane były przez służby liniowe. Objazdy i kontrole tras 

rekomendowanych i uzupełniających prowadzone były co 4 godziny. Szczególną 

uwagę przywiązywano do monitorowania zarządzanej sieci dróg w dni meczowe  

w Polsce. W tych dniach objazdy i kontrole prowadzone były w systemie ciągłym  

w okresie od 12 godzin przed otwarciem dla kibiców stadionu i 5 godzin po 

zakończeniu meczu.  

3) W ramach prowadzonych patroli mobilnych i stacjonarnych tras 

rekomendowanych służby liniowe dokonywały oceny aktualnego stanu pasa 

drogowego, zbierały dane o ruchu z wyznaczonych stanowisk pomiarowych, 

prowadziły obserwację warunków ruchu, zabezpieczały miejsca zdarzeń 

powodujących utrudnienia w ruchu oraz współdziałając z innymi jednostkami 

organizacyjnymi zabezpieczającymi UEFA EURO 2012™ oznakowywały objazdy. 

Działania grup patrolowych były wspierane przez funkcjonujące w systemie 

całodobowym: Centra Zarządzania Ruchem (CZR) zlokalizowane: w Strykowie – 

zarządzające ruchem na A2, Lalikach – zarządzające tunelem na drodze ekspresowej 

S-69 oraz w Bielanach Wrocławskich – autostrada A4. CZR wprowadzały 

kilkakrotnie procedury zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe na 

odcinkach dróg objętych systemem zarządzania ruchem na autostradach A2 i A4 oraz 

monitorowały wielkości natężenia ruchu na autostradach poprzez stacje 

automatycznego pomiaru. 

Na znakach zmiennej treści wyświetlane były dodatkowe komunikaty: 

 „Informacja drogowa 19111”, 

 „wprowadzono znaki B-26 – zakaz wyprzedzania przez samochody 

ciężarowe” – komunikaty wyświetlane w dniach meczowych, 

 we Wrocławiu w dni meczowe pokazywany był dojazd do stadionu, 
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 na A2 (odc. Stryków – Warszawa) wyświetlana była informacja o otwarciu 

tego odcinka z ograniczeniem dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t oraz numerem infolinii drogowej 19 111; 

4) działania zapobiegające spiętrzeniu pojazdów w miejscach poboru opłat – w 

ramach tych działań operator został zobligowany do zapewnienia pełnej obsługi na 

Punktach Poboru Opłat (place i stacje), w dni meczowe od godz. 4.00 do godz. 3.00 

dnia następnego. Zostały również uruchomione 24 godzinne, 7 dni w tygodniu, dyżury 

informacyjno-interwencyjne pracowników z merytorycznych komórek 

odpowiedzialnych za nadzorowanie poboru opłat, podczas których odbywało się 

bieżące monitorowanie sytuacji na autostradach płatnych. Raporty z kontroli ruchu  

na autostradach przekazywane były cyklicznie (co 2 godz., a w sytuacji awaryjnej  

co 30 min.) do PID centrali GDDKiA. Raport obejmował m.in. informację o długości 

kolejek, liczbę otwartych pasów w obu kierunkach, warunki pogodowe, a także 

informacje o sytuacjach awaryjnych i podjętych w tym zakresie działaniach. Działania 

obejmowały m. in.: 

 zastosowanie bramek rewersyjnych na punktach poboru opłat, 

 wprowadzenie aktywnego zarządzania ruchem, poprzez segregację ruchu 

w zależności od typu pojazdu oraz sposobu płatności na miejscach poboru 

opłat (osoba kierująca pojazdy na odpowiedni pas ruchu), 

 podniesienie szlabanów na dedykowanych pasach ETC dla ruchu ciężkiego na 

skrajnych pasach wyjazdowych (wszystkie przejazdy były zarejestrowane 

w systemie), 

 zapewnienie dodatkowych osób rozdających bilety na wjeździe. 

 

Spiętrzenia ruchu pojawiły się w pierwszych dniach Turnieju na autostradzie A4,  

a w dalszej fazie Turnieju zatory były nie większe niż w dniach normalnego ruchu. 

Wynikało to z potrzeby zaznajomienia się użytkowników z system poboru opłat, który 

rozpoczął się z dniem 1 czerwca 2012 r. Ponadto, pracownicy operatora w pierwszych 

dniach poboru opłat nabierali niezbędnego doświadczenia, które wraz z podjętymi 

działaniami skutkowało późniejszych dniach Turnieju sprawnym opanowaniem, zarówno 

obsługi poboru, jak i sytuacji awaryjnych; 

5) wydawanie zezwoleń na przejazdy transportu nie normatywnego wraz z 

informacją o wyznaczonych trasach rekomendowanych oraz harmonogramem 

Turnieju. W centrali GDDKiA wydano 1435, a w oddziałach GDDKiA 923 zezwoleń  

na przejazdy transportu nie normatywnego z wprowadzonymi ograniczeniami 

czasowymi i terytorialnymi, wynikającymi z terminów rozgrywek turniejowych  

w miastach turniejowych;  

6) w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™ nie zachodziła konieczność 

wprowadzania opracowanej wcześniej czasowej organizacji ruchu, wprowadzającej 

ograniczenia w ruchu transportu ciężarowego lub przekierowania samochodów 

ciężarowych na trasy alternatywne w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia 

płynności ruchu kibiców;  
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7) porozumienia zawarte z innymi zarządcami dróg pozwoliły na zachowanie 

płynności ruchu oraz sprawne reagowanie na zaburzenia związane z wydarzeniami na 

trasach rekomendowanych. 

 

6. Współpraca z innymi podmiotami  

 

Zgodnie z założeniami Planu Operacyjnego GDDKiA realizowała współpracę z: 

 miastami gospodarzami – w zakresie zabezpieczenia i wymiany informacji  

o przejezdności na trasach rekomendowanych; 

 zarządami dróg wojewódzkich i zarządami dróg miejskich – w zakresie 

wytypowania dróg objazdu w przypadku utraty lub ograniczenia przepustowości 

na trasach rekomendowanych; 

 ViaToll – w zakresie zapewnienia sprawnego systemu poboru opłat, zapewnienia 

przejezdności na wszystkich pasach poboru opłat, a także przekazywania 

wszelkich informacji o zdarzeniach drogowych do PID oddziałów i centrali 

GDDKiA; 

 służbami porządkowymi i ratunkowymi – w zakresie reagowania na zaistniałe 

zdarzenia na drogach krajowych oraz kierowania ruchem podczas zdarzeń 

drogowych; 

 Strażą Graniczną – w zakresie wymiany informacji i przywracania tymczasowej 

kontroli granicznej; 

 Krajowym Sztabem Operacyjnym oraz Zespołem Monitorowania Zagrożeń 

MTBiGM. 

  

7. Organizacja wewnętrzna  

Funkcję „pierwszego kontaktu” w GDDKiA pełnił PID, pracujący w systemie całodobowym. 

Na jego bazie funkcjonował system raportowania o stanie przejezdności na trasach 

rekomendowanych dla kibiców. Za podstawowy sposób przekazywania informacji przyjęto 

łączność internetową. Na potrzeby komunikacji (łączności) wewnętrznej wytypowano osoby 

funkcyjne GDDKiA, które zostały włączone w tzw. grupę „euro”. Pozwoliło to na 

natychmiastowe, automatyczne przekazywanie informacji (w tym raportów o zdarzeniach) 

przy pomocy łączności internetowej do wszystkich członków grupy. W celu ułatwienia 

pozyskania informacji przez uczestników ruchu o przejezdności dróg krajowych, w tym tras 

rekomendowanych dla kibiców podczas UEFA EURO 2012™, w PID poza dotychczasowymi 

środkami łączności, został dodatkowo uruchomiony numer specjalny infolinii 19 111 (łatwy 

do zapamiętania, dostępny na terenie RP). 

8. Pozostałe działania. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła kampanię informacyjną  

o charakterze społecznym, mającą na celu przekazanie kierowcom informacji  

o systemie zasad poruszania się po drogach krajowych w Polsce, obowiązujących w czasie 

UEFA EURO 2012™, ze szczególnym uwzględnieniem promocji numeru infolinii drogowej 

GDDKiA (19 111), oznakowania dróg krajowych rekomendowanych dla kibiców rozgrywek 
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meczowych. Komunikacja została skierowana do ogółu społeczeństwa oraz zagranicznych 

gości przybywających do Polski w czasie trwania rozgrywek sportowych. Kampania 

informacyjna prowadzona była równolegle z działaniami informacyjnymi przez służby 

komunikacyjne GDDKiA. Każdy z oddziałów wykorzystywał dostępne materiały opracowane 

specjalnie dla kibiców oraz prowadził działania w uzgodnieniu i koordynacji  

z Rzecznikiem Prasowym GDDKiA, co zapewniło synergię działań. W serwisie 

internetowym GDDKiA stworzona została odrębna struktura poświęcona Mistrzostwom 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Specjalna część serwisu poświęcona 

Turniejowi została uruchomiona w dniu 25 maja 2012 r. Poza zakładką startową utworzone 

zostały 3 podzakładki: „Aktualności EURO 2012”, „Ulotka na Euro 2012” oraz „Mapa tras 

rekomendowanych”. W celu wzmocnienia komunikacji na czas UEFA EURO 2012™ 

komunikaty o bieżącej sytuacji na trasach rekomendowanych, promocji infolinii drogowej 

GDDKiA oraz inne informacje związane z trasami rekomendowanymi, jak np. specjalne 

oznakowanie, były umieszczane na profilach GDDKiA w mediach społecznościowych 

Facebooku i Twitterze. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, we współpracy z Ministerstwem 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Policją i Krajową Radą Bezpieczeństwa 

Drogowego oraz Spółką PL.2012 z o.o. przygotowała czterostronicową ulotkę w czterech 

językach (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), w formacie A5 z myślą przede 

wszystkim o zagranicznych kibicach. Ulotka zawierała najistotniejsze informacje potrzebne 

osobom poruszającym się po drogach krajowych własnymi pojazdami. Ulotka została 

wydrukowana w liczbie 500 000 egz. i rozdystrybuowana za pośrednictwem Policji, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, koncesjonariuszy, operatora systemu ViaToll, stacje benzynowe 

Orlen oraz „rzeczników” oddziałowych GDDKiA, z których część dodrukowała własnymi 

siłami kolejne 58 500 egz. 

Na bieżąco aktualizowaną ulotkę, zapisaną w formacie PDF, można było pobrać także  

ze strony www.gddkia.gov.pl oraz www.polishguide2012.pl. Wersja PDF została również 

przekazana MTBiGM, Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), MSZ, 

MSiT, Policji i Służbie Celnej oraz placówkom dyplomatycznym państw europejskich i przez 

te instytucje umieszczona na ich serwisach internetowych. 

Ze względu na szczególny charakter wydarzenia, jakim był Turniej UEFA EURO 2012™, 

komunikacja realizowana na bieżąco przez GDDKiA została wzmocniona o dodatkowe 

narzędzia i kanały komunikacyjne, przy współpracy z innymi służbami państwowymi oraz 

mediami elektronicznymi i drukowanymi. Kampania została zrealizowana w mediach 

ogólnopolskich, generujących największe zasięgi oraz mających charakter opiniotwórczy  

i informacyjny. Precyzyjnie planując kampanię, wzięto pod uwagę udziały w rynku 

poszczególnych mediów oraz możliwości realizacji działań niestandardowych w krótkim 

czasie. W kampanii informacyjnej wykorzystano specjalnie przygotowane, opracowane 

materiały z uwzględnieniem konieczności dotarcia zwłaszcza do kibiców zagranicznych, takie 

jak:  

 informacyjna ulotka w wersji drukowanej i elektronicznej przygotowana  

w czterech językach, 

http://www.gddkia.gov.pl/
http://www.polishguide2012.pl/
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 wybór i specjalne oznakowanie dróg rekomendowanych dla kibiców UEFA  

EURO 2012™ kierujących do miast gospodarzy,  

 nowy, uruchomiony specjalnie na rozgrywki UEFA EURO 2012™, ogólnopolski 

numer infolinii drogowej 19 111, pod którym udzielano informacji o drogach 

krajowych i sposobach poruszania się po nich przez 24 godziny w trzech językach 

obcych, 

 komunikaty głosowe o stanie dróg i ich przejezdności nagrywane dwa razy 

dziennie przez znanego dziennikarza motoryzacyjnego pracującego w czasie 

trwania Turnieju w centrum informacji drogowej GDDKiA, w których 

przedstawiał sytuację na drogach dojazdowych do miast gospodarzy w danym dniu 

meczowym. Komunikaty nagrywane były w języku polskim i angielskim, 

 dedykowana strona internetowa,  

 prezentacja na Facebooku i Twitterze, 

 komunikaty i informacje prasowe kierowane do mediów na temat poruszania się 

po drogach i sposobach pozyskiwania informacji, 

 mapę interaktywną planowania podróży,  

 konkursy i działania animacyjne w stacjach radiowych. 

  

9. Zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem Polski do Mistrzostw Europy 

UEFA EURO 2012™ - „Masterplan” 

L

p. 

NAZWA 

PROJEKTU 

Kategoria 

projektu wg 

PL.2012 

Lp. 

SKRÓTOWA 

NAZWA 

KONTRAKTU 

Stan realizacji KM 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Budowa Autostrady A1 

 

1 

Budowa 

autostrady A-1 

Nowe Marzy 

Czerniewice, 

Etap II 

Kluczowe  1 

w. Nowe Marzy - w. 

Grudziądz - w. Lisewo - 

w. Lubicz - w. 

Czerniewice 

Zadanie oddane 

do ruchu 
62,40 

 

2 

Budowa 

autostrady A-1  

Toruń - 

Stryków 

Kluczowe  

2 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc.I Czerniewice-

Odolion, odc.II Odolion-

Brzezie 

Zadanie w 

realizacji 
34,50 

 
3 A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

Zadanie w 

realizacji 
29,50 
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odc. III Brzezie- Kowal 

4 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc. w.Kowal - w.Sójki 

Zadanie w 

realizacji 
30,00 

 

5 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc.II sekcja 1 Sójki - 

Kotliska 

Zadanie w 

realizacji 
15,20 

 

6 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc.II sekcja 2 Kotliska 

- Piątek 

Zadanie w 

realizacji 
9,00 

 

7 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc.II Sekcja 3: Piątek - 

Stryków 

Zadanie w 

realizacji 
21,00 

 

8 

A 1 - Budowa A-1 

Toruń - Stryków: 

odc. w.Stryków 

Zadanie oddane 

do ruchu 
4,90 

 

3 

Budowa 

autostrady A-1  

Stryków - 

Pyrzowice 

Kluczowe  9 A 1 - Stryków-Tuszyn 
Zadanie w 

realizacji 
37,30 

 

4 

Budowa 

autostrady A-1 

Pyrzowice - 

Sośnica 

Kluczowe  

10 

A 1 - Budowa A 

Pyrzowice - Maciejów - 

Sośnica: 

Część IV: odc. 

w.Pyrzowice - 

w.Piekary Śląskie 

Zadanie oddane 

do ruchu 
16,10 

 

11 

A 1 - Budowa A 

Pyrzowice - Maciejów - 

Sośnica: 

Część III: odc. 

w.Piekary Śląskie (bez 

węzła) - w. Maciejów 

(bez węzła) 

Zadanie oddane 

do ruchu 
20,10 
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12 

A 1 - Budowa A 

Pyrzowice - Maciejów - 

Sośnica: 

Część II: odc. w.Sośnica 

(bez węzła) - 

w.Maciejów 

Zadanie oddane 

do ruchu 
6,00 

 

13 

A 1 - Budowa A 

Pyrzowice - Maciejów - 

Sośnica: 

Część I: Budowa 

w.Sośnica na 

skrzyżowaniu A1/A4 

Zadanie oddane 

do ruchu 
2,20 

 

5 

Budowa 

autostrady A-

1, odcinek: 

Sośnica 

(Gliwice) - 

granica 

państwa 

(Gorzyczki) 

Kluczowe  

14 

A 1 - Budowa A Sośnica 

- Gorzyczki: 

Etap I: odc. Sośnica – 

Bełk 

Zadanie oddane 

do ruchu 
15,40 

 

15 

A 1 - Budowa A Sośnica 

- Gorzyczki: 

Etap II Bełk - 

Gorzyczki: 

odc. w.Bełk (bez węzła) 

- w.Świerklany  

Zadanie oddane 

do ruchu 
14,10 

 

  16 

A 1 - Budowa A Sośnica 

- Gorzyczki: 

Etap II Bełk - 

Gorzyczki: 

odc. w.Świerklany (bez 

węzła) - Gorzyczki - 

KONTYNUACJA 

ROBÓT 

Zadanie w 

realizacji 
18,30 

 Budowa Autostrady A2 

 

6 

Budowa 

Autostrady A2 

Świecko - 

Nowy Tomyśl 

Kluczowe  17 

Świecko - Rzepin - 

Torzym - Jordanowo - 

Trzciel - Nowy Tomyśl 

Zadanie oddane 

do ruchu 

105,9

0 

 
7 

Budowa 

Autostrady A-

2 Stryków 

Kluczowe  18 
A 2 - Budowa A 

Stryków Konotopa: 

odc. A 

Zadanie oddane 

do ruchu 
29,20 
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Konotopa 365+261,42(w.Stryków, 

bez węzła) -  394+500  - 

KONTYNUACJA 

ROBÓT 

19 

A 2 - Budowa A 

Stryków Konotopa: 

odc. B 394+500 -  

411+465,8 

Zadanie oddane 

do ruchu 
17,00 

 

20 

A 2 - Budowa A 

Stryków Konotopa: 

odc. C 411+465,8 - 

431+500 - 

KONTYNUACJA 

ROBÓT 

Zadanie oddane 

do ruchu 
20,00 

 

21 

A 2 - Budowa A 

Stryków Konotopa: 

odc. D 431+500 - 

449+100 

Zadanie oddane 

do ruchu 
17,60 

 

22 

A 2 - Budowa A 

Stryków Konotopa: 

odc. E 449+100 - 

456+239,67 

Zadanie oddane 

do ruchu 
7,10 

 Budowa Autostrady A4 

 

8 

Budowa 

Autostrady A-

4 Zgorzelec - 

Krzyżowa  

Kluczowe  

23 

A 4 - Budowa A 

Zgorzelec - Krzyżowa:                    

Odc A: Zgorzelec - 

Wykroty 

Zadanie oddane 

do ruchu 
22,00 

 

24 

A 4 - Budowa A 

Zgorzelec - Krzyżowa:                    

Odc B: Wykroty - 

Krzyżowa 

Zadanie oddane 

do ruchu 
29,40 

 

9 

Budowa 

autostrady A-4 

Wielicka - 

Szarów wraz z 

drogą S-7 

Bieżanów - 

Kluczowe  25 

A 4 - Budowa A 

Wielicka - Szarów wraz 

z drogą S-7 Bieżanów - 

Christo Botewa-

Igołomska:Etap I - odc. 

w.Wielicka - w.Szarów 

Zadanie oddane 

do ruchu 
19,90 
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Christo 

Botewa-

Igołomska 

26 

S7 - Budowa A 4 

Wielicka - Szarów wraz 

z drogą S-7 Bieżanów - 

Christo Botewa-

Igołomska: 

Etap II - odc. 

w.Bieżanów - w.Christo 

Botewa 

Zadanie oddane 

do ruchu 
2,70 

 

1

0 

Budowa 

Autostrady A-

4 odcinek 

Kraków - 

Tarnów, 

odcinek węzeł 

Szarów - 

węzeł Krzyż 

Kluczowe  

27 

A4 - Budowa 

Autostrady A-4 odcinek 

Kraków - Tarnów: odc. 

W.Szarów - W.Brzesko 

Zadanie w 

realizacji 
23,10 

 

28 

A4 - Budowa 

Autostrady A-4 odcinek 

Kraków - Tarnów: odc. 

W.Brzesko - 

W.Wierzchosławice 

KONTYNUACJA 

ROBÓT 

Zadanie w 

realizacji 
20,80 

 

29 

A4 - Budowa 

Autostrady A-4 odcinek 

Kraków - Tarnów: odc. 

W.Wierzchosławice - 

W.Krzyż 

Zadanie w 

realizacji 
12,90 

 

1

1 

Budowa 

autostrady A-4 

Tarnów – 

Rzeszów, odc. 

w. Krzyż – w. 

Rzeszów 

Wschód wraz 

z odc. drogi 

ekspresowej 

S-19 w. 

Rzeszów 

Zachód – w. 

Świlcza 

Kluczowe  

30 

A4 - Budowa A Tarnów 

- Rzeszów w.Krzyż - 

w.Rzeszów Wschód: 

odc. Tarnów (w. Krzyż) 

- w.Dębica Pustynia 

Zadanie w 

realizacji 
34,80 

 

31 

A4 - Budowa A Tarnów 

- Rzeszów w.Krzyż - 

w.Rzeszów Wschód: 

odc. w.Dębica Pustynia - 

w.Rzeszów Zachodni 

Zadanie w 

realizacji 
32,70 

 

32 

A4 - Budowa A Tarnów 

- Rzeszów w.Krzyż - 

w.Rzeszów Wschód: 

odc. w.Rzeszów Zachód 

- w.Rzeszów Centralny 

Zadanie w 

realizacji 
8,40 
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33 

A4 - Budowa A Tarnów 

- Rzeszów w.Krzyż - 

w.Rzeszów Wschód: 

odc. w.Rzeszów 

Centralny - w.Rzeszów 

Wschód 

Zadanie w 

realizacji 
6,90 

 

1

2 

Budowa 

autostrady A-4  

Rzeszów - 

Korczowa 

Kluczowe  

34 

A4 - Budowa A odc 

Rzeszów - Jarosław:                            

w.Wschód - w.Wierzbna 

Zadanie w 

realizacji 
41,20 

 

35 

A 4 - Budowa A odc. 

Rzeszów - Korczowa: 

odc. Jarosław "Węzeł 

Wierzbna" (bez węzła) - 

Radymno (z węzłem) 

Zadanie w 

realizacji 
25,60 

 

36 

A 4 - Budowa A odc. 

Rzeszów - Korczowa: 

odc. Radymno (bez 

węzła) - Korczowa 

Zadanie w 

realizacji 
21,40 

 Budowa Autostrady A8 

 

1

3 

Budowa 

obwodnicy 

Wrocławia  

Kluczowe  

37 

A 8 - Budowa 

obwodnicy Wrocławia:                    

Część 1: od A4 (wraz z 

łacznikiem Kobierzyce 

do DK8) - w. Lotnisko 

Zadanie oddane 

do ruchu 
14,40 

 

38 

A 8 - Budowa 

obwodnicy Wrocławia:                    

Część 2a: Budowa 

mostu przez rzekę Odrę 

wraz z estakadami 

dojazdowym 

Zadanie oddane 

do ruchu 
1,80 

 

39 

A 8 - Budowa 

obwodnicy Wrocławia:                    

Część 2: w.Lotnisko 

(DK nr 94) - 

w.Pawłowice (S8 wraz 

łacznikiem Długołęka) 

 

Zadanie oddane 

do ruchu 
19,30 
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Budowa Drogi Ekspresowej S8 

 

1

4 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S8 odcinek 

węzeł 

konotopa - 

węzeł 

Powązkowska 

Kluczowe  40 

S 8 - Budowa S Trasa 

Armii Krajowej od 

w.Konotopa - 

w.Prymasa Tysiąclecia 

Zadanie oddane 

do ruchu 
10,40 

 Budowa Drogi Ekspresowej S2 

 

1

5 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S-2 - odcinek 

Konotopa - 

Puławska 

wraz z 

budową 

łącznika z 

MPL Okęcie i 

ul. 

Marynarską 

(S-79) w 

Warszawie 

Ważne  

41 

S 2/S 79 - Budowa S 

odc.Konotopa - 

Puławska wraz z 

budową łącznika z MPL 

Okęcie i ul.Marynarską 

(S-79) w Warszawie: 

Etap II/1 dr S-79 na odc. 

w.Lotnisko - 

w.Marynarska                         

Etap II/2 dr S-2 na odc. 

w.Lotnisko - 

w.Puławska 

Zadanie w 

realizacji 
9,60 

 

42 

S 2 - Budowa S 

odc.Konotopa - 

Puławska wraz z 

budową łącznika z MPL 

Okęcie i ul.Marynarską 

w Warszawie: 

Etap III: Południowa 

Obwodnica Warszawy 

S2 odc. od 

w."Konotopa" (bez 

węzła) do w."Lotnisko" 

(bez węzła). 

Zadanie w 

realizacji 
10,40 

 Budowa Drogi Ekspresowej S5 

 

1

6 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S-5 odcinek 

Gniezno - 

Ważne  43 

S 5 - Budowa S odc. 

Gniezno - Poznań 

(węzeł ,,Kleszczewo"): 

Część 1: odc.1 Gniezno 

Zadanie oddane 

do ruchu 
14,90 

 



 

  338 

Poznań 

(w.Kleszczew

o) 

- Czachurki 

44 

S 5 - Budowa S odc. 

Gniezno - Poznań 

(węzeł ,,Kleszczewo"): 

Część 2: odc.2 

Czachurki - Kleszczewo  

Zadanie oddane 

do ruchu 
20,10 

 

1

7 

Budowa 

zachodniej 

obwodnicy 

Poznania w 

ciągu S5 i S11 

Ważne  

45 

S 11/S 5 - Budowa 

zachodniej obwodnicy 

Poznania:Etap I: odc. 

w.Swadzim - 

w.Głuchowo (wraz z 

węzłami) 

Zadanie oddane 

do ruchu 
14,20 

 

46 

S 11/S 5 - Budowa 

zachodniej obwodnicy 

Poznania: Etap IIa 

Złotkowo (z w. 

Zlotkowo) - Rokietnica 

(z w. Rokietnica) 

Zadanie w 

realizacji 
7,80 

 

1

8 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S-5 Poznań - 

Wrocław 

Ważne 47 

S 5 - Budowa S Poznań-

Wrocłw: odc. 

Kaczkowo-Korzeńsko 

Zadanie w 

realizacji 
29,30 

 Budowa Drogi Ekspresowej S7 

 

1

9 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S-7 odcinek 

Gdańsk (A1) - 

Koszwały 

(Południowa 

Obwodnica 

miasta 

Gdańska) 

Ważne  48 

S 7 - Budowa drogi S 

Gdańsk (A-1) - Elbląg 

(S-22): 

odc. Gdańsk(A1) - 

Koszwały (Południowa 

Obwodnica m.Gdańska) 

Zadanie oddane 

do ruchu 
17,90 

 Budowa Drogi Ekspresowej S8 

 
2

0 

Budowia drogi 

ekspresowej 

S-8 na 

Ważne 49 
S 8 - Etap I: Budowa S 

w.Paszków (z węzłem) - 

w.Opacz (bez węzła) - 

Zadanie w 

realizacji 
1,90 
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odcinku 

Salomea - 

Wolica wraz z 

powiązaniem 

z drogą 

krajową nr 7. 

Etap I: 

Budowa drogi 

ekspresowej 

S8 w.Paszków 

- w.Opacz - 

w.Łopuszańsk

a 

w.Łopuszańska (bez 

węzła). Część 2: odc. 

zlokalizowany w 

gr.m.st. Warszawy. 

 

 

IV. Działania dotyczące transportu lotniczego– zadania wykonywane przez jednostki 

podległe lub nadzorowane 

 

1. Inwestycje w portach lotniczych miast gospodarzy Turnieju. 

a) Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

W dniu 8 sierpnia 2011 r. oddano do użytku terminal A (w ramach projektu zbudowano pirs 

centralny i dokończono pirs południowy). W dniu 9 września 2011 r. oddano do użytku 

zmodernizowane nawierzchnie lotniskowe: skrzyżowanie dróg startowych, drogę startową  

DS 1, wyremontowane drogi kołowania, drogę pożarową i patrolową.   

W wyniku inwestycji przepustowość portu wzrosła z 12 mln do15 mln pasażerów rocznie. 

b) Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

W dniu 8 grudnia 2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowej drogi kołowania  

o przepustowości 30 operacji lotniczych na godzinę oraz nowej przedterminalowej płyty 

postojowej, umożliwiającej obsługę dodatkowych 15 samolotów kodu „C”. Terminal 

pasażerski o przepustowości 5 mln pasażerów rocznie został oddany do użytkowania w dniu 

30 marca 2012 r.  

W wyniku inwestycji przepustowość portu wzrosła dwukrotnie - do 5 mln pasażerów rocznie. 

c) Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego  

Pozwolenie na użytkowanie terminala pasażerskiego o przepustowości 3 mln pasażerów 

rocznie uzyskano w dniu 30 marca 2012 r., prace związane z rozbudową płaszczyzny postoju 

samolotów i budową drogi kołowania zostały zakończone, pozwolenie na użytkowanie 

zostało wydane w dniu 15 kwietnia 2012 r., a w dniu 8 maja 2012 r. rozpoczęto użytkowanie 

operacyjne płaszczyzn lotniskowych, natomiast rozpoczęcie użytkowania terminalu 

pasażerskiego nastąpiło w dniu 28 maja 2012 r.  

W wyniku inwestycji przepustowość portu wzrośnie dwukrotnie - do 3 mln pasażerów 

rocznie. 
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d) Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika  

W dniu 30 stycznia 2012 r. zakończono prace związane z budową terminalu pasażerskiego 

oraz budową płaszczyzny postojowej dla 16 samolotów kodu „C”. Natomiast w dniu  

11 marca 2012 r. nastąpiło otwarcie nowego terminalu. W maju 2012 r. uzyskano pozwolenie 

na całkowite użytkowanie płyty postojowej.  

W wyniku inwestycji przepustowość portu wzrosła ponaddwukrotnie - do 3,3 mln pasażerów 

rocznie. 

2. Działania organizacyjne w ramach transportu lotniczego. 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sierpniu 2011 r. podjął decyzję o wprowadzeniu 

koordynacji rozkładów lotów w portach lotniczych miast gospodarzy Euro 2012. 

Koordynacja rozkładów lotów jest narzędziem, które umożliwia zarządzanie operacjami  

w portach lotniczych poprzez przydział przez koordynatora rozkładów lotów dostępnych 

czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych.  

Koordynacja pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej infrastruktury portu lotniczego 

poprzez dostosowanie liczby operacji w porcie lotniczym do przepustowości istniejącej 

infrastruktury lotniska, przyczyniając się tym samym do zapewnienia płynności i jakości 

obsługi pasażerów oraz bezpieczeństwa operacji lotniczych. 

Koordynacja rozkładów lotów obowiązywała w portach lotniczych w Gdańsku, Wrocławiu  

i Poznaniu - w dniach od dnia 1 czerwca do dnia 8 lipca 2012 r., a w porcie lotniczym  

w Warszawie ze względu na przepustowość lotniska oraz specyfikę ruchu lotniczego, 

koordynacja została wprowadzona na stałe, począwszy od dnia 25 marca 2012 r.  

W dniu 15 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po konsultacji  

z zarządzającymi lotniskami oraz przewoźnikami lotniczymi, wybrał w drodze konkursu 

firmę Airport Coordination Limited (ACL) na koordynatora rozkładów lotów.   

Ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego podjął szereg działań informacyjnych mających na celu 

usprawnienie procesu wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów lotniczych w okresie 

UEFA EURO 2012™. W tym celu na swojej stronie internetowej umieścił zakładkę 

zatytułowaną UEFA EURO 2012™, zawierającą praktyczne informacje dla obcych 

przewoźników lotniczych związane z procedurą wydania zezwoleń na wykonywanie 

przewozów lotniczych do/z RP oraz z RP na Ukrainę, w tym formularze wniosków, wykazy 

dokumentów, informacje o opłatach, dane kontaktowe. Działania informacyjne zostały 

również skierowane bezpośrednio do władz lotniczych państw biorących udział w UEFA 

EURO 2012™ oraz do Ambasad tych państw w RP. 

          

5.5 Ministerstwo Finansów 

 

Działania Ministerstwa Finansów związane z organizacją UEFA EURO 2012™ zostały 

przedstawione w formie raportu końcowego pt.: „Służba celna dla UEFA EURO 2012™”, 

który podsumowuje działania Służby Celnej w zakresie przygotowania i sprawnej obsługi 

Turnieju UEFA EURO 2012™. Raport składa się z trzech głównych części – fazy 
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przygotowawczej, realizacyjnej oraz podsumowania działań w formie zebrania najlepszych 

praktyk (Dorobek UEFA EURO 2012™).  

W części: faza przygotowawcza raport przedstawia podstawy prawne oraz zakres działań 

Służby Celnej – wszystkie zadania realizowane na bieżąco oraz opisuje zadania wyznaczone 

do realizacji w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™. Zakres tematyczny tych 

obszarów (od obsługi granicy, działania kontrolne po politykę informacyjną i promocję) 

pokrywa się z zakresem kompetencyjnym siedmiu zespołów zadaniowych, powołanych  

w Służbie Celnej do realizacji zadań w ramach przygotowań do UEFA EURO 2012™. Były 

to zespoły: Lądowych Przejść Granicznych, Morskich i Lotniczych Przejść Granicznych, 

Kontrolny, Prawno-Organizacyjny, Promocji i Informacji, Zagraniczny oraz Kadrowo-

Budżetowy. Pracę zespołów nadzorował Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. EURO 2012. 

Przygotowane przez te zespoły dokumenty, opracowania oraz informatory stanowiły 

podstawę dla działań Służby Celnej w trakcie UEFA EURO 2012™. Poszczególne zespoły 

odpowiadały również za organizację wielu spotkań roboczych z przedstawicielami instytucji 

w kraju i za granicą. Dzięki efektom  pracy zespołów możliwe było przejście do fazy 

realizacyjnej. 

 

Faza realizacyjna rozpoczęła się w Służbie Celnej w pierwszym dniu funkcjonowania Sztabu 

Służby Celnej EURO 2012 – w dniu 15 maja 2012 r. i trwała do momentu zakończenia jego 

prac w dniu 4 lipca 2012 r. Raport jest poświęcony przede wszystkim opisowi tej fazy, która 

stanowiła egzamin dla rozwiązań przygotowanych na czas Turnieju. Obejmowały one przede 

wszystkim specjalne ułatwienia dla kibiców w przekraczaniu granicy. Po raz pierwszy na taką 

skalę dokonywano kontroli granicznych w jednym miejscu po stronie polskiej, z udziałem 

służb celnych i straży granicznej Polski oraz Ukrainy, po raz pierwszy z informacją  

o przepisach celnych Służba Celna starała się dotrzeć do setek tysięcy osób w całej Europie, 

niecodzienne było uruchomienie specjalnego sztabu, pełniącego rolę całodobowego centrum 

koordynacyjnego. Inne nowe formy działania Służby Celnej tworzyły takie inicjatywy jak  

e-booking odpraw autokarów, wirtualny asystent przekraczania granicy, współpraca  

z łącznikami z Ukrainy i Niemiec. Opis fazy realizacyjnej pokazuje nowe formy pracy Służby 

Celnej, które ułatwiły przekraczanie granicy, poprawiły współpracę z wieloma instytucjami 

oraz pozwoliły lepiej docierać z informacjami o przepisach do podróżnych. 

 

Ostatnia część raportu – Dorobek UEFA EURO 2012™, uwzględnia wnioski  

z przeprowadzonych projektów oraz sugestie, które rozwiązania warto na trwałe zapisać  

w codziennej praktyce działania Służby Celnej tak, żeby stanowiły dorobek UEFA  

EURO 2012™ – z korzyścią dla środowiska handlu i podróżnych, którzy codziennie 

przekraczają granicę celną.  

 

Uzupełnieniem raportu są statystyki pokazujące na przykładach ruch na przejściach 

granicznych, efekty działań kontrolnych przeprowadzonych na unijnej granicy zewnętrznej, 

na lotniskach, w ramach Wspólnej Operacji Celnej „GOL” oraz działań informacyjnych 

prowadzonych w trakcie UEFA EURO 2012™ przez Centrum Informacji Służby Celnej. 
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Faza przygotowawcza 

 

Przyjęte regulacje wewnętrzne i podjęte działania w fazie przygotowawczej UEFA 

EURO 2012™ 

 

Faza przygotowawcza przebiegała w oparciu o realizację zapisów, dotyczących zadań  

i wykorzystania sił Służby Celnej, zawartych w niżej wymienionych dokumentach: 

- Decyzja Nr 15 Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Szefa Służby Celnej ds. Przygotowania Służby Celnej do Zadań 

Wynikających z Organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™; 

- Decyzja nr 9 Szefa Służby Celnej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Szefa Służby Celnej do Spraw Przygotowania Służby Celnej do Zadań 

Wynikających z Organizacji przez Rzeczypospolitą Polską Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™; 

- Decyzja nr 9 Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. uchylająca decyzję w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Szefa Służby Celnej ds. Przygotowania Służby Celnej do 

Zadań Wynikających z Organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™; 

- Harmonogram Realizacji Zadań Strategicznych dla Służby Celnej w Związku  

z Organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™; 

- Sprawozdania z działalności Pełnomocnika (2008-2012); 

- Projekt Gotowość. Zintegrowany Plan Organizacji i Zarządzania działaniami organów, 

inspekcji i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA  

EURO 2012™ w Polsce. 

 

 

Zakres działań Służby Celnej 

 

Do podstawowych zadań Służby Celnej należy m.in.: 

1. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 

2. wymiar i pobór: 

a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

c)  podatku akcyzowego, 

d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 201, poz. 1540, z późn. zm.), 

e)  opłaty paliwowej; 

3. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę 

dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej 

(INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej  

z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 



 

  343 

4. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub 

bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty 

chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu 

strategicznym; 

5. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych  

i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym  

w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 111, poz. 765, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

6. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

przeciwko: 

a)  zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), 

b)  dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) i w art. 53 ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 123, poz. 698, z późn. zm.), 

c)  prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego  

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

d)  przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e w zakresie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 6 

i art. 52 ust. 1 pkt 10 oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których mowa  

w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

f)  ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym  

w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, 

z późn. zm.); 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 

7. wykonywanie kontroli: 

a)  określonych w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

168, poz. 1323), 
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b)  wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz dopłat,  

o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych 

kopalin oraz opłaty paliwowej, 

-  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 

zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

- wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna  

do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005 r., str. 1); 

- współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

- współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 

- współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 

 

Podstawy prawne działań Służby Celnej 

 

Do podstawowych aktów prawnych regulujących działalność Służby Celnej w wymienionych 

powyżej obszarach zaliczyć należy przede wszystkim następujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. 

zm.); 

- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.); 

- Zarządzenie Ministra Finansów Nr 18 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie strategii działania 

Służby Celnej; 

- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307; 

- Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy 

w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3); 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające 

wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324  

z 10.12.2009, str. 23); 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535,  

z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 

626, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 

533, z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony 

gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61  

z 3.03.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 136); 

- Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja  

2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do 
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przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (Dz. Urz. UE L 146  

z 13.06.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75); 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 

wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego  

i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. 

Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1); 

- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525,  

z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009  z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu 

dóbr kultury (wersja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 10.02.2009, str. 1); 

- Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiające 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92  w sprawie wywozu 

dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 77 z 31.03.1993, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 422); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). 

 

Ponadto praktyka służbowa Służby Celnej oraz jej inne zadania i uprawnienia uregulowane  

w szeregu innych aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń oraz regulacji wewnętrznych – 

regulaminów i decyzji. 

Plany działań Służby Celnej, podejmowanych w trakcie trwania Turnieju UEFA  

EURO 2012™, uwzględniały powyższe uwarunkowania prawne. 

Elementy Planu Działania Służby Celnej 

 

Służba Celna jako jeden z partnerów przypisanych do Programu Bezpieczeństwa UEFA 

EURO 2012 przygotowała Plan Działania – Służba Celna dla UEFA EURO 2012. Plan ten  

co do schematu i przyjętej metodologii był wzorowany na standardach zdefiniowanych  

w Zintegrowanym Planie Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb 

administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce, 

opracowanym przez Krajowy Sztab Operacyjny przy Komitecie do spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EUFA EURO 2012™.  

 

Elementy planu działania tworzą zadania realizowane przez Służbę Celną, które w fazie 

przygotowawczej zostały przypisane poszczególnym zespołom zadaniowym powołanym dla 

celów projektu UEFA EURO 2012™. Zadania te były związane z różnorakimi aspektami 

działania Służby Celnej. Zespoły opracowywały praktyczne informatory, procedury, plany 

działania i koncepcje.   

 

Założono, że intensyfikacja działań podejmowanych przez służby administracji państwowej 

odpowiedzialne za sprawną organizację UEFA EURO 2012™ będzie miała miejsce  

w terminie od 15 maja do 15 lipca 2012 r. Intensyfikacja działań Służby Celnej pokrywa się  

z tym okresem, przy czym przyjęte ramy czasowe objęły okres od 15 maja do 4 lipca 2012 r. 
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Do najważniejszych zadań, przewidywanych dla Służby Celnej, zaliczono: 

1) Zapewnienie płynności ruchu granicznego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,  

w szczególności – z Ukrainą, poprzez zoptymalizowanie systemu odprawy celnej oraz 

wzmocnienie obsady kadrowej w przejściach granicznych. 

W ramach tego zadania zostały opracowane i uzgodnione następujące dokumenty: 

- Koncepcja odpraw na przejściach lądowych dla całej granicy Przyjazna granica; 

- Koncepcja funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ z dnia 17 maja 2011 r., przygotowana przez Zespół do Spraw 

Zagospodarowania Granicy Państwowej;  

- Koncepcja dokonywania kontroli granicznej i celnej w jednym miejscu przez służby polskie 

i ukraińskie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ z dnia  

15 kwietnia 2011 r. 

 

2) Zadania wykonywane przez Służbę Celną w związku z odprawą celną kibiców, drużyn 

piłkarskich i członków Rodziny UEFA na lotniskach.  

Służba Celna przygotowała specjalne procedury odpraw celnych dla wszystkich kategorii 

podróżnych przekraczających granicę lotniczą: kibiców, drużyn, działaczy VIP, osób 

specjalnych (np. kurierzy przewożący próbki antydopingowe). Procedury te uwzględniały 

różny zakres kontroli i różne miejsca jej wykonywania (na terenie terminalu lotniczego,  

na płycie lotniska, w autokarze, w rękawie, itp.). Przygotowano procedurę odpraw celnych 

przesyłek w ruchu towarowym przeznaczonych do obsługi Turnieju UEFA EURO 2012™, 

która miała na celu zapewnienie ich priorytetowe traktowanie. 

Powyższe działania zostały opisane w planach operacyjnych lotnisk, w przygotowaniu 

których Służba Celna aktywnie uczestniczyła.  

 

3) Weryfikacja przepisów celnych pod kątem ułatwienia odpraw celnych dla podmiotów 

zaangażowanych w przebieg Turnieju. 

W ramach tego zadania zostały opracowane i uzgodnione następujące dokumenty: 

- Tryb awizowania dostaw na granicę PL-UA i tryb obsługi dostawców przez organy celne; 

- Informator dla podmiotów (sponsorów) biorących udział w przygotowaniu i realizacji 

Turnieju UEFA EURO 2012™ (wersja PL i EN);  

- Informator dla zespołów piłkarskich uczestniczących w Mistrzostwach Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ (wersja PL i EN).  

 

4) Zadania kontrolne.  

W ramach tego zadania zostały opracowane i uzgodnione następujące dokumenty: 

- Plany przeprowadzenia wspólnych operacji celnych;   

- Plan działań grup kontrolnych; 

- Rejestr ryzyk wraz z kartami ryzyk; 

- Analizy ryzyk w następujących obszarach: 

- e-kontrola, 

- prawa własności intelektualnej, 

- wyroby tytoniowe, 



 

  347 

- narkotyki. 

Powyższe dokumenty w szczególności dotyczące przeprowadzenia wspólnych operacji 

celnych, działań grup kontrolnych, rejestru ryzyk wraz z kartami ryzyk oraz analizy ryzyk 

mają charakter służbowy i są dostępne dla osób uprawnionych do wglądu we właściwych 

departamentach Ministerstwa Finansów (Departament Polityki Celnej i Departament Kontroli 

Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier).  

 

5) Organizacja dowodzenia w Służbie Celnej w okresie przygotowań do UEFA EURO 

2012™ – do dnia 15 maja 2012 r. (data rozpoczęcia pracy Sztabu Służby Celnej).  

Aby usprawnić realizację tego działania Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. EURO 2012 

ustanowił zespoły zadaniowe w Służbie Celnej ds. przygotowania SC do EURO 2012 oraz 

powołał na poziomie izb celnych lokalnych koordynatorów przygotowań ds. EURO 2012. 

 

Realizacja tego zadania odbywała się na podstawie dokumentów: 

- Decyzja nr 9 Szefa Służby Celnej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Szefa Służby Celnej do Spraw Przygotowania Służby Celnej do Zadań 

Wynikających z Organizacji przez Rzeczypospolitą Polską Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™;   

- Harmonogram Realizacji Zadań Strategicznych dla Służby Celnej w Związku z Organizacją 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™; 

- Sprawozdania z działalności Pełnomocnika (2008-2012); 

- Koncepcja działań Zespołów Zadaniowych; 

- Wykaz lokalnych koordynatorów ds. EURO 2012 z izb celnych. 

 

6) Organizacja dowodzenia w trybie operacyjnym: współdziałanie i alarmowanie oraz 

umożliwienie sprawnego przepływu informacji w obrębie Służby Celnej, z podmiotami 

zewnętrznymi oraz pomiędzy służbami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa (od 

dnia 15 maja 2012 r. – gotowość). Sztab, działając w trybie operacyjnym, będzie utrzymywał 

stałe kontakty robocze z lokalnymi koordynatorami ds. EURO 2012 z izb celnych. W ramach 

tego zadania został opracowany i uzgodniony następujący dokument: 

- Koncepcja funkcjonowania Sztabu Służby Celnej. 

 

7) Zadania kadrowo-budżetowe polegające przede wszystkim na przeszkoleniu 

merytorycznym i językowym funkcjonariuszy celnych, przygotowaniu wybranej grupy 

funkcjonariuszy celnych do służby w systemie nadzwyczajnym w okresie trwania Mistrzostw, 

planu przeniesień części kadry do pracy na terenie izb celnych najbardziej zaangażowanych  

w działania w związku z Mistrzostwami. 

W ramach tego zadania zostały opracowane i uzgodnione następujące dokumenty: 

- Przygotowania kadrowo-szkoleniowe Służby Celnej do UEFA EURO 2012™; 

- Informator dla funkcjonariuszy celnych. Zasady postępowania mające na celu ułatwienie 

obsługi celnej w związku z Turniejem UEFA EURO 2012™. Wybrane regulacje prawne; 

- Wykaz sprzętu Służby Celnej do przeprowadzania kontroli na lotniczych i lądowych 

przejściach granicznych podczas UEFA EURO 2012™ (materiał o charakterze służbowym, 
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do ściśle wewnętrznego użytku, dostęp do niego mają uprawnieni  funkcjonariusze celni  

z komórek SC). 

 

8) Zadania związane z informacją i promocją polegały na przygotowaniu materiałów 

promocyjnych Służby Celnej w kontekście jej przygotowań i realizacji zadań związanych  

z Mistrzostwami (ulotki informacyjne, bannery, oznakowanie na przejściach granicznych 

ułatwiające odprawę celną lub sprawne przekroczenie granicy), opracowaniu zakładki 

dotyczącej UEFA EURO 2012™ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, 

przygotowaniu ułatwień dla komunikacji pomiędzy służbami celnymi zaangażowanymi  

w przebieg Turnieju (przygotowanie słownika terminów celniczych), opracowaniu koncepcji 

działania InfoSC (Centrum Informacji Służby Celnej). 

 

W ramach tego zadania zostały opracowane i uzgodnione następujące dokumenty i materiały: 

- Przygotowania Służby Celnej do UEFA EURO 2012™ w obszarze informacji i promocji; 

- Ulotki informacyjne Służby Celnej przygotowane na czas Mistrzostw; 

- Informator dla podróżnych przekraczających granicę w związku z Mistrzostwami Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (wersja PL i EN);  

- Strona internetowa – http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2#n;  

- Polsko-ukraińsko-rosyjski słownik służb celnych i granicznych; 

- Koncepcja działania InfoSC (Centrum Informacji Służby Celnej). 

 

9) Współpraca międzynarodowa polegająca na utrzymywaniu kontaktów roboczych przede 

wszystkim z  ukraińskimi służbami celnymi, ale również ze służbami celnymi z Białorusi, 

Rosji, Niemiec. Ważnym aspektem tego zadania były również spotkania z partnerami  

ze Służby Celnej Austrii mające na celu zbieranie doświadczeń, pomysłów i analizę zagrożeń 

związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej przeprowadzonymi w 2008 r.  

 

W ramach tego zadania został opracowany i uzgodniony następujący dokument 

podsumowujący : 

- Współpraca międzynarodowa Służby Celnej w okresie przygotowań oraz w trakcie Turnieju 

UEFA EURO 2012™. 

 

Główne cele założone na czas UEFA EURO 2012™ 

 

1) Zapewnienie płynności ruchu granicznego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,  

w szczególności – z Ukrainą, poprzez zoptymalizowanie systemu odprawy celnej oraz 

wzmocnienie obsady kadrowej w przejściach granicznych.  

2) Zapewnienie płynności towarowego ruchu granicznego na zewnętrznej granicy Unii 

Europejskiej, w szczególności – z Ukrainą, poprzez wdrożenie procedury awizacji tego 

rodzaju przesyłek oraz wzmocnienie obsady kadrowej w przejściach granicznych.  

3) Zapewnienie należytej ochrony interesów finansowych budżetu państwa polskiego  

i budżetu UE.  

 

 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2#n
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Osoby odpowiedzialne 

 

W zakresie realizacji Planu Działania Służby Celnej na czas Turnieju UEFA EURO 2012™ 

osobą odpowiedzialną był Szef Służby Celnej, w imieniu którego ww. zadanie realizował  

Pełnomocnik Szefa SC ds. Przygotowania Służby Celnej do Zadań Wynikających  

z  Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 – Dyrektor Departamentu 

Polityki Celnej w MF. 

 

W zakresie realizacji: 

- Koncepcji działania Sztabu Służby Celnej podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™; 

- Planów działań kontrolnych podejmowanych przez Służbę Celną w trakcie Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej  UEFA EURO 2012™; 

- Planu funkcjonowania granicy państwowej w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™;  

osobą odpowiedzialną był także Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Przygotowania 

Służby Celnej do Zadań Wynikających z Organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

 

W zakresie realizacji planów działania Służby Celnej na poszczególnych odcinkach lądowych 

granicy państwowej odpowiedzialnym za realizację był Lider Zespołu Lądowych Przejść 

Granicznych. 

 

W zakresie realizacji planów działania Służby Celnej w międzynarodowych portach 

lotniczych i morskich osobą odpowiedzialną był Lider Zespołu Lotniczych i Morskich 

Przejść Granicznych. 

 

W zakresie przygotowania polsko-ukraińskich działań kontrolnych wymierzonych w przemyt 

wyrobów akcyzowych, narkotyków, obrót IPR-ami,  odpowiedzialnym był Lider Zespołu 

Kontrolnego.  

 

Faza realizacyjna 

Faza realizacyjna została przedstawiona przez opis najważniejszych obszarów działania 

Służby Celnej w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™:  

1) funkcjonowanie granicy lądowej (z podziałem na odcinki granicy: polsko-ukraiński, 

polsko-białoruski i polsko-rosyjski oraz szczegółowym opisem wszystkich projektów 

realizowanych na granicy z uwagi na ich innowacyjny charakter);  

2) funkcjonowanie granicy powietrznej;  

3) polityka informacyjna i promocja;  

4) działania kontrolne;  

5) działania organizacyjno-prawne;  

6) współpraca międzynarodowa;  

7) funkcjonowanie Sztabu Służby Celnej UEFA EURO 2012™; 

8) współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną; 
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9) praktyczne wykorzystanie rejestru ryzyk oraz informatora dla celników. 

 

Funkcjonowanie granicy lądowej 

 

Polsko-ukraiński odcinek granicy państwowej: 

1. Wdrożenie ułatwień w odprawach celnych na granicznych przejściach drogowych  

i kolejowych 

 

 

Izba Celna w Przemyślu Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Przejścia 

drogowe 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

Stworzono szereg procedur 

usprawniających czynności 

kontrolne realizowane na 

drogowych przejściach 

granicznych (dpg). Do 

wypracowanych rozwiązań, 

które podczas Turnieju 

usprawniały przekraczanie 

granicy należą przede 

wszystkim: 

 wydzielenie i oznakowanie w 

ramach „zielonego korytarza” 

pasów EURO 2012, 

 wdrożenie technologii 

przestawnych pasów ruchu 

umożliwiającej dostosowanie 

ilości pasów EURO 2012 do 

bieżącego zapotrzebowania 

związanego z nagłym wzrostem 

liczby pojazdów, które 

bezpośrednio po rozgrywkach 

meczowych na Ukrainie 

wjeżdżały do RP, 

 kontrola celna i graniczna w 

jednym miejscu ze służbami 

celnymi i granicznymi Ukrainy 

na terytorium RP na obu 

kierunkach ruchu (koncepcja 

została wypracowana w wyniku 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 Na drogowych przejściach 

granicznych w Hrebennem i 

Dorohusku wyodrębniono oddzielne 

pasy dla ruchu związanego  

z organizacją Mistrzostw – 

wydzielono tzw. „zielony korytarz 

EURO 2012”. Zarządzanie „zielonym 

korytarzem EURO 2012” odbywa się 

w sposób płynny w zależności od 

natężenia ruchu. Informacje o tym 

przekazywane były podróżnym za 

pomocą elektronicznych tablic 

informacyjnych. Tylko w drogowym 

przejściu granicznym Zosin – Uściług 

z uwagi na rozbudowę przejścia i 

niedostateczną infrastrukturę nie 

przewidziano żadnych zmian w 

organizacji odpraw.   

 Kolejnym ułatwieniem w 

odprawach celnych była „Kontrola w 

jednym miejscu na granicy polsko – 

ukraińskiej” z udziałem 

funkcjonariuszy Służby Celnej RP, 

Straży Granicznej RP, Państwowej 

Służby Granicznej UA oraz 

Państwowej Służby Celnej UA na 

drogowych przejściach granicznych 

Hrebenne – Rawa Ruska i Dorohusk – 

Jagodzin. W związku z organizacją 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012 od jesieni 2011 r. służby 
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wieloetapowych uzgodnień 

między służbami celno – 

granicznymi Polski i Ukrainy), 

 opracowanie i wdrożenie 

koncepcji zarządzania ruchem 

przed przejściem granicznym na 

czas EURO 2012, 

 wdrożenie uproszczeń w 

obsłudze podróżnych na pasach 

EURO 2012 poprzez stosowanie 

zmiennych profili ryzyka, 

 wdrożenie odpraw autokarów 

w systemie ONE STOP, 

 specjalny system odpraw 

autokarów „e-booking”,  

 wdrożenie procedury odpraw 

przesyłek awizowanych UEFA 

oraz przesyłek bez awizacji 

przeznaczonych na potrzeby 

Turnieju EURO 2012, 

 opracowano i wdrożono 

koncepcję odpraw kibiców 

(podróżnych) na kierunku 

wywozowym, 

 wdrożono, przygotowany na 

poziomie Urzędu Celnego w 

Przemyślu, tryb oraz organizację 

kontroli celnej w ruchu 

pojazdów ciężarowych na czas 

trwania zagrożenia lub sytuacji 

nadzwyczajnej,  

 akcja informacyjna w postaci: 

rozdawanych przez 

funkcjonariuszy celnych ulotek 

informacyjnych, kart 

identyfikujących kibiców, tablic 

informacyjnych, standów 

kierunkowych 

naprowadzających na 

ukraińskie i polskie kilkakrotnie 

przeprowadzały praktyczne ćwiczenia 

z zakresu dokonywania kontroli 

granicznej i celnej w ruchu 

osobowym. Po zakończeniu ćwiczeń 

w wyniku nabytych doświadczeń, w 

celu skrócenia czasu dokonywania 

odprawy granicznej oraz właściwej 

realizacji zasady „one stop" 

dokonywano modyfikacji procedury 

odpraw.  

 Zainstalowano tablice świetlne 

LED zapewniające możliwość płynnej 

regulacji ruchem w zależności od 

aktualnej sytuacji i natężenia ruchu. 

 Wdrożono projekt „E-BOOKING”.  

 W ramach ruchu towarowego 

realizowano projekt „awizowania 

dostaw na granicę PL – UA i tryb 

obsługi dostawców przez organy 

celne”, polegający na odprawach 

przesyłek związanych z EURO 2012 

poza kolejnością. Procedura 

awizacyjna funkcjonowała na  

drogowych przejściach granicznych 

Hrebenne – Rawa Ruska i Dorohusk – 

Jagodzin. 

 W okresie EURO 2012 na terenie 

przyszłego drogowego przejścia 

granicznego Dołhobyczów – 

Uhrynów utworzony został graniczny 

punkt kontroli w Dołhobyczowie 

(wyrażona zgoda na przekraczanie 

granicy państwowej poza czynnymi 

przejściami granicznymi przez osoby i 

środki transportu tj. samochody 

osobowe i autobusy w dniach 5.06-

04.07.2012r.). 

 Prowadzono akcję informacyjną 

poprzez: rozdawanie przez 

funkcjonariuszy celnych ulotek 
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odpowiedni pas ruchu,  

wirtualnego przewodnika po 

przejściu granicznym, kamer 

internetowych on-line z 

podglądem na przejście 

graniczne, informacji 

umieszczanych na stronie 

internetowej granica.gov.pl dot. 

czasu oczekiwania na 

przekroczenie granicy, 

 wzmocnienie kadrowe do 

poziomu obsługi wszystkich 

funkcjonujących w danym 

granicznym oddziale celnym 

stanowisk pracy związanych z 

obsługą ruchu granicznego 

informacyjnych oraz kart 

identyfikujących kibiców; utworzenie 

na stronie internetowej tut. Izby 

Celnej banneru przekierowującego do 

specjalnego działu EURO 2012; 

ustawienie billboardów informujących 

o możliwości skorzystania z zielonego 

pasa EURO 2012; ustawienie tablic 

informujących o pierwszeństwie 

przewozów określonych grup towarów 

przeznaczonych dla UEFA EURO 

2012; utworzenie w przejściach 

granicznych w Dorohusku i 

Hrebennem punktów informacji 

celnej; usytuowanie na drogowych 

przejściach granicznych standów z 

plakatami nt. norm przywozowych 

towarów. 

 Dokonano wzmocnienia kadrowego 

do poziomu obsługi wszystkich 

funkcjonujących w danym granicznym 

oddziale celnym stanowisk pracy 

związanych z obsługą ruchu 

granicznego. 

 

Przejścia 

kolejowe 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

 W okresie od 8 czerwca do  

1 lipca 2012 roku odprawy celne 

podróżnych realizowano w 

przejściu granicznym Przemyśl – 

Medyka/Mościska przy 

wykorzystaniu następujących 

technologii: 

- komunikacja 

przestawcza,  

- komunikacja 

przesiadkowa,  

- przewóz pasażerów z 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

 W ramach wdrożonych ułatwień 

opracowano procedurę odpraw 

kibiców podczas trwania EURO 2012 

w ruchu przestawczym i 

przesiadkowym. Ww. procedura 

zakładała również odprawę 

podróżnych „w ruchu” tj. w czasie 

przejazdu pociągu między stacją 

graniczną Dorohusk a stacją Chełm  

(i odwrotnie).  

 

 W związku z brakiem 
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wykorzystaniem taboru 

wyposażonego w system 

automatycznej zmiany rozstawu 

kół SUW 2000.  

 Zgodnie z ostatecznymi 

uzgodnieniami kontrole 

realizowane są osobno przez 

służby polskie i ukraińskie, 

każda na swoim terytorium.  

 W celu usprawnienia 

dokonywania odpraw celnych,  

oraz ograniczenia czasu postoju 

pociągów na stacjach 

granicznych w kolejowym 

przejściu granicznym  

w Przemyślu w okresie od                  

1 czerwca – 1 lipca 2012 roku 

kontrolę celną przeprowadzono 

– dla każdej technologii 

stosowanej przez PKP w 

przewozie osób   – wyłącznie 

podczas jazdy pociągu w strefie 

przygranicznej, a także podczas 

jego postoju techniczno-

eksploatacyjnego w stacji PKP 

Medyka. 

zainteresowania podróżnych tą formą 

przekraczania granicy, wyżej 

wymieniona procedura nie została 

zastosowana. 
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2. Krótki opis realizacji poszczególnych projektów 

 

 

 

Izba Celna w Przemyślu Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Projekt 

E-booking 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 zgodnie z Harmonogramem 

prac wdrożeniowych projektu  

e-booking w dniu 15 maja 2012 

r. odbyły się szkolenia 

wprowadzające system e-

booking dla funkcjonariuszy 

celnych podległych tut. Izbie 

Urzędów Celnych oraz spotkania 

ze środowiskami firm 

turystycznych celem 

przybliżenie koncepcji e-

Bookingu oraz wypracowania 

wspólnych rozwiązań 

organizacyjnych;  

 z dniem 10.05.2012 r. 

rozpoczęto pilotaż systemu 

wydając polecenie stosowania 

n/w zasad: a) dokonywanie 

oceny ryzyka przejazdu 

autobusu z kibicami, przed jego 

faktycznym pojawieniem się na 

granicy, b) wprowadzenie 

rozwiązań organizacyjnych na 

terenie przejść granicznych 

mających na celu maksymalne 

skrócenie pobytu zabukowanych 

autokarów na przejściu 

granicznym przy jednoczesnym 

utrzymaniu skutecznej kontroli 

celnej, c) dostosowanie 

istniejących już rozwiązań 

organizacyjnych na potrzeby 

projektu; 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 To nowatorskie rozwiązanie zostało 

uruchomione pilotażowo w 

przejściach granicznych podległych 

Izbie Celnej w Białej Podlaskiej w 

maju br. natomiast w pełnej wersji 

produkcyjnej w dniu 04.06.2012 r. 

 Przeszkolono funkcjonariuszy 

celnych dokonujących odpraw w 

przejściach granicznych w zakresie 

zgłoszeń  

e-booking.  

  W dniu 25.05.2012 r. odbyło się 

spotkanie informacyjne dla polskich i 

ukraińskich touroperatorów dotyczące 

powyższego projektu. W trakcie 

spotkania dokonano prezentacji 

dotyczącej ogólnych założeń projektu, 

a także zapoznano uczestników z 

praktycznymi aspektami programu w 

zakresie rejestracji i korzystania z 

aplikacji e-booking dostępnej na 

stronie www.granica.gov.pl/ebooking  

 W dniu 30.05.2012 r. odbyło się 

spotkanie z udziałem przedstawicieli 

lubelskich organizacji turystycznych 

oraz Dyrektora ds. promocji i 

turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 

Lublinie. 

 W ramach projektu w systemie 

ESKS został stworzony moduł 

automatycznej oceny ryzyka i 

http://www.granica.gov.pl/ebooking
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 z dniem 04.06. 2012 r. 

wdrożona została pełna 

funkcjonalność 

systemu w powiązaniu ze stroną  

www.granica.gov.pl;  

 określono indywidualnie dla 

każdego drogowego przejścia 

granicznego, maksymalne ilości 

autobusów odprawianych na 

danym przejściu tj. maksymalnie 

8-10 autokarów w ciągu 1 

godziny w OC Medyka oraz  

OC Korczowa (w Oddziale 

Celnym w Krościenku -               

w związku z brakiem 

regularnych przewozów 

autokarowych przez przejście 

graniczne trudno było 

oszacować maksymalną ilość 

autobusów odprawianych  

w ciągu 1 godziny). 

 W ramach projektu w 

systemie ESKS został stworzony 

moduł automatycznej oceny 

ryzyka i wymiany danych z 

systemem EKS. Funkcjonalność 

w systemie ESKS umożliwia 

weryfikację osób zgłoszonych z 

poziomu 

www.granica.gov.pl/ebooking w 

zakresie priorytetu kontroli 

(priorytet kontroli zielony, żółty, 

czerwony) w zależności od 

kryteriów w zakresie 

popełnionych wykroczeń/ 

przestępstw karnych skarbowych 

i pospolitych oraz przekazanie 

informacji zwrotnej do systemu 

EKS 

wymiany danych z systemem EKS. 

Funkcjonalność w systemie ESKS 

umożliwia weryfikację osób 

zgłoszonych z poziomu 

www.granica.gov.pl/ebooking w 

zakresie priorytetu kontroli (priorytet 

kontroli zielony, żółty, czerwony) w 

zależności od kryteriów w zakresie 

popełnionych wykroczeń / przestępstw 

karnych skarbowych i pospolitych 

oraz przekazanie informacji zwrotnej 

do systemu EKS. 

 Na terenie przejść granicznych 

rozdawane są ulotki reklamowe 

promujące korzystanie z ww. usługi. 

Ponadto przesłano elektronicznie 

ulotkę promującą e-booking do biur 

turystycznych z województwa 

lubelskiego występujących na stronie 

internetowej www.sindbad.pl tj. 

oficjalnego przewoźnika turnieju 

EURO 2012. 

 Na przejściach granicznych, na 

których pozwalała na to infrastruktura, 

został wydzielony oddzielny pas dla 

autobusów korzystających z procedury 

eBookingu.  

 

     EFEKTY: 

 dzięki elektronicznej rezerwacji odprawy celnej znacznemu skróceniu 

http://www.granica.gov.pl/
http://www.granica.gov.pl/ebooking
http://www.granica.gov.pl/ebooking
http://www.sindbad.pl/
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uległ  czas oczekiwania zorganizowanych grup kibiców na odprawę, 

 wdrożenie projektu e-booking realizowanego przez wyodrębnione 

komórki Służby Celnej usytuowane poza przejściami granicznymi, 

odciążyły także funkcjonariuszy z tych przejść, 

 zakres czynności kontrolnych uzależniony został od poziomu ryzyka 

przejazdu; w zależności od wyników prowadzonej analizy, w przypadku 

przewozów nie budzących zastrzeżeń ryzyka możliwe było zastosowanie 

maksymalnych uproszczeń, w tym w szczególności kontroli w trybie 

ONE-STOP wspólnie ze Strażą Graniczną. Przykładowo w OC Medyka 

średni czas odprawy - od momentu zarejestrowania w systemie SOC-O do 

momentu nadania zezwolenia wyjazdu wyniósł około 5 minut. Jest to czas 

kontroli dokonywanej wyłącznie przez funkcjonariuszy SC, 

 w przyszłości, w przypadku prób zgłoszenia zbyt wielu autokarów na tę 

samą godzinę, system zaproponuje przesunięcie czasowe. O kolejności 

odpraw zadecyduje wówczas kolejność zgłoszeń przyjętych przez system. 

 

 Izba Celna w Przemyślu i w Białej Podlaskiej 

Pasy EURO 

2012 i zielone 

korytarze 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

Z założenia Pasy EURO 2012 miały mieć status pasów „nic do 

zgłoszenia", a dodatkowo w przejściach, gdzie pozwoliły na to warunki 

infrastrukturalne i położenie geograficzne, w wyniku połączenia Pasów 

EURO 2012 po stronie polskiej z pasami wyodrębnionymi po stronie 

ukraińskiej utworzone zostały tzw. „zielone korytarze”. 

Pasy EURO 2012 zostały wyodrębnione we wszystkich czterech 

wytypowanych drogowych przejściach granicznych w następującym 

zakresie: 

 OC Korczowa: cel zrealizowany na obu kierunkach. Pasy EURO 2012 

funkcjonują po obu stronach granicy. Od dnia 30.10.2009 r. na kierunku 

wjazd do RP, a od 21.09.2010 r. na kierunku wyjazd z RP nastąpiło 

połączenie dotychczasowych pasów „nic do zgłoszenia” po obu stronach 

granicy skutkiem czego utworzono „zielony korytarz”, w ramach którego 

na czas Mistrzostw wyodrębnione zostały pasy EURO 2012 

 OC Medyka: w dniach od 30.04.2012 do 06.05.2012 r. przeprowadzono 

eksperyment dot. funkcjonowania „zielonego korytarza”. Jednocześnie 

strona ukraińska wydzieliła specjalne pasy ruchu dla podróżnych 

udających się na EURO 2012, które zostały skomunikowane po obu 

stronach granicy na czas Mistrzostw, tworząc Pasy EURO 2012. 
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Realizacja powyższego była utrudniona z uwagi na uwarunkowania 

infrastrukturalne - skrzyżowanie ciągów komunikacyjnych (pasy ruchu 

samochodów ciężarowych krzyżujące się na linii granicy z pasami ruchu 

przeznaczonymi dla pojazdów osobowych). 

 OC Hrebenne: działanie po polskiej stronie przejścia zrealizowane, od 

dnia 14.01.2011 r. w miejscu pasa awaryjnego funkcjonuje pas EURO 

2012. W czasie trwania Mistrzostw Europy EURO 2012 istniejący zielony 

pas po polskiej stronie przejścia od dnia 4 czerwca 2012 r. połączony 

został z wydzielonym pasem na pasie awaryjnym po stronie ukraińskiej 

tworząc „zielony korytarz EURO 2012”. 

  OC Dorohusk: po polskiej i ukraińskiej stronie granicy funkcjonują 

pasy EURO 2012, rozumiane jako pasy „nic do zgłoszenia”. W czasie 

trwania EURO 2012 funkcjonuje wydzielony „zielony korytarz EURO 

2012”. 

Ponadto Izba Celna w Przemyślu we współpracy z Izbą Celną w Białej 

Podlaskiej brały udział w programie PPM
6
 w ramach uczestnictwa w dwu 

zespołach projektowych w Systemie Informatycznego Zarządzania 

Portfelem Projektów. Jednym z nich był projekt „Wydzielenie pasów 

EURO 2012 na przejściach granicznych”.  

EFEKTY: 

 odstąpiono do rewizji bezpośrednio na pasie ruchu, 

 skrócono realny czas kontroli celnej, który wynosi 2-3 minuty, 

 radykalnemu skróceniu uległ czas przekraczania granicy, który jest 

kilkukrotnie krótszy od standardowego i wynosi średnio około 30 minut,  

 ułatwiony został ruch turystyczny, 

 podwyższeniu uległa kultura i jakość przeprowadzanych odpraw 

celnych, 

 wdrożone rozwiązanie organizacyjne na przejściach granicznych na 

czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej pozwoliło podczas wzmożonego 

ruchu na kilkukrotne zwiększenie ilości odprawianych osób z 

jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie kontroli celnej 

przeprowadzanej w oparciu o art. 3 Ustawy o Służbie Celnej.  
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Kontrola celno 

– graniczna w 

jednym 

miejscu i 

przestawne 

pasy ruchu 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 Projekt polegał na umiejscowieniu kontroli celnej ze strony polskiej i 

ukraińskiej na terytorium RP w 4 przejściach granicznych granicy 

polsko-ukraińskiej (Medyka, Dorohusk, Korczowa, Hrebenne), i miał na 

celu zwiększenie przepustowości przejść granicznych dla kibiców oraz 

osób odpowiedzialnych za organizację EURO 2012, a także ujednolicenie 

standardów kontroli celnej.  

 Kontrola celno-graniczna przeprowadzana w jednym miejscu jest 

nowatorskim rozwiązaniem na granicy zewnętrznej UE. Jego istota to 

kontrola dokumentów i towarów przeprowadzana wspólnie w jednym 

miejscu, przez 4 służby graniczne obu państw, Polski i Ukrainy. 

Przygotowania do realizacji w/w przedsięwzięcia rozpoczęło podpisanie 

Koncepcji dokonywania kontroli granicznej i celnej w jednym miejscu 

przez służby polskie i ukraińskie podczas Mistrzostw Europy w piłce 

nożnej EURO 2012. Następnie podpisano Koncepcję funkcjonowania 

granicy polsko-ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 

EURO 2012, co dało formalne podstawy do dalszych prac związanych z 

wdrożeniem tego innowacyjnego rozwiązania. 

 Początkowo kontrola graniczna i celna służb polskich i ukraińskich 

realizowana była w formie wspólnych ćwiczeń służb celno - granicznych 

Polski i Ukrainy. W czerwcu 2011 r. dokonano przeglądu przejść 

granicznych, w wyniku czego podjęto decyzję o przeprowadzeniu 

praktycznych ćwiczeń kontroli w jednym miejscu w następujących 

przejściach granicznych: Hrebenne-Rawa Ruska, Medyka-Szeginie, 

Dorohusk-Jagodzin, Korczowa-Krakowiec. Pierwszy pilotażowy cykl 

ćwiczeń odbył się na przełomie września i października 2011 r. Zgodnie z 

założeniami ćwiczenia w wybranych przejściach granicznych nie były 

prowadzone jednocześnie, tak, aby w przypadku powstania ewentualnych 

problemów na jednym przejściu, wyeliminować je w następnym. 

Ćwiczenia polegały na prowadzeniu kontroli celno-paszportowych w 

jednym miejscu po stronie polskiej. Podróżni przekraczający w tym czasie 

granicę zatrzymywali się do kontroli tylko jeden raz po polskiej stronie, 

gdzie odpraw celnych i granicznych dokonywały zarówno polskie jak i 

ukraińskie służby celne i graniczne.  

 Kolejne wspólne ćwiczenia zostały przeprowadzone w następujących 

terminach: 

- PILOTAŻ HREBENNE:  Termin: 20-21.09.2011 r. i 02-03.12.2011 r.  

- PILOTAŻ MEDYKA:  Termin: 03-04.10.2011 r. i 02-03.12.2011 r. 

- PILOTAŻ DOROHUSK: Termin: 06-07.10.2011 r. i 24-25.11.2011 r. 

- PILOTAŻ KORCZOWA: Termin: 11-12.10.2011 r. i 02-03.12.2011 r. 

- PILOTAŻ KORCZOWA,  
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      MEDYKA, DOROHUSK, HREBENNE: Termin: 22-23.03.2012 r. 

- PILOTAŻ KORCZOWA,  

      MEDYKA, DOROHUSK, HREBENNE: Termin: 05-07.04.2012 r. 

- PILOTAŻ HREBENNE: Termin: 18.04.2012 

- PILOTAŻ KORCZOWA 

      MEDYKA, DOROHUSK, HREBENNE: Termin: 01-02.05.2012 r. 

 

EFEKTY: 

 Ćwiczenia pokazały, że polskie i ukraińskie służby graniczne i celne są 

przygotowane do dokonywania wspólnych odpraw podczas EURO 2012,  

a wspólna kontrola dokonywana przez wszystkie cztery służby w jednym 

miejscu zwiększa przepustowość przejść granicznych od kilku do nawet 

kilkudziesięciu procent. Skutkuje to skróceniem czasu oczekiwania 

podróżnych na kontrolę, zapewniając płynność ruchu granicznego.  

 Bardzo ważny jest również pozytywny odbiór tego rozwiązania przez 

samych podróżnych, którzy podczas trwania ćwiczeń z zadowoleniem 

przekraczali polsko-ukraińską granicę w czasie krótszym niż zwykle.  

 W dniu 31.05.2002 r. Straż Graniczna otrzymała od Ambasady RP w 

Kijowie  

w trybie roboczym odpowiedź Strony ukraińskiej na notę dyplomatyczną  

z dnia 17.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia na czas EURO 2012 polsko 

– ukraińskich kontroli w jednym miejscu. W wyniku podpisania noty w 

podległych drogowych oddziałach celnych od dnia 5 czerwca 2012 do 

dnia 4 lipca 2012r , kontrola osób i środków transportu, (z wyłączeniem 

ruchu pieszego na drogowym przejściu granicznym w Medyce), 

dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez służby 

celne i graniczne PL-UA.  

 Przedsięwzięcie niniejsze zostało ocenione pozytywnie, wpłynęło na 

przyspieszenie odpraw. 

 Wspólna kontrola w jednym miejscu przez służby celne i graniczne RP 

i UA na terytorium RP wprowadzona została w drogowych przejściach 

granicznych jak poniżej: 

 w Medyce z dniem 05.06.2012 r. od godz. 07.00 

 w Korczowej z dniem 05.06.2012 r. od godz. 07.00 

 w Hrebennem z dniem 04.06.2012 r. od godz. 07.00  

 w Dorohusku z dniem 05.06.2012 r. od godz. 08.00  

Ponadto Izba Celna w Przemyślu we współpracy z Izbą Celną w Białej 

Podlaskiej brały udział w programie PPM w ramach uczestnictwa w dwu 

zespołach projektowych w Systemie Informatycznego Zarządzania 
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Portfelem Projektów. Jednym z nich był projekt: „Kontrola celna  

w jednym miejscu służb polskich i ukraińskich na terytorium RP”.  

 

Polsko-białoruski odcinek granicy państwowej: 

 

1. Wdrożenie ułatwień w odprawach celnych na granicznych przejściach drogowych  

i kolejowych 

 

 

 

Izba Celna w Białymstoku Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Przejścia 

drogowe 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

W celu niezakłóconego 

przebiegu Turnieju EURO 2012 

podjęto następujące działania: 

 zapewniono pełną obsadę 

etatową na wszystkich 

stanowiskach kontrolerskich, 

 dla potrzeb odpraw 

związanych z EURO 2012 

wykorzystywane były 

wydzielone, oznakowane przy 

pomocy tablic „EURO 2012” 

pasy ruchu, do których dojazd 

odbywał się korytarzem 

utworzonym z separatorów 

ruchu,  

 ustalono, iż w przypadku 

pojawienia się:  

zorganizowanych grup kibiców: 

- odprawa celna 

autobusów odbywać się będzie 

równolegle z odprawą 

paszportową (one stop), 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

 W celu zapewnienia sprawnego 

przekraczania granicy przez kibiców i 

uczestników Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej EURO 2012 zostały 

wydzielone pasy ruchu - zarówno na 

kierunku przywozowym jak i 

wywozowym (z podziałem na pasy dla 

autokarów i samochodów osobowych) 

- przeznaczone do obsługi ruchu tej 

grupy podróżnych. Wydzielone pasy 

zostały oznaczone tablicami na 

wiatach oraz przestawnymi znakami 

informacyjnymi wykonanymi na wzór 

znaków drogowych.  

 Czynności kontrolne pojazdów i 

osób dokonywane były wspólnie przez 

Straż Graniczną i Służbę Celną przy 

tzw. jednym zatrzymaniu. 

 Wdrożono projekt „e-booking” 

czyli elektroniczne powiadamianie o 

przybyciu autobusów turystycznych 

na drogowe przejścia graniczne.  

 Rozwiązanie e-rezerwacji miało na 

celu maksymalne skrócenie pobytu 
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- strona białoruska będzie 

informowała stronę polską o 

przybyciu kibiców 

przyjeżdżających na EURO 

2012 w celu właściwej ich 

identyfikacji i kierowania na 

określone pasy odpraw, 

podmiotów dokonujących 

odpraw na potrzeby EURO 

2012: 

- odprawa w trybie jak dla 

przedsiębiorcy posiadającego 

świadectwo AEO.  

EFEKTY 

Wszystkie ww. działania 

przyniosły wymierne efekty w 

postaci skrócenia czasu 

oczekiwania na odprawę, 

wpływając również korzystnie 

na poprawę ich płynności. 

 

autobusów turystycznych na przejściu 

granicznym i zwiększenie płynności 

odpraw autobusów turystycznych w 

okresach wzmożonego ruchu.  

 

Przejścia 

kolejowe 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 Mając na uwadze informację 

otrzymaną z PKP dotyczącą 

nieuruchamiania dodatkowych 

połączeń w trakcie trwania 

turnieju EURO 2012 obsługa 

pociągów była dokonywana wg 

dotychczasowych zasad, bez 

wdrażania dodatkowych 

ułatwień. 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 W celu zapewnienia sprawnego 

przekraczania granicy przez kibiców i 

uczestników Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej EURO 2012,  podróżni z 

pociągów „lokalnych” odprawiani byli 

na sali odpraw, natomiast kibice 

przemieszczający się pociągami 

dalekobieżnymi (w tym także 

dodatkowymi) odprawiani byli 

bezpośrednio w pociągach. W trakcie 

trwania turnieju zaobserwowano 

zwiększenie ilości podróżnych 

przekraczających granicę w przywozie 

i wywozie, jednak wzrost ten był 

mniejszy od wcześniejszych prognoz. 
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2. Krótki opis realizacji poszczególnych projektów 

 

 

 

Izba Celna w Białymstoku Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Projekt 

E-booking 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 Celem systemu eBooking 

jest maksymalne skrócenie 

pobytu autobusów na przejściu 

granicznym przy jednoczesnym 

utrzymaniu skutecznej kontroli 

celnej. Uwzględniając powyższe, 

informacja o nim była 

przekazywana podmiotom z 

terenu właściwości Izby Celnej 

w Białymstoku podczas spotkań, 

konferencji prasowych oraz 

ukazywała się w prasie i 

telewizji.  

 Dodatkowo, Dyrektor tut. 

Izby zalety systemu eBooking 

przekazał studentom Wydziału 

Ekonomii i Zarządzania podczas 

prezentowania Roli administracji 

celnej w usprawnieniu 

międzynarodowego obrotu 

towarowego na przykładzie IC 

Białystok w dniu 26.05.2012 r.  

oraz na sesji Sejmiku 

Województwa Podlaskiego w 

dniu 28.05.2012 r. Z dniem 4 

czerwca 2012 r. na terenie tut. 

Izby wdrożona została 

produkcyjna wersja systemu 

eBooking. 

EFEKTY: 

 Kibicie podczas EURO 2012 

nie korzystali z ułatwień 

wynikających z ww. systemu 

ponieważ przekraczający granicę 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 To nowatorskie rozwiązanie zostało 

uruchomione pilotażowo w 

przejściach granicznych podległych 

Izbie Celnej w Białej Podlaskiej w 

maju br. natomiast w pełnej wersji 

produkcyjnej w dniu 04.06.2012 r. 

Przeprowadzono akcję promocyjną 

tego projektu wśród zainteresowanych 

touroperatorów.  

 Na przejściach granicznych, na 

których pozwalała na to infrastruktura, 

został wydzielony oddzielny pas dla 

autobusów korzystających z procedury 

eBookingu. 
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państwową przez przejścia 

należące do tut. Izby udawali się 

na mecze indywidualnie, 

samochodami osobowymi.  

Pasy EURO 

2012 i zielone 

korytarze 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

 We właściwości miejscowej. 

Izby Celnej w Białymstoku 

podczas turnieju EURO 2012 nie 

funkcjonowały zielone 

korytarze. Natomiast odprawy 

kibiców odbywały się na 

wydzielonych i oznakowanych 

pasach ruchu. 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

 Na drogowych przejściach 

granicznych w Terespolu i 

Sławatyczach funkcjonowały 

wyznaczone pasy EURO 2012 z 

przeznaczeniem dla kibiców.  

 

Polsko-rosyjski odcinek granicy państwowej: 

 

1. Wdrożenie ułatwień w odprawach celnych na granicznych przejściach drogowych  

i kolejowych w Izbie Celnej w Olsztynie 

 

Przejścia drogowe Przejścia kolejowe 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

W celu ułatwienia przekraczania granicy przez 

kibiców, zapewnienia właściwej płynności ruchu i 

ograniczenia do minimum czasu trwania odpraw, 

przyjęto i wdrożono następujące rozwiązania: 

Pasy EURO 2012 

 W OC Grzechotki w przywozie oprócz zielonego 

korytarza wyznaczono dodatkowo 2 „pasy EURO 

2012” dla autobusów. W pozostałych przejściach 

drogowych (Bezledy, Gronowo, Gołdap) zostały 

wyznaczone i oznakowane „pasy EURO 2012” 

dedykowane dla autobusów i busów ze 

zorganizowanymi grupami kibiców. Natomiast w 

odniesieniu do ruchu samochodów osobowych w 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

 Dokonano ustaleń z 

przewoźnikiem osobowym w 

zakresie ułatwień technicznych przy 

przeprowadzanej kontroli (PKP 

Intercity) - otrzymano rozkład jazdy 

obowiązujący od maja 2012 r. 

Przewoźnik PKP Intercity nie 

uruchomił dodatkowego połączenia 

przez KPG w Braniewie poza 

pociągiem określonym w rozkładzie 

jazdy. Przed rozpoczęciem EURO 

2012 nie awizowano pociągów 

specjalnych z kibicami. 



 

  364 

przywozie w dpg Bezledy i Gołdap, pojazdy 

przemieszczały się dotychczasowymi zielonymi 

pasami, a w Gronowie wyznaczonym pasem EURO 

był pas autobusowy. W sytuacji kumulacji 

podróżnych, w uzgodnieniu z SG płynnie 

przekierowywano ruch na inne, mniej obciążone 

pasy. Ponadto stosowano opracowane Procedury 

zarządzania ruchem granicznym przed wjazdem na 

drogowe przejścia graniczne Izby Celnej w Olsztynie 

w okresie rozgrywek ME w Piłce Nożnej EURO2012. 

 Zielony korytarz w przejściu Grzechotki- 

Mamonowo II 

Funkcjonuje w przejściu od 1 maja 2012 r. Idea 

„zielonego korytarza” opiera się na takiej organizacji 

ruchu, w której podróżny przewożący w bagażu 

osobistym towary w ilości nieprzekraczającej 

dozwolonych limitów, wybiera pas „nic do 

zgłoszenia” już w chwili wjazdu na teren przejścia 

granicznego po stronie rosyjskiej i tym pasem 

przemieszcza się aż do chwili zakończenia kontroli 

celnej po stronie polskiej, bez możliwości zmiany 

pasa ruchu tak w obrębie samego przejścia 

granicznego, jak i odcinka od punktu rosyjskiej 

kontroli granicznej do granicy państwa.  

Analogicznie korytarz funkcjonuje w drugą stronę – 

przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej, 

stanowiąc ciągły, dwustronny, wydzielony korytarz 

transportu dla samochodów osobowych. Istniejące w 

ramach „zielonego korytarza” pasy zostały 

oznakowane odpowiednimi tablicami 

informacyjnymi umiejscowionymi bezpośrednio nad, 

obok tego pasa odpraw i nad wiatami oraz 

dodatkowo oznakowaniem poziomym na tych 

pasach. Na całej długości zielonego korytarza 

zastosowano mobilne separatory.  

Dodatkowo przy wjeździe po każdej stronie 

umieszczono tablice informacyjne dla podróżnych 

zawierające obowiązujące w tym kraju normy 

przywozu. Dodatkowo przygotowano ulotki 

informacyjne dla podróżnych korzystających z 

zielonego korytarza.  

 System eBooking 

 Dokonano uzgodnień z IZPW 

oraz Strażą Ochrony Kolei i SG w 

zakresie zabezpieczenia wsparcia 

kadrowego w sytuacji tego 

wymagającej oraz sposobu 

sprawowania kontroli pociągów, w 

tym ich konwojowania. 

 Opracowano tryb obsługi 

podróżnych w ruchu kolejowym na 

przejściu granicznym w Braniewie w 

okresie trwania ME EURO 2012, 

zakładający m.in. odprawę podczas 

biegu pociągu i jednoczesną kontrolę 

z SG. Z uwagi na brak 

wykorzystania przez kibiców 

transportu kolejowego, 

zaplanowane ułatwienia nie 

znalazły zastosowania w praktyce, 

niemniej jednak tutejsza Służba 

Celna była odpowiednio 

przygotowana. 

 

 

 

 



 

  365 

01.03.2012 r. tut. Izba wprowadziła pilotażowy 

projekt elektronicznego powiadamiania o przybyciu 

zorganizowanych grup turystycznych, podróżujących 

autokarami na wskazane drogowe przejście graniczne 

- system eBooking. Niemal wszystkie grupy kibiców 

przemieszczające się autokarami były awizowane i 

zostały odprawione w przyspieszonym trybie.  

  Kontrola selektywna 

Zmiana dotychczasowej potokowej i inwazyjnej 

formy dokonywania kontroli celnych na pasach 

odpraw na sprawowanie kontroli selektywnej w 

oparciu o wskazania analizy ryzyka. Dotyczy ruchu 

osobowego w przywozie i wykorzystuje narzędzia 

analizy ryzyka systemu SOC-O. Nowy model skraca 

czas odpraw poprzez ograniczenie liczby i zakresu 

kontroli celnych, przy jednoczesnym zapewnieniu 

niezbędnego poziomu ich efektywności. Zakłada 

trójstopniowy podział etapów / wariantów kontroli w 

zależności od wielkości oszacowanego ryzyka lub 

zastrzeżeń (losowych/systemowych): 

1. Szybka ścieżka – oględziny przestrzeni 

pasażerskiej i bagażnika każdego wjeżdżającego 

pojazdu i w przypadku braku zastrzeżeń lub 

przesłanek ryzyka zezwolenie wjazdu.  

2. Kontrola wstępna (tzw. rewizja wstępna) –  

kontrola pojazdu realizowana na pasie odpraw w 

charakterze ograniczonej ingerencji i w sposób 

umożliwiający zminimalizowanie 

prawdopodobieństwa przemytu.  

3. Kontrola szczegółowa – czynności rewizyjne  

realizowane w Budynku Kontroli Szczegółowej po 

skierowaniu z pasa odpraw pojazdu do rewizji 

szczegółowej.  

 

W określonych sytuacjach możliwe jest odstąpienie 

od realizacji kontroli. Główną zaletą rozwiązania jest 

możliwość płynnego i elastycznego kształtowania 

poziomu kontroli w zależności od natężenia ruchu 

pojazdów. Należy zaznaczyć, że na czas EURO 2012 

w znacznej mierze przeniesiono ciężar kontroli z 
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przejść granicznych na obszar wewnątrz kraju 

kontrolowany przez grupy mobilne IZPW (wydział 

zwalczania przestępczości w izbie) oraz komórki 

dozoru urzędów celnych (intensyfikacja kontroli na 

szlakach komunikacyjnych, na bazarach i 

targowiskach oraz w innych miejscach nielegalnego 

handlu). Powyższe działania wspierane były przez 10 

funkcjonariuszy IZPW IC Szczecin, oddelegowanych 

do tut. Izby na czas trwania mistrzostw.  

Wsparcie z IC Szczecin było wykorzystane również 

do weryfikacji zagrożenia przemytem w OC 

Grzechotki. Efekty działań kontrolnych potwierdziły 

duże rozdrobnienie przemytu oraz brak większego 

zagrożenia większymi formami przemytu w tym 

przejściu. 

 Inne ułatwienia 

Na stronie internetowej IC Olsztyn utworzono 

zakładkę EURO 2012, która zawiera linki do innych 

stron / materiałów przydatnych dla kibiców. Ponadto 

dodatkowo uruchomiono na stronie tut. Izby 

zakładkę dotyczącą aktualnej sytuacji na granicy 

polsko-rosyjskiej, która zawiera dane dot. liczby 

odprawionych pojazdów i czasu oczekiwania na 

przekroczenie granicy i jest aktualizowana na 

bieżąco, co 3 godziny. Wyznaczono odrębne 

stanowiska do obsługi ruchu towarowego 

związanego z EURO 2012 na terminalach odpraw w 

przywozie i w wywozie w OC Grzechotki i OC 

Bezledy. Jednocześnie, z uwagi na zapewnienie 

maksymalnie sprawnego przebiegu odpraw w 

przejściach granicznych, kierownictwo jednostki nie 

wyraziło zgody na akcję kontrolną autobusów z 

kibicami, proponowaną przez Sanepid podczas 

trwania EURO 2012. 

 Opracowano procedury obsługi ruchu 

towarowego związanego z EURO 2012 na zasadach 

określonych jak dla podmiotów o statusie AEO. 

Rozpowszechniano ulotki informacyjnych dla 

kibiców odnośnie zasad i norm przywozu towarów 

przeznaczonych do użytku osobistego przez osoby 

fizyczne oraz ustawiono tablice informacyjne.  
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Opisane powyżej ułatwienia sprawdziły się w 

praktyce i pozwoliły na sprawne, szybkie i 

przebiegające bez zakłóceń odprawy kibiców 

podczas EURO 2012.  Opracowanie i skuteczne 

wdrożenie ułatwień i uproszczeń, zapewniających 

płynność odpraw, było poprzedzone szeregiem 

przygotowań i niezbędnych działań. Do 

najistotniejszych z nich można zaliczyć: zwiększenie 

obsady przejść granicznych, pełne wykorzystanie 

posiadanej infrastruktury przejść i sprzętu do 

kontroli, szkolenia funkcjonariuszy, pilotażowe 

testowanie nowych rozwiązań, wspólne ćwiczenia z 

SG, wymiana aktualnych telefonów kontaktowych i 

ustalenie zasad łączności między polską i rosyjską 

SC, współpraca w ramach przygotowań z SG i 

rosyjską Służbą Celną oraz Sztabem EURO 2012.  

 

 Dzięki powyższym działaniom tutejsza Służba 

Celna wypełniła swoje zadania zgodnie z 

oczekiwaniami, w sposób profesjonalny, promując i 

utrwalając pozytywny wizerunek naszej formacji 

wśród podróżnych, przewoźników i mediów. 

 

 

2. Krótki opis realizowanych projektów w Izbie Celnej w Olsztynie 

 

 Projekt eBooking 

01.03.2012 r. Izba Celna w Olsztynie wprowadziła pilotażowy projekt eBooking BUS, 

polegający na elektronicznej rezerwacji odpraw autokarów i busów przewożących grupy 

zorganizowane. Jest to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zadeklarowanie w 

specjalnym systemie konkretnej godziny odprawy granicznej.  

Projekt został przygotowany specjalnie na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™, ale jest jednym z rozwiązań, z których będzie można korzystać również po 

mistrzostwach. Prace nad rozwijaniem i ulepszaniem systemu nadal trwają. Uczestniczą w 

nich Izby Celne w Olsztynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej i Przemyślu, analizowane są i 

uwzględniane również propozycje i uwagi wnoszone przez touroperatorów.  
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Powodem wprowadzenia eBookingu była chęć ożywienia kontaktów turystycznych i 

biznesowych pomiędzy mieszkańcami Polski oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy poprzez 

usuwanie barier oraz tworzenie maksymalnych ułatwień dla osób, przekraczających granicę 

w celach turystycznych. eBooking ułatwi przedsiębiorcom prowadzenia legalnej działalności 

gospodarczej, a podróżnym - legalne sprawne przekraczanie granicy. 

Projekt jest kierowany do touroperatorów, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej 

oraz w krajach trzecich, prowadzących działalność gospodarczą, której celem jest przewóz 

zorganizowanych grup turystycznych autokarami i busami. Warunkiem skorzystania z 

systemu awizacji jest rejestracja firmy w systemie eBooking, za pośrednictwem strony 

internetowej www.granica.gov.pl/ebooking oraz poprawne przesłanie zgłoszenia o 

przekraczaniu granicy. Ułatwienie dotyczy grup zorganizowanych, więc nie będzie można 

rezerwować w systemie eBooking odprawy granicznej autokarów bez pasażerów. 

Odprawy kibiców w ramach eBooking odbywały się w wspólnie z SG w systemie „one 

stop”. Niemal wszystkie grupy kibiców przemieszczające się autokarami były awizowane i 

zostały odprawione w przyspieszonym trybie. 

 Zielony korytarz w przejściu Grzechotki-Mamonowo II 

W dniu 13 czerwca 2012 r. Szefowie Służb Celnych RP i FR podpisali Protokół między 

Federalną Służbą Celną Federacji Rosyjskiej a Służbą Celną Rzeczypospolitej Polskiej 

dotyczący koncepcji pilotażowego projektu "zielony korytarz" w drogowym przejściu 

granicznym Grzechotki-Mamonowo na polsko-rosyjskiej granicy państwowej. Projekt ten 

będzie realizowany przez okres 6 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia tj. od dnia 1 lipca  

2012 r. Natomiast w trybie wcześniejszych, roboczych uzgodnień korytarz  funkcjonuje od 1 

maja 2012 r. 

 

Jego idea opiera się na takiej organizacji ruchu, w której podróżny przewożący w bagażu 

osobistym towary w ilości nieprzekraczającej dozwolonych limitów, wybiera pas „nic do 

zgłoszenia” już w chwili wjazdu na teren przejścia granicznego po stronie rosyjskiej i tym 

pasem przemieszcza się aż do chwili zakończenia kontroli celnej po stronie polskiej, bez 

możliwości zmiany pasa ruchu tak w obrębie samego przejścia granicznego, jak i odcinka od 

punktu rosyjskiej kontroli granicznej do granicy państwa. Analogicznie korytarz funkcjonuje 

w drugą stronę – przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej, stanowiąc ciągły, 

dwustronny, wydzielony korytarz transportu dla samochodów osobowych. W  skład 

„zielonego korytarza” po stronie polskiej na kierunku przywozowym wchodzą 3 pasy dla 

samochodów osobowych a na kierunku wywozowym 4 pasy – z czego 2 dla samochodów 

osobowych i 2 dla autobusów. Po stronie rosyjskiej funkcjonują 2 pasy na kierunku 

przywozowym i 2 pasy na kierunku wywozowym.  

 

Na całej długości zielonego korytarza zastosowano mobilne separatory, począwszy od strony 

rosyjskiej poprzez linię graniczną aż do strony polskiej i analogicznie ze strony polskiej w 

kierunku strony rosyjskiej. Dodatkowo przy wjeździe z każdej ze stron umieszczono tablice 
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informacyjne dla podróżnych przypominające obowiązujące w tym kraju normy 

przywozowe. Dodatkowo przygotowano ulotki informacyjne dla podróżnych chcących 

skorzystać z zielonego korytarza. Zawierają one podstawowe informacje dotyczące zasad 

(regulaminu) przemieszczania się „zielonym korytarzem”, normy ilościowe i wartościowe 

towarów w przywozie do UE i Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) oraz adresy stron 

internetowych służb celnych obydwu krajów. 

 

       Efekty: 

 Swobodny wybór przez podróżnych odpowiedniej formy zgłoszenia celnego, poprzez 

wybranie pasa odpraw „nic do oclenia”, ułatwienie przekraczania granicy podróżnym 

nieposiadającym towarów podlegających należnościom celnym lub innym ograniczeniom, 

skrócenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy poprzez ograniczenie do niezbędnego 

minimum formalności i kontroli celnej, poprawa przepustowości przejścia granicznego i 

płynności ruchu, zwiększenie ilości odpraw pojazdów samochodowych, ożywienie 

kontaktów turystycznych pomiędzy mieszkańcami Obwodu Kaliningradzkiego Federacji 

Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, ożywienie kontaktów gospodarczych. 

 Dzięki powyższym zaletom instytucja „zielonego korytarza” została wykorzystana do 

obsługi wzmożonego ruchu kibiców podczas Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ oraz 

będzie wykorzystana do obsługi zwiększonego przepływu podróżnych w ramach 

planowanego tzw. małego ruchu granicznego. Ponadto zostanie rozważona możliwość 

wdrożenia projektu, także w pozostałych przejściach granicznych położonych na granicy 

polsko-rosyjskiej. 

 

Funkcjonowanie granicy powietrznej 

 

Obsługa ruchu osobowego i towarowego związanego z przebiegiem Turnieju UEFA  

EURO 2012™ przebiegała w portach lotniczych bez zastrzeżeń. Obsada kadrowa oddziałów 

celnych, wzmocniona w niektórych przypadkach osobami z innych komórek organizacyjnych, 

zapewniała prawidłową realizację zadań. Funkcjonariusze pełniący służbę w oddziałach 

celnych obsługujących porty lotnicze jak i funkcjonariusze oddelegowani, zostali właściwe 

przygotowani w zakresie merytorycznym oraz językowym. Uprzednio określony zakres 

szkoleń merytorycznych (z zakresu: języków obcych, obsługi trudnego klienta, ograniczeń 

pozataryfowych, stosowania uproszczeń) znalazł wielokrotne odzwierciedlenie w praktyce  

w trakcie trwania Turnieju, a także stanowi wartość dodaną na przyszłość. Jednocześnie 

oddziały celne, dzięki wcześniejszej analizie potrzeb sprzętowych, zostały właściwie 

wyposażone, w szczególności w sprzęt zapewniający sprawną komunikację i łączność 

(samochód służbowy, radiotelefony, tymczasowa łączność stacjonarna). 

Podjęte działania w zakresie zabezpieczenia potrzeb w obszarze umundurowania, a także 

ustalenia organizacyjne pozwalające zachować jednolitą formę w tym zakresie, w istotny 

i pozytywny sposób wpłynęły na walor wizerunkowy Służby Celnej w portach lotniczych. 
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Dla zabezpieczenia właściwego pozyskiwania i przepływu informacji przedstawiciele Służby 

Celnej uczestniczyli w pracach lotniskowych centrów koordynacyjnych, dzięki czemu 

wszystkie istotne informacje związane z obsługą imprezy były sprawnie dystrybuowane  

do właściwych kierowników zmian, którzy dokonywali rozdziału zadań. Udział w pracach  

w centrach koordynacyjnych pozwoliła na stały, całodobowy kontakt z przedstawicielami 

UEFA, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z wszystkimi 

służbami lotniskowymi i zapewniła bieżący dostęp do informacji związanych z planowanymi 

operacjami lotniczymi, ustaleniami w zakresie organizacji i procedur obsługi poszczególnych 

zdarzeń oraz bieżącej oceny warunków panujących na terenie lotniczego przejścia 

granicznego. Współpraca i wymiana informacji ze służbami lotniskowymi, w szczególności 

ze Strażą Graniczną i zarządzającymi portami, przebiegała sprawnie. Procedury odpraw 

realizowane były zgodnie z określonymi w planach operacyjnych portu lotniczego poziomami 

obsługi poszczególnych kategorii pasażerów.  

 

 

 

Organizacja pracy na lotniczych przejściach granicznych zapewniła sprawną, bieżącą obsługę, 

zarówno w zakresie ruchu osobowego, jak i towarowego. Stanowiła także istotne wsparcie  

w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio „z cłem”, 

wpływających jednak na wizerunek Służby Celnej jako formacji fachowej, serdecznej  

i pomocnej w każdej sprawie. Podjęte rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi 

przesyłek cargo, polegające na ścisłym określeniu procesu wymiany informacji, awizowania 

odpraw, zabezpieczenia etatowego oraz, w uzasadnionych przypadkach, całodobowej obsługi, 

pozwoliły na zagwarantowanie w pełni sprawnej bieżącej obsługi zgłoszeń w zakresie 
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transportu lotniczego. Uwzględniono priorytetowy tryb odpraw towarów związanych  

z organizacją UEFA EURO 2012™.  

Sprawnej obsłudze ruchu osobowego i towarowego sprzyjało wcześniejsze opracowanie 

katalogu ryzyk. Informacje zawarte w tym katalogu pozwoliły na wytypowanie operacji 

lotniczych wysokiego ryzyka i wcześniejsze przygotowanie się do wykonywania zadań. 

Przykładowo, wcześniejsza identyfikacja ryzyka wzmożonego zapotrzebowania na obsługę  

w zakresie zwrotu podatku VAT dla podróżnych, pozwoliła na sprawną obsługę znacznej 

liczby rosyjskich kibiców.  

Dodatkowo wcześniejsza awizacja operacji lotniczych pozwoliła na dostosowanie obsady 

stanowisk do potrzeb odpraw pod kątem UEFA EURO 2012™. Również awizowanie 

przesyłek pozwoliło na elastyczne dostosowywanie czasu pracy oddziału celnego bez 

zbędnego i nieuzasadnionego angażowania posiadanych zasobów kadrowych.  

Ponadto na lotniskach przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą przepisów celnych  

i dewizowych  rozprowadzając wśród podróżnych ulotki informacyjne, zwiększając 

jednocześnie świadomość i wiedzę na temat pracy Służby Celnej. Dodatkowo na 

taśmociągach do odbioru bagaży umieszczono promocyjno - informacyjne walizki Służby 

Celnej. 

W okresie przebiegu Mistrzostw UEFA EURO 2012™ nie odnotowano negatywnych zjawisk 

lub sytuacji wymagających przeprowadzenia dodatkowych analiz, bądź uzupełnienia 

wypracowanych planów operacyjnych na czas UEFA EURO 2012™. 

Oprócz obsługi lotniczych przejść granicznych w portach lotniczych zlokalizowanych  

w miastach, w których rozgrywane były mecze UEFA EURO 2012™, a także w Krakowie,  

w pełnej gotowości były także lotniska wspomagające, zlokalizowane w Katowicach, 

Rzeszowie, Łodzi, Bydgoszczy i w Babimoście. W oddziałach celnych obsługujących  

te lotniska : 

 zabezpieczono niezbędną obsadę kadrową; 

 przygotowano funkcjonariuszy merytorycznie do obsługi ruchu lotniczego; 

 opracowano katalog ryzyk związanych z ewentualnym wzmożonym ruchem lotniczym; 

 uzgodniono z zarządzającym portem procedury postępowania przy operacjach lotniczych; 

 wypracowano tryb współpracy ze służbami lotniskowymi oraz z agencjami celnymi. 

 

Przeprowadzone inwestycje w porcie lotniczym, takie jak budowa nowego terminala, 

przebudowa dotychczasowego oraz przeniesienie, w niektórych przypadkach, części 

administracyjnej do osobnego obiektu, pozwoliły w pełni zabezpieczyć obsługę imprezy,  

a także dają gwarancję sprawnej obsługi podobnych imprez masowych w przyszłości. 

Niewielkie incydenty, które wystąpiły podczas Mistrzostw na lotniskach w Polsce nie 

dotyczyły bezpośrednio Służby Celnej. Sytuacje takie dotyczyły dwóch poniższych 

przypadków. 
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W przypadku Portu Lotniczego Poznań - Ławica wystąpiły drobne przestoje taśmociągu do 

wydawania bagaży z kierunku przylotowego, które były na bieżąco sprawnie usuwane. 

Wskazane wyżej awarie wynikały z faktu niedawnego oddania do użycia nowego terminala, 

który wyposażono w nie eksploatowany wcześniej sprzęt.  

W Porcie Lotniczym Wrocław - Starachowice w pierwszym dniu meczowym tj. 8.06.2012 r. 

Straż Graniczna zanotowała problemy z funkcjonowaniem systemu, co wydłużyło odprawy 

paszportowe.  

 

Polityka informacyjna i promocja  

Zakres pracy Zespołu Informacji i Promocji obejmują niżej opisane działania, materiały 

informacyjno-promocyjne i rozwiązania przygotowane w Służbie Celnej na czas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Ulotki informacyjne  

Służba Celna wydrukowała i rozdystrybuowała 104 tys. ulotek informacyjnych w pięciu 

wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej) w formie 

papierowej. Dystrybucja ulotek została zaplanowana w sposób gwarantujący skuteczne 

dotarcie do głównych grup docelowych (1. kibice spoza UE, 2. kibice polscy oraz z innych 

krajów UE powracający z wyjazdów na Ukrainę, 3. pozostali kibice). Ulotki skierowane do 

kibiców spoza UE (grupa docelowa 1.) zostały przekazane za granicę (między innymi do 

ambasady RP w Moskwie, do Obwodu Kaliningradzkiego, na Ukrainę, do strefy 

przygranicznej. Natomiast głównymi ośrodkami dystrybucji ulotek w Polsce (grupy docelowe 

2.-3.) były izby celne w Białej Podlaskiej i Przemyślu, którym podlegają przejścia graniczne  

z Ukrainą. Ulotki były rozpowszechniane na przejściach granicznych przy wyjeździe z UE 

oraz w hotelach przygranicznych, a także w izbach celnych w miastach gospodarzach oraz 

obsługujących lotniska międzynarodowe. 
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Elektroniczne ulotki informacyjne  

Elektroniczne wersje ulotek informacyjnych w 5 językach zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Służby Celnej z możliwością obejrzenia on-line w wersji jpg oraz do pobrania  

i wydruku w wersji pdf. Informacja wraz z prośbą o podlinkowanie zakładki z ulotkami 

została rozesłana m.in. do: Izb Celnych, Straży Granicznej, PZPN, UEFA, Polish Guide 2012, 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy Głównej 

Policji, LOT, Aeroflot, PKP Intercity, Sindbada – oficjalnego przewoźnika Turnieju UEFA 

EURO 2012™, oficjalnych stron miast Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, federacji 

piłkarskich krajów uczestniczących, Służb Celnych i Straży Granicznej krajów 

uczestniczących, przedstawicielstw konsularnych krajów uczestniczących, europejskiego 

Informacyjnego Portalu Celnego, redakcji sportowych portali internetowych i innych stron 

poświęconych UEFA EURO 2012™. 

Ulotki informacyjne EUBAM
7
  

Służba Celna współpracowała w opracowaniu i tłumaczeniu na język polski ulotki 

przygotowanej przez EUBAM, zawierającej m.in. podstawowe informacje o przepisach 

celnych. Ulotka została przygotowana i wydrukowana w 7 językach (polski, angielski, 

niemiecki, rosyjski, francuski, włoski i hiszpański). Elektroniczna wersja ulotki została 

zamieszczona w zakładce UEFA EURO 2012™ na stronie internetowej Służby Celnej, a 108 

tys. szt. ulotek w wersji papierowej zostało rozdystrybuowanych we wszystkich izbach 

                                                 
7
 EUBAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) – misja UE na granicy Ukrainy i Mołdawii.  
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celnych ze szczególnym uwzględnieniem skierowania odpowiedniej wersji językowej  

w miejsca rozgrywania meczów przez drużyny danych krajów oraz na granice polsko-

ukraińską i do miast gospodarzy. 

 

 

  

Dystrybucja ulotek informacyjnych na pokładzie samolotów LOT 

25 tys. anglojęzycznych ulotek w wersji papierowej zostało rozdystrybuowanych w 

samolotach rejsowych LOT w formie wkładki do miesięcznika pokładowego Kaleidoscope 

(czerwiec 2012 r.). 

 

Przesłanie informacji na strony www w Polsce i Europie 

Informacja o rozwiązaniach przygotowanych przez Służbę Celną na UEFA EURO 2012™ 

wraz z prośbą o zamieszczenie jej na witrynach internetowych została rozesłana do ok. 50 

stron internetowych polskich i ok. 60 stron internetowych zagranicznych. 

 

Potykacze na przejściach granicznych  

Służba Celna zaprojektowała i wyprodukowała 31 potykaczy (pionowe znaki informacyjne) 

w wersji kierunkowej (14 szt. wskazujących kierunek dojazdu do zielonych pasów EURO 

2012 na przejściach granicznych) oraz w wersji informacyjnej (17 szt. informujących  

o limitach towarów przewożonych przez podróżnych bez obowiązku zgłaszania Służbie 

Celnej oraz zakazach przywozowych). Przejścia graniczne podległe IC w Przemyślu – 5 

informacyjnych: Korczowa – 2 szt., Medyka – 2 szt., Krościenko – 1 szt.; 14 kierunkowych: 

Medyka – 5 szt. Krościenko – 5 szt. Korczowa – 4 szt.; przejścia graniczne podległe IC  

w Białej Podlaskiej: Terespol – 2 szt., Dorohusk – 2 szt., Hrebenne – 4 szt. (w tym 2 szt.  

po stronie ukraińskiej), Sławatycze – 2 szt. i Zosin – 2 szt. 
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Badge identyfikacyjne  

Służba Celna wyposażyła funkcjonariuszy pracujących przy obsłudze podróżnych-kibiców  

w badge (identyfikator informacyjny) „Służba Celna – w czym mogę pomóc” w 5 językach, 

zgodnie ze znajomością języka obcego przez konkretnego funkcjonariusza. 

Karty szybkiej identyfikacji 

Służba Celna opracowała i wydrukowała karty informacyjne „Służba Celna – nothing to 

declare” służące szybkiej identyfikacji kibiców przekraczających granice, dla sprawnego 

kierowania ich na zielone pasy EURO 2012. Karty były dystrybuowane m.in. na przejściach 

granicznych, a także można było je pobrać ze stron internetowych: Służby Celnej, 

granica.gov.pl oraz izb celnych: w Przemyślu i Białej Podlaskiej. 

W sumie na granice trafiło ponad 10 tysięcy kart, z tego 6 tysięcy na Podkarpacie, a 4 tys. do 

województwa lubelskiego. Część kart została przekazana do hoteli, w których mieszkali 

kibice oraz do przewoźników dokonujących przewozów kibiców na mecze. Pozostałe karty 

były rozdawane przez funkcjonariuszy celnych bezpośrednio przed przejściami granicznymi  

z Ukrainą. 

Billboardy i banner  

Służba Celna zamówiła 12 billboardów przydrożnych przy głównych drogach dojazdowych  

w strefie przygranicznej (przy granicy z Ukrainą 8 na Podkarpaciu i 4 na Lubelszczyźnie), 

informujących o zielonych pasach EURO 2012 przygotowanych dla kibiców oraz banner  

o podobnej treści  na granicy z Białorusią. 

Walizki 

Służba Celna sprowadziła z Brukseli 6 szt. walizek informacyjnych, w ramach kampanii 

„cash control”, które informują o obowiązku zgłaszania gotówki w kwocie 10 tys. euro lub 

więcej. Walizki zostały na okres UEFA EURO 2012™ przekazane do 5 największych portów 

lotniczych w Polsce do ekspozycji  na taśmach transmisyjnych do odbioru bagażu. 
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Roll-upy Cash control  

Służba Celna zamówiła 17 szt. roll-upów informacyjnych, w ramach kampanii „cash control”, 

które informują o obowiązku zgłaszania gotówki w kwocie 10 tys. euro lub więcej. Roll-upy 

zostały umieszczone przed UEFA EURO 2012™ na 10 lotniskach obsługujących 

międzynarodowy ruch lotniczy. 
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Szkolenia medialne dla dyrektorów, rzeczników, wyznaczonych funkcjonariuszy na 

przejściach  

W związku z UEFA EURO 2012™ Służba Celna przeprowadziła szkolenia medialne  

z zakresu wystąpień przed kamerą oraz zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych 

dla: kierownictwa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, rzeczników prasowych izb celnych 

oraz funkcjonariuszy wyznaczonych do obsługi medialnej na kluczowych przejściach 

granicznych z Ukrainą. 

Wyznaczeni funkcjonariusze medialni  

Służba Celna wyznaczyła i przeszkoliła 28 „funkcjonariuszy prasowych” pełniących służbę 

na wszystkich drogowych przejściach granicznych oraz wszystkich lotniskach obsługujących 

międzynarodowy ruch lotniczy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej i niemożliwości 

szybkiego dojazdu rzecznika prasowego na miejsce zdarzenia. 

Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – współpraca w ramach RCB  

Służba Celna współpracowała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach tworzenia 

procedur kompleksowego zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych podczas UEFA 

EURO 2012™ (uczestnicząc zarówno w roli eksperckiej-doradczej przy opracowaniu 

procedur, jak również w roli uczestnika ćwiczeń i warsztatów reprezentującego resort 

finansów). 

Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – współpraca międzynarodowa  

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji, rzecznik prasowy Służby Celnej oraz rzecznicy 

prasowi izby celnej w Przemyślu i Poznaniu 3-krotnie brali udział w międzynarodowych 

warsztatach i szkoleniach medialnych, również z zakresu współpracy i zarządzania informacją 

w sytuacjach kryzysowych organizowanych przez EUBAM, a także Frontex. W wyniku 

odbytych warsztatów wypracowano m.in. ideę druku wspólnej ulotki informacyjnej oraz 
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rozwinięto współpracę między służbami granicznymi obu krajów w zakresie działań 

medialnych. 

Dyżury oficerów prasowych w sztabie  

W okresie bezpośrednio poprzedzającym UEFA EURO 2012™ oraz w trakcie Mistrzostw 

zapewniono 7 dni w tygodniu 12-godzinne dyżury „oficerów prasowych” w sztabie Służby 

Celnej EURO 2012. Na potrzeby działań informacyjnych utworzono skrzynkę e-mail 

euro.2012@mofnet.gov.pl obsługiwaną jednocześnie przez funkcjonariuszy pełniących dyżur 

w sztabie oraz rzecznika prasowego Służby Celnej, naczelnika Wydziału Informacji  

i Promocji w Departamencie Służby Celnej oraz rzecznika prasowego Ministra Finansów. 

Telemost  

W ramach łączności ze Służbą Celną Ukrainy w sztabie EURO 2012 w dniu 25 czerwca 2012 

r. przeprowadzono telemost ze sztabem EURO 2012 w Kijowie (z udziałem prezydenta 

Ukrainy) oraz telekonferencję z udziałem ukraińskich mediów podsumowującą 

funkcjonowanie w fazie grupowej rozgrywek rozwiązań przygotowanych na granicach dla 

kibiców i innych uczestników UEFA EURO 2012™.  

Wirtualny przewodnik przez granicę  

Służba Celna we współpracy ze Strażą Graniczną oraz Marszalkiem Województwa 

Podkarpackiego przygotowała wirtualny przewodnik po przejściu granicznym w Medyce,  

za pomocą którego można, używając Internetu, wirtualnie przekroczyć granicę polsko-

ukraińską w Medyce. Przewodnik został przygotowany w trzech wersjach językowych 

(polskiej, angielskiej i ukraińskiej) i umieszczony na stronach internetowych: Służby Celnej, 

granica.gov.pl oraz izby celnej w Przemyślu. Tylko w pierwszym okresie jego 

funkcjonowania zanotowano niemal 11 tys. odwiedzin ze 109 różnych stron internetowych. 

Korzystający z przewodnika wchodzili na niego z różnych krajów (Polska - 8473, Ukraina  

- 1000, Niemcy - 600, Białoruś - 200, Rosja - 100, Anglia - 80). 

Kamery on-line na przejściach granicznych  

Służba Celna (Izba Celna w Przemyślu) we współpracy z zarządcami przejść granicznych 

uruchomiła na przejściach granicznych w Medyce, a następnie w Korczowej kamery, dzięki 

którym, za pomocą Internetu można w czasie rzeczywistym zobaczyć kolejkę pojazdów 

oczekujących na przekroczenie granicy oraz ruch graniczny. Kamery pokazują zarówno 

kierunek wjazdowy, jak i wyjazdowy. Można z nich skorzystać na stronach internetowych 

Służby Celnej, Izby Celnej w Przemyślu oraz na portalu: granica.gov.pl. W czerwcu 2012 r. 

zanotowano ok. 41 tys. wejść na te strony.  
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InfoSC  

Centrum Informacji Służby Celnej (Izba Celna w Katowicach) w czasie UEFA  

EURO 2012™ pracowało w wydłużonym czasie pracy (8.00-24.00) udzielając odpowiedzi  

w trzech językach (polskim, angielskim i rosyjskim). W tym czasie zanotowano tylko ok. 2% 

pytań pochodzących od kibiców UEFA EURO 2012™. Jednocześnie, w tym samym czasie 

dla klientów dzwoniących do InfoSC był już dostępny interaktywny system IVR, czyli system 

automatycznych zapowiedzi głosowych (w czterech językach), który umożliwiał klientom 

całodobową, telefoniczną samoobsługę w zakresie podstawowych informacji o przepisach 

celnych dla tzw. podróżnych.  
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Materiały promocyjne  

Służba Celna zaprojektowała i zamówiła materiały promocyjne związane z UEFA  

EURO 2012™, takie jak: pieski-maskotki ubrane w barwy drużyny narodowej, piłeczki 

antystresowe, breloki, smycze z logotypem Służby Celnej oraz utworzyła projekt graficzny 

maskotki Służby Celnej z piłką.  

Zakładka UEFA EURO 2012™ na stronie internetowej Służby Celnej  

Służba Celna utworzyła na stronie internetowej www.sluzbacelna.gov.pl zakładkę UEFA 

EURO 2012™ i, w celu wypromowania informacji w niej zawartych, umieściła animowany 

banner reklamowy na stronie internetowej resortu finansów oraz na 16 stronach izb celnych. 

Zakładka zawiera: informacje dla kibiców (ulotki, informatory, poradniki, przepisy unijne  

i ukraińskie), informacje o przejściach granicznych, informacje o zakazach przywozu, opis 

przygotowań Służby Celnej do obsługi wzmożonego ruchu granicznego podczas mistrzostw, 

kontakty do Służby Celnej oraz przydatne linki. Informacje zostały przygotowane w języku 

polskim, angielskim, rosyjskim, a ulotki dodatkowo w ukraińskim i niemieckim. Zanotowano 

ok. 10 tys. pobrań materiałów informacyjnych zamieszczonych w zakładce UEFA  

EURO 2012™. Największą popularnością cieszyła się ulotka dla kibiców w języku 

rosyjskim, w wersji „pobierz do druku”, z której internauci skorzystali w maju i czerwcu  

2012 r. łącznie ponad 3600 razy. 

 

 

Wiadomości Celne  

Służba Celna opracowała i wydrukowała 1800 egz. periodyku Wiadomości Celne 

poświęconego przygotowaniom Służby Celnej do EURO 2012 – „Służba Celna – jesteśmy w 

grze”. ok. 800 egz. zostało rozdystrybuowanych wewnętrznie w Służbie Celnej, a ok. 1 tys. 

egz. został przeznaczony do dystrybucji zewnętrznej.  
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Słodycze dla kibiców na granicy i lotnisku  

Służba Celna zamówiła i rozdała kibicom 250 kg krówek opakowanych w papierki z logo 

Służby Celnej. Krówki były rozdawane kibicom na przejściach granicznych z Ukrainą  

i Białorusią w pierwszym dniu Mistrzostw oraz na lotnisku Chopina podczas przylotu 

kibiców rosyjskich przed meczem Polska-Rosja. 

 

 

 

Wystawa „sportowa” w Ministerstwie Finansów  

W związku z UEFA EURO 2012™ Służba Celna przygotowała wystawę eksponatów 

sportowych w korytarzu Ministerstwa Finansów. Wystawę stanowiły eksponaty sportowe 
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związane ze sportem w Służbie Celnej (ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną) oraz 

zdjęcia rozwiązań przygotowanych przez Służbę Celną dla kibiców. 

Mecz pomiędzy służbami celnymi Polski i Ukrainy  

W ramach promocji udziału służb celnych Polski i Ukrainy w przygotowaniach i obsłudze 

ruchu granicznego podczas UEFA EURO 2012™ na stadionie Cracovii w Krakowie odbył się 

mecz przyjaźni w piłkę nożną pomiędzy reprezentacjami służb celnych: Polski i Ukrainy. 

 

 

Elektroniczne oznakowanie przejść granicznych  

Służba Celna zaproponowała wojewodom oznakowanie przejść granicznych (w tym 

zielonych korytarzy EURO 2012) za pomocą elektronicznych tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne na czas UEFA EURO 2012™ zostały zamontowane na przejściach granicznych 

w Dorohuskuu i Hrebennem (IC Biała Podlaska) oraz na drodze krajowej nr 4 Jędrzychowice 

– Korczowa w miejscowości Jarosław (IC Przemyśl). 

Punkty informacyjne na granicy i plakat  

Służba Celna zorganizowała wydzielone punkty informacyjne na przejściach granicznych,  

w których specjalnie wyznaczeni funkcjonariusze udzielali informacji o przepisach, rozdawali 

ulotki i karty szybkiej identyfikacji kibiców oraz kierowali na odpowiedni pas ruchu. W dni  

o szczególnym natężeniu ruchu kibiców punkty informacyjne funkcjonowały całodobowo. 

Poniżej szczegółowe informacje o punktach: 

1. OC Hrebenne – 1 punkt informacyjny przestawny, przyjazd / wyjazd. 

2. OC Dorohusk – 1 punkt informacyjny przestawny, przyjazd / wyjazd. 

3. OC Korczowa – 2 punkty informacyjne: jeden na kierunku wyjazdowym, na samym 

przejściu granicznym, drugi na parkingu na drodze dojazdowej przed przejściem. 

4. OC Medyka – 2 punkty informacyjne: jeden na kierunku wyjazdowym na samym 

przejściu granicznym, drugi na drodze dojazdowej przed szlabanem. 
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5. OC Krościenko – 4 punkty informacyjne: po jednym na kierunkach wjazdowym i 

wyjazdowym na przejściu, jeden na drodze dojazdowej przed szlabanem (kierunek 

wyjazd z RP), jeden przy szlabanie (na kierunku wyjazdowym z UA). 

6. OC Jasionka – 1 punkt informacyjny na przylotach (lotnisko Rzeszów – Jasionka). 

 

Dodatkowo, jeden funkcjonariusz z OC w Medyce był oddelegowany do obsługi interesantów 

w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Przemyśla. 

 

 

 

Dyżury rzeczników prasowych na granicy  

Rzecznicy prasowi oraz funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach komunikacji 

społecznej w izbach celnych: w Przemyślu i w Białej Podlaskiej oraz funkcjonariusze 

dodatkowo wyznaczeni do kontaktu z mediami na przejściach granicznych, w dniach  

o szczególnym nasileniu ruchu granicznego pełnili służbę na przejściach granicznych także 

nocą.  

Współpraca z GDDKiA  

Służba Celna współpracowała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy 

dystrybucji ulotek informujących kibiców korzystających z transportu drogowego  

o najkorzystniejszych trasach dojazdowych do miast gospodarzy. Łącznie na przejścia 

graniczne na granicy polsko-ukraińskiej trafiło ok. 30 tys. szt. ulotek GDDKiA. 

Kampania „Bezpieczne pieniądze. Podaj dalej” – współpraca z Narodowym Bankiem 

Polskim  

Służba Celna współpracowała z Narodowym Bankiem Polskim przy kampanii społecznej 

„Bezpieczne pieniądze. Podaj dalej”, której celem było zapoznanie kibiców z wizerunkiem 
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polskich banknotów oraz z ogólnymi zasadami zabezpieczeń polskich znaków pieniężnych. 

W ramach współpracy Służba Celna prowadziła dystrybucję ulotek i plakatów w komórkach 

organizacyjnych na wschodniej granicy RP oraz oddziałach celnych w portach lotniczych  

w miastach gospodarzach. Rozdystrybuowano około 150 tys. ulotek w 3 wersjach 

językowych oraz 300 plakatów w formacie A3. 

 

 

 

Zadania kontrolne 

 

Działania w tym obszarze wiązały się z funkcjonowaniem Sztabu Służby Celnej EURO 2012, 

przeprowadzonymi operacjami celnymi oraz zadaniami kontrolnymi wykonywanymi przez 

izby celne na terenie całego kraju. 

Służba Celna podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

przygotowała wspólnie z Państwową  Służbą Celną Ukrainy  operację celną o kryptonimie 

„GOL”, której głównym zadaniem było przeniesienie ciężaru kontroli celnej poza obręb 

przejść granicznych. Bezpośrednimi celami operacji była walka z przemytem narkotyków, 

papierosów, a także towarami objętymi ochroną praw własności intelektualnej, handlowej  

i przemysłowej. Geneza operacji wiąże się z przewidywaniami o spodziewanym nagłym 

zwiększeniu ruchu pasażerskiego i towarowego w czasie Mistrzostw, i tym samym z potrzebą 

zabezpieczenia płynności odpraw granicznych. Po raz pierwszy wymieniliśmy się  

z Państwową Służbą Celną Ukrainy analizami ryzyka sporządzonymi na potrzeby Turnieju, 

które między innymi przekazywały wiedzę na temat szlaków i tras przemytniczych, czy tzw. 

towarów przykrywkowych. 
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W celu zbudowania skutecznego kordonu antyprzemytniczego wzmocniono izby celne tzw. 

ściany wschodniej – w Olsztynie, Przemyślu i Białej Podlaskiej poprzez czasowe 

przeniesienie wybranych funkcjonariuszy komórek zwalczania przestępczości do służby  

w strefie przygranicznej, a także wstrzymano urlopy funkcjonariuszom zaangażowanym  

w działania operacyjne. 

Przygotowana operacja obejmowała okres od dnia 15 maja do dnia 4 lipca 2012 r. Do obsługi 

operacji utworzono specjalną skrzynkę funkcyjną celna.euro2012@mofnet.gov.pl, na którą 

izby celne przesyłały meldunki o ujawnieniach i raporty dobowe. 

Koordynacja działań realizowana była przez sztaby w Warszawie i Kijowie, które działały  

w systemie cztero – zmianowym, a więc przez całą dobę. W skład polskiego sztabu weszli 

między innymi funkcjonariusze, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów 

celnych, funkcjonariusze odpowiedzialni za wymianę informacji z celnikami ukraińskimi czy 

wreszcie osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami. W skład sztabu weszli także 

oficerowie łącznikowi z Ukrainy. Dodatkowo, mając na uwadze fakt rozgrywania meczów 

przez reprezentację Niemiec na stadionie we Lwowie oraz to, że reprezentacja ta na stałe 

zakwaterowana była w Polsce, co skutkowało faktem dużej migracji turniejowej kibiców 

niemieckich między Polską i Ukrainą, wystąpiono do Federalnej Służby Celnej Niemiec  

o oddelegowanie na czas Mistrzostw oficerów łącznikowych celem zabezpieczenia pomocy 

przy ewentualnych sytuacjach kryzysowych z udziałem kibiców niemieckich oraz współpracy 

operacyjnej. Jako kanał wymiany informacji wykorzystano system informatyczny Światowej 

Organizacji Celnej, CENcomm
8
. 

Raportowanie o osiągnięciach operacyjnych oraz o ewentualnych sytuacjach kryzysowych 

odbywało się na bieżąco. Kierownicy zmian w sztabie przekazywali Pełnomocnikowi ds. 

EURO 2012 informacje zbiorcze raz na dobę, a informacje, istotne z punktu widzenia 

płynności odpraw, na bieżąco. Dzięki kamerom on-line usytuowanym przed przejściami 

granicznymi oraz dzięki obecności polskich łączników w sztabie w Kijowie, Służba Celna 

dysponowała bieżącymi danymi. 

 

                                                 
8
 CENcomm to system wymiany informacji Światowej Organizacji Celnej (WCO). 

mailto:celna.euro2012@mofnet.gov.pl
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Inną specjalnie utworzoną na potrzeby sztabu była funkcyjna skrzynka poczty elektronicznej 

AWIZO CŁO – awizoclo@mofnet.gov.pl. Umożliwiła ona sztabowi monitorowanie 

przesyłek i towarów, które przekraczały granicę w związku z Mistrzostwami. Dzięki takiemu 

monitoringowi można było udzielić wsparcia w przypadku wystąpienia trudności  

o charakterze techniczno – prawnym. 

Sztab, oprócz działalności związanej z koordynacją działań operacyjnych, pełnił rolę 

centrum antykryzysowego. Dzięki wprowadzeniom specjalnych rozwiązań dla przejść 

granicznych (w celu ich udrożnienia) np. „Pasy EURO 2012” przeznaczone dla kibiców, 

wspólne kontrole służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy, uniknięto poważniejszych 

sytuacji mogących mieć wpływ na sprawne przekraczanie granicy, tym samym reagowanie 

kryzysowe przez sztab okazało się minimalne. 

Przygotowania do UEFA EURO 2012™ polskiej Służby Celnej skoordynowane  

z działaniami Państwowej Służby Celnej Ukrainy na tak szeroką skalę w przeszłości nie miały 

miejsca. Służby obu państw na czas Mistrzostw przeszły w zarządzanie sztabowe. Kontrola 

podróżnych, towarów i środków transportu ściśle związana ze zwalczaniem przestępczości 

odbywała się w większym niż dotychczas wymiarze. 

RILO ECE – operacja UEFA EURO 2012™  

Operacja UEFA EURO 2012™ została zainicjowana przez RILO dla Europy Środkowo-

Wschodniej (RILO ECE) w 2009 r. Głównym celem projektu celnego UEFA EURO 2012™ 

jest monitorowanie przemytu towarów zawierających podrobione i sfałszowane symbole 

związane z Mistrzostwami Piłki Nożnej organizowanymi w Polce i na Ukrainie w 2012 r. 

Projekt ten prowadzony jest przez RILO ECE, przy wsparciu innych krajów członkowskich 

regionu RILO ECE oraz innych biur RILO oraz przy współudziale Krajowej Jednostki 

Kontaktowej Ukrainy. 

Zgodnie z założeniami, operacja UEFA EURO 2012™ odbywa się w dwóch fazach. Faza 

pierwsza przeprowadzona była w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia  

2011 r., podczas której Krajowe Jednostki Kontaktowe z krajów członkowskich wpisywały 

zajęcia sfałszowanych towarów do Bazy CEN. Aktualnie trwająca, druga faza Projektu polega 

na wpisywaniu odpowiednich zajęć do specjalnie utworzonej platformy komunikacyjnej 

CENCOMM2. Faza ta prowadzona jest przez okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia  

30 września 2012 r. Do końca czerwca 2012 r. wprowadzonych zostało 25 zajęć towarów 

zawierających podrobione znaki UEFA EURO 2012™. 

Po zakończeniu drugiej fazy Projektu, RILO ECE przy współpracy z Krajową Jednostką 

Kontaktową Ukrainy przygotuje Raport, prezentujący wyniki Projektu. 

W chwili obecnej w Projekcie, poza RILO ECE, biorą udział trzy inne biura RILO: RILO 

Western Europe, RILO CIS (Moskwa) oraz RILO Middle East. W sumie zarejestrowanych 

jest 51 Krajowych Jednostek Kontaktowych z krajów członkowskich, reprezentujących  

te biura.  
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W okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r. RILO ECE gościło 

przedstawiciela Ukrainy (Krajowa Jednostka Kontaktowa), który przebywał na 3-

miesięcznym oddelegowaniu (secondment) i współuczestniczył w pierwszej fazie Projektu. 

Podczas trwania Projektu zostało przygotowanych osiem Newsletterów, zawierających 

informacje o zajęciach podrobionych towarów oraz informujących o ważniejszych 

wydarzeniach związanych z Mistrzostwami, jak i z samym Projektem. Wśród towarów 

najczęściej zatrzymywanych znajdują się koszulki, piłki, długopisy, ale również krzesła, 

obrusy, serwetki, a nawet medale okolicznościowe. 

 

 

Przykładowe działania kontrolne na poziomie izb celnych 

Współpraca z Czeską Służbą Celną w IC Opole 

Funkcjonariusze celni z IC Opole w ramach współpracy międzynarodowej przeprowadzili 

wspólne działania kontrolne z funkcjonariuszami Republiki Czeskiej. Działania miały miejsce 

na terenie Polski i Republiki Czeskiej: 

1. W dniu 8.06.2012 r. wspólny patrol na terenie Republiki Czeskiej mający na celu kontrole 

osobowych i ciężarowych środków przewozowych. Dokonano kontroli 10 samochodów 

osobowych i 4 ciężarowych; 

2. W dniu 12.06.2012 r. wspólny patrol na terenie Polski mający na celu kontrole 

osobowych i ciężarowych środków przewozowych. Dokonano kontroli 6 samochodów 

osobowych i 1 samochodu ciężarowego. 

W obu przypadkach wynik był negatywny. 

Granica wschodnia – działania w IC Olsztyn 

W styczniu 2012 r. opracowano założenia koncepcji nowego sposobu sprawowania kontroli 

celnej w przywozie w zakresie samochodów osobowych. Od końca lutego 2012 r. 

sukcesywnie wprowadzano pilotażowo nowe rozwiązanie w kolejnych drogowych 

Celnicy z Oddziału Towarowego II Urzędu Celnego III „Port Lotniczy” w Warszawie przyjęli zgłoszenie celne 

towaru w postaci 1 000 sztuk medali okolicznościowych. W czasie rewizji celnej stwierdzono 1 000 szt. medali 

okolicznościowych z zastrzeżonym znakiem towarowym EURO 2012. Przesyłka została nadana w Chinach,  

a odbiorcą była firma z Polski, która zleciła wyprodukowanie okolicznościowych medali w celu ich dalszej 

odsprzedaży. Towar został zatrzymany. W związku z podejrzeniem, że towar może naruszać prawa własności 

intelektualnej, funkcjonariusze celni zwrócili się do kancelarii patentowej reprezentującej UEFA, właściciela 

znaku. Ta potwierdziła przypuszczenia celników. Medale będą zniszczone na koszt firmy, która próbowała 

sprowadzić do Polski podrobiony towar.  
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przejściach granicznych. Polega ono na zmianie dotychczasowej potokowej i inwazyjnej 

formy dokonywania kontroli celnych na pasach odpraw, na sprawowanie kontroli 

selektywnej w oparciu o wskazania analizy ryzyka, z wykorzystaniem narzędzi analizy 

ryzyka systemu SOC-O. Nowy model skraca czas odpraw poprzez ograniczenie liczby  

i zakresu kontroli celnych, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego poziomu ich 

efektywności. Zakłada trójstopniowy podział etapów/wariantów kontroli w zależności od 

wielkości oszacowanego ryzyka lub zastrzeżeń (losowych/systemowych): 

Szybka ścieżka – oględziny przestrzeni pasażerskiej i bagażnika każdego wjeżdżającego 

pojazdu i w przypadku braku zastrzeżeń lub przesłanek ryzyka zezwolenie wjazdu.  

Kontrola wstępna (tzw. rewizja wstępna) –  kontrola pojazdu realizowana na pasie odpraw w 

charakterze ograniczonej ingerencji i w sposób umożliwiający zminimalizowanie 

prawdopodobieństwa przemytu.  

Kontrola szczegółowa – czynności rewizyjne  realizowane w Budynku Kontroli Szczegółowej 

po skierowaniu z pasa odpraw pojazdu do rewizji szczegółowej.  

W określonych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od realizacji kontroli. Główną zaletą 

rozwiązania jest możliwość płynnego i elastycznego kształtowania poziomu kontroli  

w zależności od natężenia ruchu pojazdów. Testowane rozwiązanie jest monitorowane  

i podlega analizie. Wstępne ustalenia oraz obserwowany wzrost ruchu odprawianych 

pojazdów osobowych, wskazują, że nowy system kontroli pozwala na skrócenie czasu 

odpraw, pozostając bez istotnego uszczerbku dla stosowanych reżimów kontrolnych i 

efektywności kontroli. 

System sprawdził się podczas UEFA EURO 2012™, choć jak wiadomo główny ciężar 

kontroli przeniesiono w tym czasie z przejść granicznych na obszar wewnątrz kraju – 

kontrolowany przez grupy mobilne IZPW. Nowy sposób sprawowania kontroli będzie  

w dalszym ciągu wykorzystywany, jako skuteczny, w związku ze spodziewanym  

w niedalekiej przyszłości wejściem w życie umowy o małym ruchu granicznym z Federacją 

Rosyjską.  

Nawiązano współpracę operacyjną z Federalną Służbą Celną Federacji Rosyjskiej  

w zakresie wymiany informacji operacyjnych w ramach transgranicznego zwalczania 

przestępczości dla potrzeb kontroli celnej w obszarze przemytu narkotyków i wyrobów 

tytoniowych. Na mocy centralnych roboczych uzgodnień Dyrektora Departamentu Kontroli 

Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów z Dyrekcją Głównego 

Departamentu Zwalczania Przemytu Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej oraz 

regionalnych uzgodnień kierownictwa IC Olsztyn z Kaliningradzkim Operacyjnym Urzędem 

Celnym podjęto zintensyfikowaną współpracę na czas UEFA EURO 2012™ z opcją jej 

dalszego przedłużenia. W ramach ww. współpracy zgodnie z przyjętym trybem wymiany 

danych i ustalonym wzorem formularza, strona rosyjska przekazała stronie polskiej  

5 informacji, otrzymując 4 informacje od strony polskiej. 
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IC Olsztyn, tak jak wszystkie pozostałe izby, od dnia 15 maja 2012 r. uczestniczyła  

we Wspólnej Operacji Celnej  „GOL”, przesyłając do Centrum Operacyjnego (Sztab EURO 

2012) wymagane raporty dobowe i meldunki o dokonanych ujawnieniach. W ramach 

prowadzonych działań kontrolnych oprócz standardowych ujawnień papierosów i alkoholu, 

ujawniono i zatrzymano m.in. towary podrabiane, w tym ze znakami zastrzeżonymi UEFA. 

 

Działania organizacyjno-prawne 

Przed rozpoczęciem Turnieju w zakresie działań prawno – organizacyjnych przygotowane 

zostały odpowiednie zmiany legislacyjne (zmiana rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne), a także 

następujące Informatory skierowane do 4 grup adresatów: 

1) „Informator dla podróżnych przekraczających granicę w związku z Mistrzostwami 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™” – zawierający informacje prawne  

i organizacyjne przeznaczone dla kibiców przekraczających granicę UE; 

2) „Informator dla zespołów piłkarskich uczestniczących w Mistrzostwach Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™” - zawierający informacje prawne i organizacyjne 

przeznaczone dla członków ekip piłkarskich, sędziów oraz federacji piłkarskich  

i sędziowskich. Informator powstał na prośbę EURO 2012 Polska Sp. z o. o., reprezentującej 

UEFA; 

3) „Informator dla podmiotów biorących udział w przygotowaniu i realizacji Turnieju 

UEFA EURO 2012™” – zawierający informacje prawne i organizacyjne przeznaczone dla 

sponsorów Turnieju, dostawców towarów potrzebnych w przygotowaniach Turnieju oraz  

w jego obsłudze m.in. przez stacje radiowe i telewizyjne. Informator powstał na prośbę 

EURO 2012 Polska Sp. z o. o., reprezentującej UEFA; 

4) „Informator dla funkcjonariuszy celnych” – zawierający zasady postępowania mające na 

celu ułatwienie obsługi celnej w związku z Turniejem UEFA EURO 2012™ oraz wybrane 

regulacje prawne. 
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Wszystkie informatory zawierały niezbędne informacje nie tylko z zakresu prawa celnego  

(w tym także ograniczeń pozataryfowych), ale także z zakresu prawa dewizowego oraz – 

przygotowane we współpracy z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej 

– informacje dotyczące przepisów paszportowych, regulujących zasady przemieszczania się 

osób przez granicę.  

Do informatorów załączone były również tabelaryczne zestawienia różnych kategorii 

towarowych przywożonych przez poszczególne grupy uczestniczące w Turnieju, z opisem 

obowiązujących zasad postępowania i wskazaniem na istniejące ułatwienia prawne przy 

imporcie takich towarów. Część informatorów została przetłumaczona na języki obce  

i udostępniona zainteresowanym podmiotom (również poprzez umieszczenie na stronach 

internetowych MF). 

Przedstawicielki Departamentu Polityki Celnej MF przeprowadziły również szkolenie dla 

pracowników Centrum Informacji Służby Celnej w Cieszynie z zakresu przepisów i zasad 

organizacyjnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju. 

Procedura awizacji 

W celu usprawnienia obsługi zaangażowanych w Turniej podmiotów posiadających tzw. list 

desygnacyjny wydany przez UEFA, opracowana została procedura awizacji dostaw  

na granicę z wykorzystaniem skrzynki e-mail awizoclo@mofnet.gov.pl, a także procedura 

ułatwiająca obsługę zgłoszeń celnych takich dostawców w wewnętrznych urzędach celnych. 

Etap realizacji 

a. Procedura awizacji 

Na skrzynkę awizoclo@mofnet.gov.pl wpłynęło ok. 400 zgłoszeń od desygnowanych 

dostawców, które były obsługiwane przez desygnowane graniczne urzędy celne. Osoby 

uczestniczące w pracy Sztabu Służby Celnej w Warszawie monitorowali przepływ informacji 

przekazywanych na ww. adres, podejmując w uzasadnionych przypadkach stosowane 

interwencje lub żądając dodatkowych wyjaśnień jeżeli zgłoszenia były niepełne albo 

udzielając odpowiednich wyjaśnień na pytania, które również pojawiały się na tej skrzynce  

od dostawców. Zasady określone dla procedury awizacji – z poziomu Sztabu S.C.  

w Warszawie – należy uznać za trafne i realizowane bez zakłóceń.  

b. Obsługa prawna  

W Sztabie SC w Warszawie dyżurowały w trybie zmianowym 3 osoby z Departamentu 

Polityki Celnej MF w celu udzielania telefonicznych lub e-mailowych wyjaśnień z zakresu 

prawa celnego. Udział tych osób uzasadniony był przede wszystkim potrzebą obsługi pytań 

zgłaszanych przez UEFA, EURO 2012 Polska, koordynatorów UEFA EURO 2012™ z izb 

celnych oraz desygnowane przez UEFA agencje celne. 
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W trakcie funkcjonowania Sztabu zgłoszonych zostało przez ww. podmioty kilkanaście 

problemów wykraczających poza zagadnienia zawarte w ww. Informatorach. Część z nich 

dotyczyła realizacji odpowiednich procedur stosowanych w Polsce w powiązaniu  

z procedurami funkcjonującymi na Ukrainie albo w Wielkiej Brytanii (sprzęt TV przewożony 

po zakończeniu Turnieju UEFA EURO 2012™ na Olimpiadę w Londynie), mając na uwadze 

ewentualne ułatwienia wprowadzone na czas ww. sportowych przedsięwzięć przez 

zaangażowane państwa. Udzielono wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Współpraca międzynarodowa  

UEFA EURO 2012™ i zaangażowanie Służby Celnej w przygotowania i obsługę Turnieju 

były okazją do zacieśnienia współpracy międzynarodowej z najważniejszymi partnerami 

zagranicznymi polskiej Służby Celnej.  

Współpraca z Ukrainą 

UEFA EURO 2012™ i fakt współorganizowania Mistrzostw przez Polskę i Ukrainę  stały  się 

znakomitą dźwignią polsko-ukraińskiej współpracy w obszarze polityki celnej.  Dotyczyło to 

zarówno szczebla szefów ceł, jak i funkcjonariuszy celnych na wspólnym odcinku granicy 

polsko-ukraińskiej. Liczba kontaktów w ostatnich kilkunastu miesiącach przed rozpoczęciem 

Turnieju zwiększyła się wielokrotnie. Były to kontakty praktyczne, konkretne, a nie tylko 

rutynowe czy kurtuazyjne, wynikające z dyplomatycznego kalendarza (telefoniczne kontakty 

na szczeblu kierownictwa, ale także praca ramię w ramię celników polskich i ukraińskich  

w ramach tzw. wspólnych kontroli, czyli kontroli w jednym miejscu po stronie polskiej). 

Współpraca z ukraińską Służbą Celną dotyczyła m.in. utworzenia dwóch sztabów EURO 

2012 w Polsce i na Ukrainie, w których pracowali funkcjonariusze łącznikowi obu krajów, 

przy dodatkowym udziale funkcjonariuszy z innych krajów w Polsce byli to także Niemcy,  

a na Ukrainie: Mołdawianie, Rosjanie i Białorusini. Cel tego przedsięwzięcia został 

osiągnięty: jednolita i sprawna obsługa celna kibiców i ekip sportowych oraz reagowanie na 

sytuacje kryzysowe we wszystkich zaangażowanych krajach.  

Istotnym z punktu widzenia międzynarodowej polityki celnej wydarzeniem było bezpośrednie 

nawiązanie w dniu 25 czerwca 2012 r. łączności między Sztabami w Kijowie i Warszawie  

z udziałem Przewodniczącego Państwowej Służby Celnej Ukrainy Ihora Kaletnika oraz 

Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.  

Korzystając z obecności w sztabie EURO 2012 dwóch doświadczonych oficerów 

łącznikowych z Ukrainy, zorganizowana została konferencja z udziałem Ministerstwa 

Gospodarki, Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, dla 

polskich eksporterów nt. nowych rozwiązań Ukraińskiego Kodeksu Celnego. W wydarzeniu 

wzięło udział kilkadziesiąt firm i spedytorów zaangażowanych w wymianę handlową  

z Ukrainą. 

W okresie od dnia 4.06.2012 r. do dnia 3.07.2012 r. dwóch funkcjonariuszy polskiej Służby 

Celnej pełniło służbę w Ukraińskim Sztabie Szybkiego Reagowania EURO 2012 w Kijowie 

na Ukrainie.  
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Do głównych zadań oficerów łącznikowych polskiej Służby Celnej pełniących służbę  

w ukraińskim sztabie EURO 2012 należało w szczególności:  

 monitoring i analiza sytuacji na przejściach granicznych zarówno w kierunku wjazd do RP, 

jak i w kierunku wyjazd z RP w związku z przejazdem kibiców na odbywające się mecze 

UEFA EURO 2012™; 

 w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych na określonym przejściu granicznym 

ustalenie przyczyn sytuacji, jej analiza oraz przekazanie informacji do Sztabu EURO 2012  

w Warszawie;  

 obsługa telefoniczna polskojęzycznych podróżnych dzwoniących do ukraińskiego Sztabu 

w sprawie przepisów celnych obowiązujących na terenie Polski i Ukrainy oraz w sprawach 

związanych z przemieszczaniem się osób i towarów; 

 wzajemna wymiana informacji z funkcjonariuszami strony ukraińskiej w sprawie 

przepisów celnych obowiązujących na terytorium Polski i Ukrainy. 

 

Dodatkowo, w dniu 21 czerwca 2012 r. oficer łącznikowy polskiej SC wziął udział  

w konferencji prasowej zorganizowanej przez centrum ukraińskiej agencji informacyjnej, 

poświęconej tematyce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™.  

W konferencji obok przedstawicieli służb policyjnych, granicznych i celnych Ukrainy udział 

wzięli przedstawiciele policji polskiej, niemieckiej, portugalskiej i angielskiej.  

Ponadto funkcjonariusze polskiej SC wraz z funkcjonariuszami rosyjskiej, białoruskiej  

i mołdawskiej SC, którzy także pełnili służbę w ukraińskim Sztabie EURO 2012, wzięli 

czynny udział w przygotowaniach do Święta Państwowej Służby Celnej Ukrainy. 

Nowy wymiar polsko-rosyjskiej współpracy celnej  

W ramach przygotowań do Finałów UEFA EURO 2012™ odbywały się regularne 

konsultacje polsko-rosyjskie ws. przygotowań przejść granicznych do obsługi zwiększonego 

ruchu kibiców (ostatnie – 23.05.2012 r.). 

W dniu 1.05.2012 r. uruchomiono testowo w przejściu granicznym Grzechotki-Mamonowo II 

projekt „zielony korytarz”, ułatwiający przekraczanie granicy podróżnym nie zgłaszającym 

towarów do odprawy celnej. Test wypadł pozytywnie i Szefowie Służb Celnych RP i Rosji 

(Jacek Kapica i Andrei Belianinov) w trakcie spotkania w Warszawie w Ministerstwie 

Finansów w dniu 13.06.2012 r. zdecydowali o stosowaniu tego rozwiązania eksperymentalnie 

do końca roku, podpisując Protokół między Służbą Celną Rzeczypospolitej Polskiej  

a Federalną Służbą Celną Federacji Rosyjskiej dotyczącego koncepcji pilotażowego projektu 

"Zielony korytarz" w drogowym  przejściu granicznym Grzechotki-Mamonowo na polsko-

rosyjskiej granicy państwowej.  

W trakcie spotkania szefów omówiono następujące tematy:  

1) Ocena stanu polsko-rosyjskiej współpracy w sprawach celnych, z uwzględnieniem 

sytuacji w przejściach granicznych na wspólnym odcinku granicy; 

2) Przygotowania do realizacji Umowy o małym ruchu granicznym; 
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3) Stan przygotowań do wdrożenia projektu Protokołu o współpracy w zakresie wczesnego 

informowania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnych w drogowych przejściach 

granicznych na polsko-rosyjskiej granicy państwowej; 

4) Możliwości realizacji projektu „Analiza porównawcza polsko-rosyjskich drogowych 

przejść granicznych”; 

5) Zasady wdrażania w Federacji Rosyjskiej Decyzji nr 899 Komisji Unii Celnej z dnia 

19.12.2011 r. , która weszła w życie z dniem 17.06.2012 r.; 

6) Plany wspólnych działań w zakresie zwalczania naruszeń przepisów celnych. 

 

UEFA EURO 2012™ okazją do rozmów o cle z Czechami 

W dniu 16 czerwca 2012 r. na zaproszenie Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu, Szefa Służby 

Celnej z wizytą we Wrocławiu  przebywał Pavel Novotný, Dyrektor Generalny Administracji 

Celnej Czech. 

Przed przyjazdem do Wrocławia Pavel Novotný  zwiedził polsko-czeską Wspólną Placówkę 

w Kudowie-Słonem (służby celne, graniczne i policja). 

Rozmowy Szefów Służb Celnych Polski i Czech koncentrowały się na omówieniu bieżącej 

współpracy celnej między Polską a Czechami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 

regionalnej. Przeanalizowano wyniki pracy Wspólnych Placówek w Chotebuz i Kudowie. 

Przedyskutowano rolę wspólnych patroli polsko-czeskich po obu stronach granicy.  

Omówiono i uzgodniono treść projektu Memorandum o współpracy między Służbą Celną 

Rzeczypospolitej Polskiej a Administracją Celną Republiki Czeskiej, dotyczącego 

zapobiegania i wykrywania naruszeń przepisów. Szefowie uzgodnili również, które organy 

będą upoważnione do realizacji ww. Memorandum. Podkreślono wagę Memorandum 

dającego expressis verbis narzędzia do skuteczniejszej współpracy regionalnej. Szefowie obu 

Służb Celnych ustalili, iż  podpisanie Memorandum nastąpi w dniu 16 lipca 2012 r. w Pradze. 

Współpraca z Niemcami 

Do Sztabu Służby Celnej, który funkcjonował w trakcie UEFA EURO 2012™, oddelegowani 

zostali również urzędnicy niemieckiej administracji celnej. Ich zadaniem było zapewnienie 

sprawnej wymiany informacji oraz wsparcia dla wykonywania przez Służbę Celną zadań 

kontrolnych podczas trwania Mistrzostw. Decyzja o udziale niemieckich urzędników  

w pracach Sztabu Służby Celnej w Warszawie zapadła  podczas spotkania Szefów Służb 

Celnych, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Hamburgu, gdzie ustalono,  

że w ramach dobrej współpracy niemiecka administracja udzieli nam wsparcia w formie 

oddelegowania dwóch urzędników niemieckiej administracji celnej do Sztabu EURO 2012.  

Funkcjonowanie Sztabu Służby Celnej EURO 2012 

Sztab Służby Celnej na czas UEFA EURO 2012™ zlokalizowany w budynku Centrum 

Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF) w Warszawie, ul. Okrzei 2/4, pełnił rolę 

centrum operacyjnego Służby Celnej w trakcie Turnieju, skąd monitorowano na bieżąco 

sytuację w głównych przejściach granicznych na granicy zewnętrznej, jak i lotniskach, 
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zarządzano działaniami w ramach Wspólnej Operacji Celnej (WOC) „GOL” oraz 

raportowano do Ministerstwa Finansów. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dla potrzeb Sztabu wykorzystywano: pokój operacyjny 

wyposażony w cztery stanowiska komputerowe wraz z drukarką, niszczarką, 4 przenośnymi 

komputerami (laptopy) skonfigurowanymi jako bezprzewodowe odpowiedniki, telefonami 

stacjonarnymi i mobilnymi, etc. stołem operacyjnym, odbiornikiem TV oraz innym 

niezbędnym wyposażeniem zdefiniowanym na etapie planowania. 

 

 

Wykorzystywano całość przydzielonej przez CEZRF powierzchni, tj.  

- salę zaadaptowaną na centrum operacyjne, pokój wypoczynkowo-noclegowy  

z 3 miejscami noclegowymi na potrzeby całodobowej służby dyżurnej; 

- dwa pokoje noclegowe dla zakwaterowanych łączników ukraińskiej Służby Celnej. 

Na potrzeby wsparcia teleinformatycznego udostępniono zasoby CEZRF (serwerownia, 

centrala telefoniczna).  

Tryb pracy Sztabu: 

W całym sześciotygodniowym okresie funkcjonowania (w dniach od 15 maja do 4 lipca  

2012 r.) Sztab pracował w trybie ciągłym, czterozmianowym, przy czasie zmiany 

wynoszącym 12 godz. i zróżnicowanej obsadzie dziennej i nocnej.  

Zmianę dzienną tworzyli: kierownik zmiany, funkcjonariusz koordynujący meldunki, łącznik 

ukraińskiej Służby Celnej, łącznik niemieckiej Służby Celnej, funkcjonariusz merytoryczny – 

ekspert od zagadnień prawnych, oficer prasowy oraz tłumacz.  

Zmianę nocną tworzyli: kierownik zmiany oraz funkcjonariusz koordynujący odbiór  

i przekazywanie meldunków.  

Obsadę personalną Sztabu zapewnili pracownicy Departamentów: Kontroli Celno-Akcyzowej 

i Kontroli Gier (CA), Polityki Celnej (PC) i Służby Celnej (SC) Ministerstwa Finansów, Izby 

Celnej w Warszawie oraz oficerowi łącznikowi administracji celnych Ukrainy i Niemiec (po 

dwóch funkcjonariuszy). Zmiany dzienne rozpoczynały pracę o godz. 8.00, a o godz. 20.00 

przekazywały służbę zmianom nocnym. Przekazywanie służby następowało w sposób płynny 
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z zachowaniem ciągłości funkcjonowania skrzynek e-mail i systemów komunikacyjnych 

wykorzystywanych przez Sztab. Nie odnotowano problemów w tym zakresie. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Centrum Operacyjne SC realizowało zadania: 

- centralnego punktu kontaktowego dla jednostek organizacyjnych Służby Celnej  

w przypadku konieczności centralnego zarządzania dystrybucją informacji; 

- centralnego punktu kontaktowego dla ukraińskiej Służby Celnej; 

- głównego punktu kontaktowego dla niemieckiej Służby Celnej;  

- punktu kontaktowego dla innych służb i instytucji w przypadku braku możliwości 

szybkiego zidentyfikowania adresatów informacji w Służbie Celnej; 

- nadawcy informacji do innych służb i instytucji, w przypadku braku możliwości 

szybkiego zidentyfikowania właściwych adresatów informacji w tych służbach  

i instytucjach; 

- monitorowania informacji wymienianej bezpośrednio pomiędzy uczestnikami działań; 

- zapewniania całodobowego wsparcia informacyjnego dla Sztabu Koordynującego; 

- punktu informacyjnego uzupełniającego w stosunku do Centrum Informacji Służby 

Celnej.  

 

W ramach zatwierdzonych zadań Sztab każdego dnia odbierał meldunki z izb celnych 

informujące o wykrytych przemytach wyrobów akcyzowych, narkotyków oraz towarów 

naruszających prawa własności intelektualnej (IPR). Na ich podstawie formułowano 

meldunki dla strony ukraińskiej przekazywane via CENcomm, oraz zbiorcze raporty dzienne 

dla potrzeb Kierownictwa Służby Celnej w MF. W trakcie funkcjonowania Sztabu 

wymieniono w sumie 120 meldunków informujących o ujawnieniach wykrytych  

na terytorium Polski i Ukrainy, z czego 108 meldunków sformułowała polska SC,  

a 12 meldunków wysłała SC Ukrainy. 

Komunikacja z bliźniaczą komórką w Kijowie realizowana za pośrednictwem łączników 

ukraińskich (e-mail, telefon, skype) przebiegała bez zarzutów. 

Także wzorowo działała komunikacja z „terenem”, tak za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jak i łączy telefonicznych. W trakcie funkcjonowania Sztabu SC nie zaszła 

potrzeba bezpośredniej komunikacji z Policyjnym Centrum Dowodzenia UEFA  

EURO 2012™ w Legionowie. Nie odnotowano także dużego natężenia telefonów  

z zapytaniami od podróżnych – kibiców, kierowanych do Sztabu za pośrednictwem telefonu 

ogólnego (odnotowano kilka przypadków). Potwierdza to, że akcja informacyjna 

przeprowadzona przed rozpoczęciem i w trakcie samego Turnieju była przygotowana w pełni 

profesjonalnie. 

W pierwszym okresie funkcjonowania Sztabu, w dniu 18 maja 2012 r., komórkę wizytował 

Szef Służby Celnej, Jacek Kapica, który w trakcie krótkiej wizyty został zaznajomiony  

z głównymi zadaniami komórki, jej wyposażeniem technicznym, podłączonymi systemami 

informatycznymi, organizacją pracy. 
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W dniu 25 czerwca 2012 r. z okazji święta Państwowej Służby Celnej Ukrainy miało miejsce 

video połączenie pomiędzy sztabami obydwu administracji. Z tej okazji Sztab w Kijowie 

wizytował Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz. W trakcie videomostu Prezydent Ukrainy 

przyjął meldunek złożony z Warszawy przez funkcjonariuszy Państwowej Służby Celnej 

Ukrainy. W ramach kilkuminutowego połączenia dokonano także krótkiej wymiany uwag  

na temat dotychczasowego przebiegu polsko-ukraińskiej współpracy w ramach UEFA  

EURO 2012™. W imieniu strony polskiej na pytania ukraińskich dziennikarzy odpowiadał 

Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. EURO 2012 – Tomasz Michalak, Dyrektor 

Departamentu PC MF. 

Sztab jeden raz pełnił funkcję centrum reagowania kryzysowego, kiedy to w dniu 27 czerwca 

2012 r. w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów pierwszego stopnia 

alarmowego na obszarze RP, za pośrednictwem Sztabu rozesłano do koordynatorów 

lokalnych ds. EURO 2012 w Izbach Celnych stosowny meldunek zalecający zachowanie 

wzmożonej czujności podczas realizacji zadań kontrolnych w przejściach granicznych.  

Współpraca z łącznikami z Ukrainy i Niemiec, którzy przebywali w Sztabie Służby Celnej, 

przebiegała wzorowo. Przyjęta organizacja pracy na czas Turnieju UEFA EURO 2012™ 

sprawdziła się, wyposażenie informatyczno-łącznościowe funkcjonowało bez zastrzeżeń. 

Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną (SG) 

Współpraca ze Strażą Graniczną w Izbach Celnych: w Przemyślu, w Białej Podlaskiej  

i w Białymstoku 

W trakcie fazy przygotowawczej do Turnieju UEFA EURO 2012™ odbyło się wiele spotkań 

przedstawicieli SC i SG, podczas których szczegółowo omawiano i uzgadniano rozwiązania 

mające na celu poprawienie płynności odpraw celno-granicznych oraz zwiększenie 

przepustowości przejść. Opracowano szereg dokumentów koncepcyjnych. Przeprowadzono 

kilkakrotnie ćwiczenia z zakresu dokonywania wspólnej kontroli celno – granicznej po stronie 

polskiej. Na poziomie Kierowników Oddziałów oraz Kierowników zmian na bieżąco 

wymieniano z przedstawicielami SG informacje o natężeniu w ruchu podróżnych i towarów 

oraz występowaniu ewentualnych utrudnień. Współpracę z SG w trakcie odpraw podróżnych 

należy ocenić jako bardzo dobrą i na wysokim poziomie. Należy podkreślić bardzo dobrą 

kooperację na wszystkich szczeblach począwszy od funkcjonariuszy pracujących w kontroli, 

poprzez kierowników zmian do kierownictwa jednostek. 

Podczas trwania UEFA EURO 2012™ utrzymywany był stały kontakt kierowników OC / 

kierowników zmian z odpowiednikami w SG na przejściach granicznych w celu zapewnienia 

sprawnej i skutecznej kontroli granicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Aktualnie współpraca obu służb obejmuje przede wszystkim wymianę informacji, realizację 

zadań wspólnej kontroli, współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości 

transgranicznej, itp. Współpraca pozaoperacyjna to także wymiana i współpraca szkoleniowa. 

Efektem jest wysoka skuteczność działań obu służb, a co za tym idzie ułatwienia dla 

podróżnych i turystów. 
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Współpraca ze Strażą Graniczną w Izbie Celnej w Olsztynie 

W fazie przygotowawczej odbyło się kilkanaście spotkań roboczych z przedstawicielami SG 

na różnych szczeblach zarządzania dotyczących wspólnych przygotowań do UEFA  

EURO 2012™. Podczas odbytych spotkań ustalono i uzgodniono najistotniejsze aspekty 

współpracy podczas Mistrzostw, takie jak: wyznaczenie i oznakowanie pasów odpraw 

dedykowanych dla kibiców, procedury zarządzania ruchem granicznym, kwestie 

zabezpieczenia obsady kadrowej i wymiany informacji, stosowanie systemu eBooking, 

funkcjonowanie zielonego korytarza w przejściu w Grzechotkach, postępowanie w sytuacji 

wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych / kryzysowych. 

Podczas trwania UEFA EURO 2012™ utrzymywany był stały kontakt kierowników OC / 

kierowników zmian z odpowiednikami w SG na przejściach granicznych w celu zapewnienia 

sprawnej i skutecznej kontroli granicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Przekazywane były na bieżąco informacje dotyczące planowanego natężenia ruchu 

granicznego oraz spodziewanej liczby kibiców i autokarów. Ponadto wymieniano informacje 

istotne dla prawidłowej organizacji odpraw granicznych kibiców oraz o sytuacjach 

ewentualnych zagrożeń w ruchu osób i pojazdów na terenie przejść. Współpraca z SG 

przebiegała na bieżąco, prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń. Odprawy autobusów, 

przewożących zorganizowane grupy kibiców w ramach eBookingu odbywały się wspólnie  

z SG w systemie „one stop”. W jednostkowych przypadkach kumulacji podróżnych,  

w uzgodnieniu z SG płynnie przekierowywano ruch na inne, mniej obciążone pasy. 

Przywrócenie kontroli granicznych w Strefie Schengen – współpraca z SG w IC Rzepin 

W związku z  tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 

UE podczas UEFA EURO 2012™, na byłych drogowych przejściach granicznych w Świecku 

i Olszynie przeprowadzono działania w ramach kontroli drogowej. Wiązało się to ze zmianą 

organizacji ruchu przez zarządcę drogi (GDDKiA). Kontrole prowadzone były w ramach 

tymczasowej organizacji ruchu na zewnętrznym pasie drogi (wszystkie pojazdy poruszały się  

jednym pasem). Pojazdy wytypowane do kontroli kierowane były na wyznaczone pod 

wiatami punkty kontrolne. 

 

W działaniach udział brały następujące służby i podmioty: 

- Straż Graniczna – organizator działań, 

- Służba Celna, 

- Policja,  

- Żandarmeria Wojskowa, 

- Inspekcja Transportu Drogowego, 

- Policja Federalna Niemiec, 

- GDDKiA,  

- Państwowa Straż Pożarna, 

- służby  medyczne. 

 

Funkcjonariuszy podzielono na 10 zespołów zadaniowych (kontrolno – rewizyjne, pościgowe, 

sprawdzające dane personalne osób i dokumentację pojazdów – busy Schengen, służby 
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zabezpieczające). Kontrole przebiegały sprawnie m.in. dzięki dobrej organizacji ruchu nie 

powodującej większych utrudnień dla uczestników ruchu. Po zakończeniu działań 

podsumowano ich przebieg, zwracając uwagę na bardzo dobre współdziałanie służb, dobrą 

organizację, a przede wszystkim bezpieczne usytuowanie miejsc kontroli, tak dla uczestników 

ruchu, jak i kontrolujących. Zaznaczono jednocześnie, że wprowadzona tymczasowa 

organizacja ruchu w pełni zdała egzamin – nie zanotowano negatywnych incydentów. 

 

Przywrócenie kontroli granicznej – współdziałanie z SG w IC Wrocław 

W ramach przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej funkcjonariusze z mobilnych grup 

kontrolnych realizowali w okresie od 15.05 do 25.06.2012 r. 11-krotnie wspólne patrole  

ze Strażą Graniczną w rejonie przejść granicznych w Jakuszycach, Boboszowie i Kudowie-

Słonem. Ponadto nawiązano bieżącą współpracę ze Sztabem Operacyjnym Dowodzenia 

Podoperacją Wrocław, zlokalizowanym przy Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu.  

Praktyczne wykorzystanie rejestru ryzyk oraz informatora dla celników  

Każda z Izb Celnych wchodzących w skład Zespołu Lądowych Przejść Granicznych (ZLPG) 

została zobowiązana do opracowania kart ryzyk o charakterze lokalnym. Zdefiniowano 

również katalog ryzyk wspólnych w obszarze działań ZLPG według poniższego zestawienia: 

1) Blokada na drodze dojazdowej do przejścia granicznego (różne przyczyny); 

2) Protest służb granicznych; 

3) Zamieszki kibiców w obrębie przejścia granicznego; 

4) Awaria systemów wszystkich służb współpracujących na granicy w tym systemów 

państwa sąsiadującego; 

5) Klęska żywiołowa spowodowana przyczynami naturalnymi; 

6) Protest podróżnych niezadowolonych z przywilejów dla kibiców; 

7) Niedostateczne przeszkolenie funkcjonariuszy celnych wytypowanych do wzmocnienia 

granicy na czas UEFA EURO 2012™; 

8) Rezygnacja przez stronę ukraińską ze wspólnych kontroli;  

9) Spowolnienie odpraw w związku z brakami kadrowymi państwa sąsiadującego;  

10) Spiętrzenie odpraw. 

 

Dla ww. ryzyk założono i prowadzono karty ryzyk zawierające w szczególności oszacowanie 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, działania w celu jego ograniczenia i procedury 

postępowania w przypadku jego zaistnienia. Informację w zakresie zidentyfikowanych ryzyk 

przekazano do wiadomości funkcjonariuszy celnych do zapoznania się i wykorzystania 

podczas kontroli. 

Izba Celna w Przemyślu i Białej Podlaskiej 

W IC w Białej Podlaskiej: 

-   sporządzono analizę: Określenie maksymalnego natężenia ruchu na przejściach 

granicznych osobowych podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. oraz 

dostosowanie profili ryzyka, związanych z przemytem papierosów do potrzeb granicznych 
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przejść drogowych osobowych, w obrębie Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Na podstawie 

wniosków wynikających z analizy, sporządzono wytyczne dla funkcjonariuszy celnych, 

dokonujących typowania i kontroli pojazdów; 

-   w sporządzonej analizie Typowanie do kontroli firm w związku z turniejem EURO 2012 

(podejrzenie obrotu podróbkami), dokonano zastrzeżeń systemowych firm wytypowanych  

z uwagi na podwyższone zagrożenie przemytu towarów podrabianych, naruszających prawa 

własności intelektualnej IPR. 

W IC Przemyśl: 

-  na poziomie oddziałów celnych opracowano skrypty informacyjne, które zostały 

przekazane każdemu funkcjonariuszowi, który odbywał szkolenie praktyczne i był 

przydzielony do służby podczas UEFA EURO 2012™ w ramach wzmocnienia kadrowego. 

Informator dla celników był rozpropagowany wśród funkcjonariuszy celnych, a informacje 

„w pigułce” w nim zawarte były i są wykorzystywane w trakcie odpraw podróżnych – 

kibiców oraz awizowanych przesyłek towarów. Należy zauważyć przedmiotowy informator 

wzbudził duże zainteresowanie funkcjonariuszy. Tego typu opracowania są praktycznym 

„minikompendium” wiedzy funkcjonariusza celnego. Informator pomógł funkcjonariuszom 

usystematyzować sposób przekazywania informacji dla podróżnych, jak również przekazywał 

spójną koncepcję obsługi UEFA EURO 2012™ przez Służbę Celną we wszystkich obszarach 

zadaniowych 

Izba Celna w Olsztynie 

W IC w Olsztynie opracowano następujące karty ryzyk, w odniesieniu do ryzyk, które mogły 

wystąpić na poziomie lokalnym podczas UEFA EURO 2012™: 

nr 1: Protesty na drogach dojazdowych, poza przejściami granicznymi skutkujące blokadą lub 

znacznym ograniczeniem przepustowości drogowych przejść granicznych. 

nr 2: Wzrost liczby podróżnych w drogowych przejściach granicznych powyżej szacowanej 

wielkości. 

nr 3: Protest Służby Celnej skutkujący blokadą lub znacznym ograniczeniem przepustowości 

drogowych przejść granicznych. 

nr 4: Awarie systemów informatycznych Służby Celnej. 

nr 5: Wystąpienie nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń skutkujących blokadą lub znacznym 

ograniczeniem przepustowości drogowych przejść granicznych.  

nr 6: Zmiana przepisów w Unii Celnej RU-KZ-BY powodująca znaczne ograniczenie 

przepustowości drogowych przejść granicznych w kierunku wywozowym z RP. 

 

Wskazane wyżej opracowane dokumenty pomogły tutejszej Izbie właściwie przygotować się 

na ewentualne wystąpienie któregoś z ryzyk poprzez podjęcie niezbędnych działań w celu 

ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. Jednocześnie zostały zaplanowane środki zaradcze  

i działania, które miały na celu minimalizację skutków ryzyk po ich ewentualnym 

wystąpieniu. Pozwoliło to optymalnie wykorzystać posiadane zasoby podczas Mistrzostw. 



 

  400 

Podczas funkcjonowania tutejszych przejść granicznych w czasie UEFA EURO 2012™ 

żadne z ww. ryzyk nie wystąpiły, nie było więc konieczności uruchamiania dodatkowych 

mechanizmów przewidzianych na tę okoliczność.  

Informator dla celników, rozdystrybuowany wśród podległych funkcjonariuszy celnych, 

okazał się dobrym kompendium wiedzy dla wszystkich osób bezpośrednio uczestniczących  

w obsłudze ruchu granicznego. Chociaż nie odnotowano w tutejszych oddziałach celnych 

zgłoszeń w obrocie towarowym na potrzeby UEFA EURO 2012™, to jednak takie 

opracowanie dawało poczucie pewności, co do zastosowania odpowiedniego trybu 

postępowania, gdyby taki rodzaj obrotu wystąpił. 

 

Dorobek UEFA EURO 2012™ – dobre praktyki i rozwiązania na przyszłość 

Wnioski na przyszłość na podstawie doświadczeń granicznych izb celnych 

 

Izba Celna w Przemyślu 

Obsługa UEFA EURO 2012™ wykazała, iż przy zaangażowaniu i wykazaniu środków oraz 

zastosowaniu specjalnych rozwiązań Służba Celna jest w stanie zapewnić obsługę ruchu 

granicznego na dużą skalę.  

Zasadnym jest, aby wdrożone rozwiązania mające na celu ułatwienie i przyspieszenie 

przekroczenia granicy przez podróżnych w czasie Mistrzostw UEFA EURO 2012™, 

pozostawić na stałe tak, aby wpisały się w standardy na polsko-ukraińskim odcinku granicy,  

a w szczególności: 

- „pasy EURO” utworzone na bazie pasa zielonego „nic do zgłoszenia” przeznaczone dla 

podróżnych przekraczających granicę w celach stricte turystycznych, służbowych, itp.,  

- zielony korytarz – rozwiązanie to pozwoli na kilkukrotne zwiększenie liczby 

odprawianych osób, z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie podstawowej 

kontroli celnej,  

- kontrola w jednym miejscu czterech służb z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, 

- trwałe wykorzystanie przestawnych elementów oznaczeń w ramach przejścia granicznego 

(standy informacyjne, potykacze), 

- umieszczenie na wiatach nad pasami odpraw tablic elektronicznych typu „LED”, 

informujących podróżnych o wyborze odpowiedniego pasa ruchu,    

- e-booking – elektroniczne powiadomienie o przybyciu autokarów turystycznych  

na przejście graniczne, pozwoli na maksymalne skrócenie pobytu autokaru na przejściu  

z jednoczesnym utrzymaniem skutecznej kontroli celnej, 
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- dalsza optymalizacja procesu obsługi ruchu turystycznego (wyeliminowanie dublowania 

się czynności kontrolnych, określenie minimalnego czasu kontroli dla autokarów 

turystycznych, uproszczenia czynności kontrolnych),  

- utrzymanie możliwości płynnego zarządzania kolejką pojazdów oczekujących przed 

przejściem granicznym (uzgodnienia ze służbami odpowiedzialnymi w tym zakresie tj.  

ze  Strażą Graniczną, Policją),  

- wdrożenie projektu FAST WAY, selektywna kontrola kabin i paliwa, odstąpienie  

od sporządzania wydruków ważenia, wyodrębnienie grupy rewizyjnej na kierunku TIR 

Wywóz, 

- utrzymanie stosowania zmiennych profili ryzyka dostosowanych do specyfiki ruchu 

danego przejścia granicznego,   

- prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej (strona internetowa Izby Celnej, współpraca  

z mediami, ulotki informacyjne, tablice informacyjne umieszczone przed przejściem 

granicznym, na drodze dojazdowej oraz w przejściu granicznym),  

- intensyfikacja współpracy służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy,  

- rozwój współpracy z władzą lokalną, przedsiębiorcami, itp.,  

- prowadzenie wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy różnych służb, np. ze Strażą 

Graniczną, Policją, itp. 

 

Przyjęte rozwiązania pozwoliły na: 

- polepszenie kultury i jakości odpraw celnych, 

- skrócenie czasu przekraczania granicy państwowej, 

- zmniejszenie liczby skarg dotyczących opieszałości służb celnych i granicznych, 

- zwiększenie przepustowości przejścia granicznego, 

- intensyfikację współpracy międzynarodowej. 
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Natomiast z uwagi na pozytywne efekty, jakie przyniosła zastosowana technologia odpraw  

na kolejowym przejściu granicznym w Przemyślu (zwłaszcza technologia przesiadkowa na III 

peronie) zasadnym jest jej wykorzystanie podczas kolejnych dużych imprez o charakterze 

masowym i międzynarodowym.  

 

Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Ewidentne korzyści z funkcjonowaniu przejścia granicznego przyniosły następujące 

rozwiązania: 

- zielony korytarz dla wjeżdżających do UE;  

- wspólne odprawy pojazdów osobowych dla wjeżdżających do UE. 

 

Utrzymanie niniejszych rozwiązań, a szczególnie pierwszego z nich, po zakończeniu ME, 

byłoby ogromnym sukcesem. Usprawniłoby odprawę podróżnych nie zajmujących się 

handlem przygranicznym. Dałoby też możliwość przekroczenia granicy przez turystów  

w krótkim czasie (ok. 15 min).  

Wspólne odprawy polsko-ukraińskie niwelują niedogodność oczekiwania przez podróżnych 

w dwóch kolejkach: do odprawy ukraińskiej, a potem polskiej. Strefa dojazdu pomiędzy 

terminalami wydaje się być najbardziej dokuczliwym doświadczeniem w przekraczaniu 

granicy. 

Możliwości stosowania ułatwień AEO (Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy) wzorem 

awizo UEFA wydają się dobrym rozwiązaniem, jednakże wymagają regulacji prawnych  

i uzgodnień pomiędzy resortem spraw wewnętrznych i finansów. 

Podstawowa organizacja ruchu, od dnia zainstalowania elektronicznych tablic LED,  

do sterowania ruchem jest czytelna nawet dla tego, kto przekracza granicę po raz pierwszy. 

Tablice świetlne dają również możliwość płynnej regulacji ruchem w zależności od bieżących 

potrzeb. 
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Ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród obcokrajowców cieszyły się materiały 

informacyjne, szczególnie zielone karty wyróżniające kibiców, które były rozdawane  

na granicy i dodatkowo zawierały normy przywozowe obowiązujące w Polsce. Zapewnienie 

obsługi przez funkcjonariuszy biegle komunikujących się w językach obcych okazało się dla 

kibiców miłą niespodzianką. Kibice pytani o przekraczanie granicy mówili, że dojeżdżali 

bezpośrednio na pasy odpraw, a odprawa czterech służb nie była uciążliwa i zajmowała około 

kwadransa. 

Izba Celna w Białymstoku 

Mając na uwadze ustalenia zapadłe na dorocznym spotkaniu kierownictwa Straży Granicznej 

z kierownictwem Służby Celnej, tutejsza Izba w ramach kontynuacji projektu e-booking BUS 

opracowała dokument zawierający założenia do wdrożenia projektu Elektronicznej rejestracji 

terminu przekroczenia granicy – e-booking TRUCK. Powyższy dokument został przekazany 

w dniu 5.06.2012 r. do Ministerstwa Finansów celem wykorzystania służbowego. 

W ramach rozwoju innych narzędzi informatycznych (wirtualnych przewodników / 

doskonalenie portalu granica.gov.pl): na stronie granica.gov.pl zostały uruchomione dwie 

usługi dla klientów: eBooking i TaxFree. Przesyłanie zgłoszeń przy wykorzystaniu tych 

rozwiązań przyczynia się do polepszania wizerunku Służby Celnej. W związku z tym obie te 

usługi będą rozwijane w kierunku proklienckim. Należałoby rozważyć stworzenie 

wirtualnego przekraczania granicy dla wszystkich przejść granicznych, tak jak jest to 

opracowane dla przejścia granicznego w Medyce oraz zainstalowanie kamer przed 

wszystkimi przejściami granicznymi tak, aby utworzyć możliwość podglądu ruchu na 

przejściach granicznych.  

Tablice LED – ich zastosowanie może przyczynić się do usprawnienia odpraw podróżnych 

oraz zapewnienia porządku w organizacji ruchu na przejściach granicznych, a co za tym idzie 

pozytywnie wpłynie na zadania realizowane, zarówno przez Służbę Celną, jak i Straż 

Graniczną. 

Podsumowując, należy podkreślić, iż mając na uwadze zapewnienie sprawnej organizacji 

ruchu po obu stronach granicy polsko-białoruskiej, Izba Celna w Białymstoku wprowadziła 

szereg ułatwień dla kibiców, którzy w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™ mieli 

przekraczać granicę państwową. Powyższe ułatwienia spowodowały, iż ruch na przejściach 

granicznych leżących we właściwości tutejszej Izby podczas Mistrzostw odbywał się na 

bieżąco i bez zakłóceń. 

Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Dobrym i praktycznym rozwiązaniem wprowadzonym na czas UEFA EURO 2012™ było 

zastosowanie przestawnych pasów ruchu. Sprawdzało się to szczególnie w sytuacjach 

niecodziennych, gdy granicę przekraczały zorganizowane grupy turystów. 
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Zasadnym wydaje się zainstalowanie również na przejściach granicznych na odcinku granicy 

polsko-białoruskiej tablic świetlnych LED zapewniających możliwość płynnej regulacji 

ruchem w zależności od bieżących potrzeb. 

Utrzymanie zielonego pasa jest bardzo istotne dla sprawnego przepływu podróżnych, którzy 

nie posiadają towarów podlegających należnościom przywozowym. Maksymalne skrócenie 

czasu oczekiwania tych osób na odprawę wpływa na podniesienie komfortu podróżnych oraz 

pozytywnie wpływa na wizerunek Służby Celnej. 

Pomysł tworzenia kolejnych wirtualnych przewodników po przejściach granicznych, czy też 

doskonalenia portalu granica.gov.pl z pewnością zasługuje na dalszą realizację. Z punku 

widzenia klienta, zwłaszcza przekraczającego granice okazjonalnie (sporadycznie), 

możliwość uzyskania niezbędnych informacji i łatwy dostęp do ich źródeł, podnosi prestiż 

Służby Celnej. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia licznych uproszczeń w odprawie 

granicznej podróżnych – kibiców (m.in. uruchomiono dodatkowe pasy ruchu specjalnego 

przeznaczenia – pasy EURO 2012). Miało to z pewnością pozytywny wpływ na wizerunek 

polskiej Służby Celnej, a w konsekwencji całego kraju – gospodarza Turnieju. 

Izba Celna w Olsztynie 

Istotne są dalszy rozwój i korzystanie z systemu eBooking BUS oraz plan utworzenia 

eBooking TRUCK w ramach kontynuacji tego projektu. Pierwsze doświadczenia, wskazujące 

na korzyści dla podróżnych jak i Służby Celnej wynikające z wdrożenia systemu eBooking 

BUS, dają podstawę do podjęcia prac nad stworzeniem podobnego systemu awizacji  

(rezerwacji kolejki) w odniesieniu do samochodów ciężarowych, celem usprawnienia obsługi 

ruchu granicznego. 

Utrzymanie „przestawnych pasów” – tego rodzaju rozwiązanie w zasadzie nie funkcjonowało 

standardowo na tutejszych przejściach podczas UEFA EURO 2012™, za wyjątkiem 

nielicznych sytuacji doraźnego spiętrzenia ruchu w niektórych przejściach. W takiej sytuacji, 

współdziałając z SG płynnie przekierowywano ruch na inne, mniej obciążone pasy odpraw – 

niezależnie od ich oznaczeń. Takie rozwiązanie było stosowane w tutejszych przejściach już 

wcześniej i należy sądzić, że będzie funkcjonować nadal. 

Utrzymanie zielonych pasów i korytarza / kontroli celno-granicznej w jednym miejscu: 

- Pierwsze obserwacje funkcjonowania uruchomionego z dniem 1 maja 2012 r., 

zielonego korytarza na przejściu Grzechotki-Mamonowo II wskazują, że przeciętny czas 

trwania odprawy jest krótszy niż na pozostałych pasach odpraw. Jednocześnie coraz więcej 

podróżnych decyduje się na przemieszczanie zielonym korytarzem (obecnie ok. 30-45% 

wszystkich odprawianych pojazdów), doceniając możliwość szybszego przejazdu. 

- Dzięki temu instytucja „zielonego korytarza” została wykorzystana do obsługi 

wzmożonego ruchu kibiców podczas Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ oraz będzie 

wykorzystana do obsługi zwiększonego przepływu podróżnych w ramach planowanego  
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tzw. małego ruchu granicznego. Ponadto zostanie rozważona możliwość wdrożenia projektu, 

także w pozostałych przejściach granicznych położonych na granicy polsko-rosyjskiej. 

- Kontrola celno-graniczna wspólnie ze służbami rosyjskimi nie miała miejsca podczas 

UEFA EURO 2012™ i raczej nie będzie możliwa. Natomiast możliwa jest kontynuacja 

kontroli w systemie one-stop wspólnie z SG w odniesieniu do autobusów – zwłaszcza 

awizowanych w ramach eBookingu.   

Rozwój innych narzędzi informatycznych: 

- Na czas UEFA EURO 2012™ nie opracowywano nowych narzędzi informatycznych, 

natomiast na stronie internetowej IC Olsztyn umieszczono zakładkę UEFA EURO 2012™, 

która zawierała linki do innych stron / materiałów przydatnych dla kibiców. Dodatkowo 

uruchomiono na stronie tutejszej Izby zakładkę dotyczącą aktualnej sytuacji na granicy 

polsko-rosyjskiej, która zawiera dane dotyczące liczby odprawionych pojazdów i czasu 

oczekiwania na przekroczenie granicy i jest aktualizowana na bieżąco, co 3 godziny.   

Nowy model kontroli selektywnej w drogowych przejściach granicznych: 

- Nowy sposób kontroli selektywnej w przywozie w zakresie samochodów osobowych 

jest obecnie testowany we wszystkich przejściach. Główną zaletą rozwiązania jest możliwość 

płynnego i elastycznego ustalania progów kontroli wstępnych w systemie SKR programu 

SOC-O w zależności od natężenia ruchu pojazdów.  

- W określonych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od realizacji kontroli. Testowane 

rozwiązanie jest monitorowane i podlega analizie. Wstępne ustalenia oraz obserwowany 

wzrost ruchu odprawianych pojazdów osobowych wskazują, że nowy system kontroli 

pozwala na skrócenie czasu odpraw, pozostając bez istotnego uszczerbku dla stosowanych 

reżimów kontrolnych i efektywności kontroli.  

- Pomimo znacznego przyspieszenia tempa odpraw w czasie testowania nowego 

sposobu sprawowania kontroli celnych na pasach wjazdowych do Polski nie odnotowano 

wzrostu zagrożenia przemytem. Należy zaznaczyć, że system sprawdził się podczas UEFA 

EURO 2012™, zapewniając właściwą płynność odpraw. Dlatego można założyć, że nowy 

sposób sprawowania kontroli jako skuteczny będzie w dalszym ciągu wykorzystywany,  

w związku ze spodziewanym w niedalekiej przyszłości wejściem w życie umowy o małym 

ruchu granicznym z Federacją Rosyjską.  

Potrzebna jest kontynuacja współpracy z rosyjskimi władzami celnymi w przedmiocie 

utrzymywania bieżących kontaktów w szczególności dotyczących spiętrzeń ruchu 

związanych ze świętami, tzw. długimi weekendami, promocją eBookingu, jak również  

w zakresie wymiany informacji dotyczących negatywnych zjawisk pozwalających 

intensyfikować działania kontrolne w wybranych obszarach (narkotyki, wyroby tytoniowe). 

Do obszaru współpracy transgranicznej zaliczyć należy także wspólny polsko – rosyjski 

projekt zielonego korytarza w Grzechotkach i zapewne niezbędne, stałe, wspólne 

doskonalenie jego funkcjonowania. Czas trwania Turnieju był także przyczynkiem do 

podjęcia na nowo prowadzonych uprzednio inicjatyw dotyczących „Systemu wczesnego 
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ostrzegania o sytuacji nadzwyczajnej” i „Analizy porównawczej przejść granicznych 

położonych na granicy polsko-rosyjskiej”. 

Wnioski na przyszłość na podstawie doświadczeń Zespołu Morskich i Lotniczych 

Przejść Granicznych 

 

W zakresie procedur, które powstały bądź zostały zaktualizowane, a także uzgodnień nowych 

rozwiązań w ramach przygotowań do organizacji Turnieju UEFA EURO 2012™, dalszemu 

wykorzystaniu podlegać będą: 

 Stworzenie warunków do wielopłaszczyznowej, ścisłej współpracy pomiędzy Służbą 

Celną, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Lotniska, Policją oraz zarządzającymi portami 

lotniczymi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt „udrożnienia” kanałów komunikacyjnych 

oraz wypracowany system podejmowania „konsultowanych” decyzji. Powyższe znakomicie 

eliminuje rozbieżności w działaniu oraz zapewnia kierowanie stosownych sił i środków  

na newralgiczne odcinki.  

 Wprowadzenie zasady min. corocznych spotkań, koordynujących wzajemną współpracę  

z takimi służbami jak inspekcja sanitarno epidemiologiczna, Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 Robocza współpraca ze spedytorami i agencjami celnymi, w tym tryb rozwiązywania 

bieżących problemów związanymi z odprawami. 

 Stworzenie i aktualizacja bazy kontaktów teleadresowych istotnych z punktu widzenia 

wymiany informacji w lotniczych przejściach granicznych (zarówno wewnętrznych jak  

i zewnętrznych). 

 Zastosowanie rozwiązań informacyjnych (przekaz informacji o przepisach wyświetlanych 

w formie prezentacji multimedialnej) do rozpowszechniania wiedzy na temat regulacji 

prawnych i informacji dla podróżnych. 

 Doposażenie oddziału celnego w sprzęt do kontroli celnej, środki transportu i łączności. 

 Rozbudowa przejścia granicznego, poprawa warunków lokalowych, podniesienie estetyki 

i funkcjonalności pomieszczeń służbowych. 

 Podniesienie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy poprzez udział w licznych 

szkoleniach oraz poprzez analizę opracowanych w ramach przygotowań do Turnieju 

materiałów dydaktycznych. 

 Utworzenie rezerwy kadrowej do wykorzystania w porcie lotniczym w sytuacji 

zwiększonego ruchu lotniczego (opracowanie listy rezerwowych funkcjonariuszy oraz ich 

cykliczne szkolenia w porcie lotniczym). 

 Pozytywny element wizerunkowy – standardy obsługi, umundurowanie, akcje 

informacyjne (ulotki, banery) itp. 

 Zastosowanie procesów odpraw dających gwarancję sprawnej obsługi kibiców w okresie 

spiętrzenia ruchu lotniczego poprzez wykorzystanie alternatywnego trybu odpraw – 

zaadaptowanie hangaru technicznego do obsługi pasażerów oraz bieżące dostosowywanie 

zakresu czynności kontrolnych do aktualnych warunków ruchu (kontrolę celną 

przeprowadzano wyrywkowo, z uniwersalnym podejściem do kontroli RTG). 



 

  407 

 Dokładna analiza i ocena ryzyk w zakresie możliwości występowania zagrożeń pozwoliła 

na właściwe reagowanie na wypadek ich wystąpienia, co w istotny sposób wpłynęło na 

komfort pracy. 

 Aktualizacja procedur kontroli w zakresie wymogów przepisów weterynaryjnych 

(przeprowadzona i zaktualizowana akcja informacyjna, doposażenie infrastrukturalne – 

pomieszczenie do czasowego przetrzymywania zwierząt, konfiskatory itp.). 

 Zabezpieczenie logistyczne w zakresie dojazdu pracowników w sytuacji utrudnień  

w ruchu (uzgodnienia z policją, organizacji transportu przez izbę celną). 

 Zastosowanie rozwiązań o charakterze infrastrukturalnym, technicznym, organizacyjnym 

zaobserwowanych podczas wizyt w innych lotniczych przejściach granicznych (wyposażenie 

laboratorium, organizacja pracy, procedury postępowania, oznakowania wizualne itp.). 

 Nawiązanie bezpośrednich kontaktów roboczych z władzami samorządowymi oraz 

służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. 

 Powołanie zespołów zadaniowych na szczeblu centralnym i opracowanie materiałów 

merytorycznych pozwoliło na właściwe przygotowanie organizacyjne, eliminację zagrożeń, 

stosowanie jednolitych rozwiązań w przejściach granicznych oraz podniesienie kompetencji 

pracowniczych, co należy uznać za bardzo dobrą praktykę na przyszłość.  

 Do rozważenia jest możliwością pełnienia służby przez funkcjonariuszy – przewodników 

psów służbowych w oddziałach celnych obsługujących lotnicze przejścia graniczne, a nie 

tylko w Wydziale Zwalczania Przestępczości.  

 Należy podkreślić, iż najistotniejszym elementem i podstawowym wnioskiem  

na przyszłość wynikającym z okresu przygotowań do UEFA EURO 2012™ jest potrzeba 

dalszego utrzymania funkcjonowania Zespołu Lotniczych i Morskich Przejść Granicznych  

w sposób sformalizowany i cykliczny. Wymiana doświadczeń, w gronie praktyków z głęboką 

wiedzą merytoryczną, będzie owocować wypracowaniem i standaryzacją wspólnych procedur 

dla granicznych oddziałów zlokalizowanych w portach lotniczych. Zapewni dobrą współpracę 

między przedmiotowymi komórkami, czego efektem będzie kreowanie właściwego 

wizerunku Służby Celnej. Uwzględniając odrębną specyfikę obsługi transportu lotniczego 

dalsza współpraca, bieżąca wymiana informacji, wypracowanie jednolitych standardów 

obsługi będzie bardzo pomocna w realizacji zadań tych komórek i przyniesie pozytywne 

rezultaty dla Służby Celnej w przyszłości.          

 

Podsumowanie 

Rozwiązania zasługujące na promocję i podjęcie inicjatywy przez Służbę Celną w celu ich 

wdrożenia na stałe: 

a. Wspólne kontrole służb celnych i granicznych na lądowej granicy zewnętrznej, 

szczególnie na odcinku polsko-ukraińskim, które docelowo powinny być 

standardem na przejściach granicznych obsługujących ruch osobowy.  
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b. Zielone korytarze w wybranych przejściach granicznych na granicy 

zewnętrznej, przeznaczone dla osób przekraczających granice w trybie „nic do 

zgłoszenia”, a więc podróżnych przekraczających granicę w celach stricte 

turystycznych, służbowych, itp. 

 

 



 

  409 

 

c. Zielone pasy - w przypadku gdy nie uda się stworzyć zielonego korytarza 

biegnącego po obu stronach granicy, należy tam gdzie to jest możliwe stworzyć 

zielone pasy, po polskiej stronie.  

 

d. Przestawne pasy – tam gdzie tylko pozwala na to infrastruktura przejść 

granicznych pasy komunikacyjne powinny być wykorzystywane przestawnie, 

tj. wjazdowe jako wyjazdowe i na odwrót tak, aby elastycznie zwiększać 

przepustowość przejścia w miarę zaistniałych potrzeb. 

e. Efektywniejsze wykorzystanie stałych i ruchomych znaków i elementów 

informacyjnych w przejściach granicznych i drogach dojazdowych (standy 

informacyjne, potykacze,  tablice elektroniczne typu „LED”, informujące 

podróżnych o wyborze odpowiedniego pasa ruchu, etc.). 
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f. Instalacja kamer na przejściach granicznych z możliwością podglądu w 

Internecie. 

 

 

 

g. Instalowanie stałych celnych punktów informacyjnych  na granicy (wraz z 

oficerami prasowymi). 
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h. Przygotowywanie ulotek dla obcokrajowców w sytuacji dużych 

międzynarodowych imprez masowych i ich dystrybucja wraz z innymi 

służbami i partnerami. 
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i. Przygotowywanie i dystrybucja kart identyfikujących – „Nic do oclenia”  

w analogicznych sytuacjach. 

 

 

 

j. Wirtualne przewodniki po wybranych przejściach granicznych. 

 

 

 

k. E-booking – wprowadzanie, jako standardu na lądowej granicy zewnętrznej  

elektronicznego powiadamiania o przybyciu autokarów turystycznych na 
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przejście graniczne - skracanie pobytu autokaru na przejściu z jednoczesnym 

utrzymaniem skutecznej kontroli celnej. 

 

 

l. Płynne zarządzanie kolejką pojazdów oczekujących przed przejściem 

granicznym (uzgodnienia ze służbami odpowiedzialnymi w tym zakresie tj. ze  

Strażą Graniczną, Policją).  

m. Intensyfikacja współpracy służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy.  

n. Utworzenie stałego centralnego sztabu służby celnej dla potrzeb organizacji i 

zarządzania dużymi projektami ogólnokrajowymi. 

o. Zarządzanie dużymi projektami poprzez strukturę zespołów zadaniowych oraz 

koordynatorów lokalnych.   

p. Opracowywanie profili ryzyka na poziomie struktur lokalnych. 

q. Tworzenie rezerwy kadrowej na czas operacji  celnych o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

r. Zarządzanie przejściami lotniczymi, drogowymi, morskimi w ramach 

jednolitych zespołów. 

s. Zapraszanie łączników państw sąsiednich do projektów międzynarodowych. 

t. Utrzymywanie  stałych akcji promocyjno-informacyjnych ukierunkowanych 

także na poprawę wizerunku S.C. (jednolite, galowe umundurowanie, walizki 

na lotniskach, specjalne edycje Wiadomości Celnych, cukierki dla podróżnych 

itp.). 
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Statystyki 

 

 

Na podstawie danych opublikowanych przez Straż Graniczną ruch osobowy na przejściach 

granicznych w czerwcu 2012 r. w porównaniu do czerwca 2011 r. wzrósł o około 25%. 

Łącznie w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. przeprowadzono 2,5 mln odpraw 

granicznych podróżnych. 

 

Przedstawione w tej części Raportu informacje i dane statystyczne dotyczą przede wszystkim 

liczby odpraw celnych oraz towarów zatrzymanych na terenie całego kraju w ramach 

prowadzonej wspólnej operacji celnej „GOL” i rutynowych działań Służby Celnej. Tylko 

minimalna liczba zatrzymanych w trakcie UEFA EURO 2012™ towarów dotyczyła kibiców 

podróżujących w związku z Turniejem. 

 

 

Lądowe i kolejowe przejścia graniczne 

 

 

PL - UA ODCINEK GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Statystyka za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU 

 

1. Przejścia drogowe – liczba odpraw 
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OC Medyka Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 539 23 501 175 102 

Wyjazd 540 31 733 158 478 

Razem 1 079 55 234 333 580 

OC Korczowa 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 633 38 187 106 629 

Wyjazd 148 39 070 104 032 

Razem 781 77 257 210 661 

OC Krościenko 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 39 15 666 41 491 

Wyjazd 32 15 329 40 485 

Razem 71 30 995 81 976 

 

 

2. Przejścia kolejowe 

 

OC Kolejowy   

w Przemyślu 

Liczba pociągów Liczba odprawionych 

osób 

Wjazd 43 3 717 

Wyjazd 43 3 365 

Razem 86 7 082 

 

 

3. Odprawy w procedurze awizacji 

 

OC w Medyce Liczba środków 

transportu 

Rodzaj towaru Ilość 

towaru 

Wyjazd 5 samochodów 

ciężarowych 

3x sprzęt telewizyjny, 

2x brak danych. 

- 

Razem    

OC w Korczowej Liczba środków 

transportu 

Rodzaj towaru Ilość 

towaru 

Wjazd 8 Samochody do 

obsługi transmisji 

TV, sprzęt audio-tv, 

materiały reklamowe 

i sportowe 

- 

Wyjazd 13 Samochody do 

obsługi transmisji 

TV, sprzęt audio-tv, 

materiały reklamowe 

- 
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i sportowe 

Razem 21 - - 

 

4. Liczba rozdanych ulotek łącznie: 16 300 szt. (ulotki EURO) + 11 600 szt. (ulotki 

EUBAM) 

 

5. Zatrzymane towary 

 

Zatrzymane towary 

Izba Celna w Przemyślu 

Referaty Grup 

Mobilnych - WZP 

Towary podrabiane 6 876 szt. 

Papierosy 1 483 886 szt. 

Narkotyki - 

Towary niebezpieczne - 

 

Ponadto ujawnienie w OC Medyka w dniu 19 czerwca 2012 r. – 6,68 gramów suszu 

roślinnego (towar ujawniono w wyniku wspólnie przeprowadzonych czynności  

z funkcjonariuszami Straży Granicznej).  

 

 

PL - UA ODCINEK GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Statystyka za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

1. Przejścia drogowe 

 

OC Drogowy 

Dorohusk 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 690 24 826 73 493 

Wyjazd 728 28 228 87 879 

Razem 1 418 53 054 161 372 

OC Hrebenne 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 757 32 096 57 782 

Wyjazd 794 33 229 81 563 

Razem 1 551 65 325 139 345 

OC Zosin 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 52 20 946 56 109 

Wyjazd 57 19 535 52 732 

Razem 109 40 481 108 841 

Graniczny punkt 

kontroli w 

Dołhobyczowie 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  
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Wjazd 3 962 2 220 

Wyjazd 3 933 2 025 

Razem 6 1 895 4 245 

 

 

2. Przejścia kolejowe 

 

OC Kolejowy   

w Dorohusku 

Liczba pociągów Liczba odprawionych 

osób 

Wjazd 52 4 934 

Wyjazd 53 4 615 

Razem 105 9 549 

 

 

3. Odprawy w procedurze awizacji 

 

OC Drogowy w 

Dorohusku  

Liczba środków 

transportu 

Rodzaj towaru Ilość 

towaru 

Wjazd 9 - sprzęt sceniczny 

- sprzęt telewizyjny 

- wyposażenie boiska 

- ogrodzenia 

- bloczki betonowe 

100 373 kg 

Wyjazd 8 - wóz transmisyjny 

- wyposażenie TV 

- zestaw dekoracyjno-  

ochronny dla piłkarzy 

- art. z tw. sztucznych 

64 472 kg 

Razem 17  164 845 kg 

OC w Hrebennem Liczba środków 

transportu 

Rodzaj towaru Ilość 

towaru 

Wjazd 1 Sprzęt telewizyjny 604 szt. 

Wyjazd 4 Sprzęt telewizyjny 604 szt. 

Razem 5  1 208 szt. 

 

 

4. Liczba rozdanych ulotek łącznie: 15 750 szt. 

 

5. Zatrzymane towary 

 

 Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Towary podrabiane 315 kartonów alkoholu (3 248,6 

l) 

Papierosy 5 764 890 szt. 
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Narkotyki - 

Towary niebezpieczne - 

 

 

PL - BY ODCINEK GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Statystyka za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

   

1. Przejścia drogowe 

 

OC Drogowy 

Terespol 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 1 070 38 606 95 157 

Wyjazd 980 33 108 79 503 

Razem 2 050 71 714 174 660 

OC Sławatycze 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 0 11 995 21 149 

Wyjazd 1 15 445 26 703 

Razem 1 27 440 47 852 

 

2. Przejścia kolejowe 

 

OC Kolejowy   

w Terespolu 

Liczba pociągów Liczba odprawionych 

osób 

Wjazd 184 30 969 

Wyjazd 180 23 944 

Razem 364 54 913 

 

3. Liczba rozdanych ulotek łącznie: 3 810 szt. 

 

4. Zatrzymane towary 

 

 Izba Celna w Białej Podlaskiej 

Towary podrabiane - 

Papierosy 3 256 760 szt. 

Narkotyki 10 kg marihuany 

1 roślina konopi 

Towary niebezpieczne - 
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PL - BY ODCINEK GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Statystyka za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU 

 

 

1. Przejścia drogowe 

 

OCD Kuźnica Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby 

Wjazd 745 35 046 81 155 

Wyjazd 761 30 777 64 922 

Razem 1 506 65 823 14 6077 

OC Bobrowniki 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 47 19 838 55 544 

Wyjazd 57 23 524 66 917 

Razem 104 43 362 122 461 

OC Połowce 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 0 5 924 10 092 

Wyjazd 0 7 808 13 038 

Razem 0 13 732 23 130 

 

2. Przejścia kolejowe 

 

OC Kolejowy w Kuźnicy Liczba pociągów Liczba odprawionych 

osób 

Wjazd 52 10 832 

Wyjazd 52 5 498 

Razem 104 16 330 

 

 

3. Liczba rozdanych ulotek łącznie: 2 050 szt. (w tym do przekazania stronie 

białoruskiej – 1 100 szt.) 

Powyższe liczby dotyczą ulotek na UEFA EURO 2012™ przygotowanych przez 

Ministerstwo Finansów. Ponadto dystrybuowane były ulotki wydane przez 

Narodowy Bank Polski (akcja „Bezpieczne pieniądze”) oraz ulotki opracowane 

przez Misję doradczo-szkoleniową UE na Ukrainie i Mołdowie (EUBAM), które 

przekazane zostały oddziałom celnym. 

4. Funkcjonowanie InfoSC: Informacje o zakresie usług Centrum Informacji 

Służby Celnej dla kibiców zostały udostępnione kibicom na tablicach ogłoszeń w 

oddziałach celnych. Funkcjonariusze celni otrzymali informacje o serwisie, byli 

przygotowani do pomocy i udzielania informacji kibicom. 
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5. Zatrzymane towary 

 

 Izba Celna w Białymstoku 

Towary podrabiane 11 szt. kosmetyków, 13 200 szt. papierosów 

marki  

Pall Mall 

Papierosy 4 579 280 szt. 

Narkotyki 27 gram (brutto) 

Towary niebezpieczne - 

 

 Ponadto: 

- ujawniono 695 litrów paliwa, 474 kg tytoniu, 21,2 litrów alkoholu, 6 urządzeń do 

gier, 5 maszynek do produkcji papierosów oraz aparaturę do hodowli konopi, 

- skontrolowano 7 325 środków transportowych.  

 

 

 

PL - RU ODCINEK GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Statystyka za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

IZBA CELNA W OLSZTYNIE 

 

 

1. Przejścia drogowe: 

 

OC Bezledy Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 567 20 582 33 743 

Wyjazd 553 20 389 34 277 

Razem 1 120 40 971 68 020 

OC Gołdap 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 241 16 082 20 621 

Wyjazd 261 14 766 19 170 

Razem 502 30 848 39 791 

OC Gronowo 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 244 16 485 27 937 

Wyjazd 213 14 829 27 208 

Razem 457 31 314 55 145 

OC Grzechotki 

 

Autokary Samochody 

osobowe 

Osoby  

Wjazd 263 39 415 53 007 

Wyjazd 211 37 507 51 911 

Razem 474 76 922 104 918 
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2. Przejścia kolejowe: 

 

OC Kolejowy w Braniewie Liczba pociągów Liczba odprawionych 

osób 

Wjazd 25 729 

Wyjazd 26 710 

Razem 51 1 439 

 

3. Odprawy w procedurze awizacji: dotyczy granicy PL-UA 

 

4. Liczba rozdanych ulotek łącznie: około 2 000 szt. 

 

5. Zatrzymane towary 

 

 Izba Celna w Olsztynie 

 

Towary podrabiane - 

Papierosy 2 307 555 szt. 

Narkotyki - 

Towary niebezpieczne - 

 

 

 

Lotnicze i morskie przejścia graniczne 

 

Informacje statystyczne za okres od dnia 05.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. 

Odprawy osobowe – lotnicze przejścia graniczne w miastach gospodarzach  

i w Krakowie 

Lotnisko Liczba operacji lotniczych Liczba pasażerów 

ogółem związanych z 

UEFA EURO 

2012™ 

ogółem związanych z 

UEFA EURO 

2012™ 

Port Lotniczy  

Warszawa 
12 856 ok. 1 100 1 076 036 ok. 40 000 

Port Lotniczy  

Gdańsk - 

Rębiechowo 

3 760 720 348 925 60 000 

Port Lotniczy 

Poznań - Ławica 
2 076 285 130 150 49 483 
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Port Lotniczy 

Wrocław - 

Starachowice 

2 010 211 124 577 ok. 15 000 

Port Lotniczy 

Kraków - Balice 
3 815 380 343 000 8 610 

  

 

Informacje dodatkowe 

Port Lotniczy w Warszawie 

W omawianym okresie na Lotnisku Chopina dokonano obsługi 15 przylotów i 14 odlotów 

drużyn piłkarskich na płycie lotniska w tym pierwsze przyloty 4 drużyn – zgodnie z 

ceremonią uroczystego powitania. 

 

Ponadto dokonano obsługi 25 przylotów i 24 wylotów najważniejszych przedstawicieli UEFA 

(obsługa przylotu na płycie lotniska) – standard „TOP 5”. 

 

Dodatkowe szczegóły dotyczące ruchu osób: 

 

 Non Schengen  

(odlot i przylot) 

Schengen  

(odlot i przylot) 

Razem 

podróżni 314 546 761 490 1 076 036 

środki transportu 3 287 9 569 12 856 

 

Największy ruch lotniczy zarejestrowano w dniu 28.06.2012 r. (mecz półfinałowy). W tym 

dniu na lotnisku Chopina wykonano 618 operacji lotniczych (startów i lądowań), w tym 182 

operacje związane z UEFA EURO 2012™ (lotnictwo GA i czartery). W ramach ww. operacji 

lotniczych przewieziono łącznie ok. 55 000 PAX w tym prawie 7 000 PAX na mecz 

półfinałowy. 

Port Lotniczy Gdańsk - Rębiechowo 

Od dnia 4.06.2012 r. tj. od dnia pierwszych lotów związanych z UEFA EURO 2012™ miał 

miejsce przylot drużyny niemieckiej i irlandzkiej. 

Do dnia 24.06.2012 r. w Porcie Lotniczym Gdańsk odnotowano łącznie 3 280 operacji 

lotniczych (startów i lądowań). W ogólnej liczbie operacji 20 z nich stanowiły przyloty i 

odloty drużyn piłkarskich (Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Grecja), a 594 

dedykowane było wyłącznie dla ruchu związanego z turniejem (loty czarterowe kibiców, 

zaplecze techniczne UEFA).  

Największe spiętrzenie liczby operacji lotniczych miało miejsce w dni rozgrywania spotkań 

na Gdańskiej Arenie tj.:  

 10.06.2012 – 222 operacje lotnicze, w tym 122 dedykowane Turniejowi, 
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 14.06.2012 – 243 operacji lotniczych, w tym 94 dedykowane Turniejowi, 

 18.06.2012 – 220 operacji lotniczych, w tym 86 dedykowanych Turniejowi, 

 22.06.2012 – 280 operacji lotniczych, w tym 121 dedykowanych Turniejowi. 

 Przedstawiciele UEFA – (poziom 1 i 2) w tym prezydent, sekretarz generalny, oficjalni 

goście UEFA – oraz oficerowie przewożący próbki antydopingowe przylatywali do 

Gdańska głównie w dni meczowe samolotami rejsowymi, w łącznej liczbie ok. 50 osób. 

Port Lotniczy Poznań - Ławica 

Największe dobowe spiętrzenie odpraw kibiców nastąpiło w dniu 19.06.2012 r. – odnotowano 

odprawę 11 369 kibiców. 

Port Lotniczy Wrocław - Strachowice 

W ogólnej liczbie 2 010 samolotów było 1 148 rejsowych, 260 czarterowych i 302 

prywatnych, z czego 211 związanych z UEFA EURO 2012™. 

Największe spiętrzenie operacji lotniczych nastąpiło pomiędzy 7 a 16 czerwca 2012 r., kiedy 

zanotowano 1 166 operacji lotniczych, w tym 8.06.2012 – 211 operacji i w dniu 16.06.2012 r.  

– 128 operacji.  

- 5-krotnie odprawiono drużyny piłkarskie. 

- 3-krotnie odprawiono przedstawicieli UEFA. 

Port Lotniczy Kraków - Balice 

Liczba operacji lotniczych związanych z UEFA EURO 2012™: 

- 66 - łącznie przylotów i odlotów w ruchu krajowym i wspólnotowym - rejsy czarterowe  

i rozkładowe. 

- 57 - łącznie przylotów i odlotów na UKRAINĘ – rejsy czarterowe i rozkładowe. 

Pozostałe operacje dotyczą małych samolotów prywatnych w ruchu General Aviation (GA) – 

trudne do oszacowania, czy wszystkie te samoloty były związane z UEFA EURO 2012™. 

Przyloty i odloty kibiców na Ukrainę: 

wylot – 2 813 osób 

przylot – 1 383 osób 

Przyloty kibiców w ruchu krajowym i wspólnotowym: 

wylot – 1 448 osób 

przylot – 2 966 osób 

Odprawy osobowe – zapasowe lotnicze przejścia graniczne  

IC w Katowicach 

 

W ramach Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice  w okresie od dnia 01.06.2012 r.  

do dnia 26.06.2012 r. zostało odprawionych w przylotach 100 700 osób, w odlotach 118 300 

osób. W miesiącu czerwcu w ramach portu zostały dokonane 3 292 operacje lotnicze. 

 

Dodatkowo obsłużono 6 małych samolotów pasażerskich General Aviation z portów 

lotniczych spoza krajów UE (prawdopodobnie kibiców – ich liczbę należy szacować na 
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kilkunastu).  

W badanym okresie linie Wizzair uruchomiły dodatkowo 2 rejsy na trasie Kijów - Katowice - 

Pyrzowice - Kijów (Airbus A320). Wśród pasażerów brak było kibiców tzw. 

zorganizowanych, potencjalni kibice stanowili nikły, trudny do szacowania procent 

podróżnych. 

 

IC w Przemyślu 

 

Przylot 15 / odlot 9 – operacje do i poza UE. 

Przylot 23 / odlot 25 – operacje wewnętrzne UE. 

Liczba osób (pasażerowi – kibice / załogi) odprawieni: przylot - 50 / odlot - 45 (do i z UE). 

 

W początkowej fazie przygotowań do UEFA EURO 2012™ lotnisko Jasionka funkcjonowało 

na mapie lotnisk jako zapasowe dla Portu lwowskiego. W efekcie końcowym,  

po wybudowaniu Portu Lwów, spełniło w trakcie Mistrzostw rolę parkingową dla samolotów 

ze Lwowa, Krakowa i Warszawy. 

 

IC w Toruniu 

 

W Porcie Lotniczym w Bydgoszczy wylądowały dwa samoloty czarterowe, na pokładach 

których znajdowało się 358 kibiców piłkarskich. 

 

IC w Łodzi 

 

W ramach UEFA EURO 2012™ w Łodzi wylądował jeden samolot z kibicami z Rosji (30 

kibiców i 10 osób załogi). Samolot przyleciał w dniu 11.06.2012 r. i odleciał w dniu  

17.06.2012 r. W obu operacjach odprawa przebiegła sprawnie, bez zakłóceń.  

Ponadto w ramach ruchu General Aviation: 

- jeden samolot z Niemiec (12 kibiców), 

- jeden śmigłowiec z Belgii (5 kibiców). 

Dodatkowo wylądowało 11 samolotów bez kibiców, które „parkowały“ w Łodzi.  

Nie dokonywano odpraw przedstawicieli UEFA. 

 

IC w Szczecinie 

 

W trakcie Turnieju w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów odnotowano znaczny wzrost 

liczby podróżnych – kibiców na kierunkach unijnych do Londynu, Dublina, Edynburga, 

Liverpoolu oraz do Warszawy, Gdańska i Krakowa.  

 

Od dnia 05.06. 2012 r. do dnia 30.06.2012 r. miały miejsce 262 operacje lotnicze, podczas 

których odprawiono 22 241 podróżnych, w tym 3 778 osób w związku z organizacją Turnieju 

UEFA EURO 2012™.  

 

W ramach powyższych operacji przeprowadzono 16 operacji lotniczych reprezentacji Danii 
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oraz jej obsługi. W porcie lotniczym Szczecin - Goleniów realizowano odprawy reprezentacji 

Danii na kierunkach Szczecin - Charków, Charków - Szczecin.   

 

Obrót towarowy w ruchu lotniczym związany z obsługą UEFA EURO 2012™:  

 

Izba Celna Liczba zgłoszeń masa (kg) wartość (zł) 

Warszawa 93 18 355 19 224 159 

Gdynia 28 1 279 4 663 171 

Poznań 10 282 2 038 084 

Przemyśl 10 806,8 1 018 210 

W pozostałych izbach celnych nie odnotowano zgłoszeń związanych z obsługą UEFA  

EURO 2012™. 

Informacje dodatkowe 

IC w Warszawie 

- Oddział Celny Osobowy w Warszawie 

Głównie procedura odprawy czasowej (z zastosowaniem karnetu ATA) – sprzęt radiowo-

telewizyjny. W 64 zgłoszeniach celnych / ATA odprawiono towary o łącznej masie ok. 2 000 

kg i wartości ok. 12 000 000 zł. 

- Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 

Brak możliwości ustalenia dokładnych danych dotyczących liczby zgłoszeń celnych 

dedykowanych na UEFA EURO 2012™ z uwagi na fakt, że większość zgłoszeń celnych 

przesyłanych było w formie elektronicznej i zostały one odprawione w trybie bez weryfikacji 

(zgłoszenia takie nie podlegają archiwizacji). Odprawiono łącznie kilkadziesiąt zgłoszeń 

dedykowanych na UEFA EURO 2012™ w procedurze dopuszczenia do obrotu i wywozu 

(kierunek Ukraina), w tym przede wszystkim przez agencje celne desygnowane do obsługi 

Mistrzostw, Schenker i Cargo Partner – 14 zgłoszeń towarów o łącznej masie 6 695 kg i 

wartości ok. 500 000 zł (147 286 USD). 

 

Dokonano 9 zgłoszeń celnych dotyczących procedury odprawy czasowej (wyposażenie 

różnych telewizji spoza UE) dla towarów o łącznej masie 5 535 kg i wartości 6 340 000 zł 

(1 865 351,00 USD).  

 

W procedurze wywozu, w dniu 17.06.2012 r., zwolniono do wywozu przesyłkę zawierającą 

wyposażenie odlatującej po fazie grupowej ekipy Federacji Rosyjskiej. Masa towaru – 2 096 

kg, deklarowana wartość – 340 000 zł (100 000 USD).  

- Oddział Celny Towarowy II 

W imporcie dokonano 3 zgłoszeń towarów o masie 2 010 kg i wartości 41 136 zł. 

W eksporcie dokonano 2 zgłoszeń towarów o masie 19 kg i wartości 3 023 zł. 
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IC w Gdyni 

4 odprawy przesyłek cargo dedykowanych dla UEFA EURO 2012™ o łącznej wartości 1 900 

USD i masie 147 kg (procedura dopuszczenia do obrotu). Zgłoszenia obejmowały takie 

towary jak: koszulki, kurtki, piłki, torby sportowe, torby papierowe, albumy na fotografie, 

butelki z tworzyw sztucznych, artykuły żywnościowe.  

W ruchu podróżnych dokonano 24 odprawy towarów w postaci wyposażenia ekip 

telewizyjnych o łącznej wartości 1 082 956 EUR i masie 1 132 kg. Zgłoszeń dokonano z 

zastosowaniem dokumentów ATA. 

IC w Poznaniu 

Przyjęto 10 zgłoszeń w postaci karnetu ATA. Wszystkie dotyczyły ekip TV. Objęto nimi 282 

kg towarów o wartości 2 038 084 zł. 

IC we Wrocławiu 

Wystąpiło 68 przypadków zwrotu VAT dla podróżnych. 

 

IC w Krakowie 

Przyjęto 15 zgłoszeń w postaci karnetu ATA. Wszystkie dotyczyły wyposażenia dla 

dziennikarzy prasowych i ekip TV. Łączna masa towaru: 547 kg, wartość: 2 401 853 zł. 

IC w Katowicach 

W okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 26.06.2012 r. wystąpiły 33 przypadki potwierdzenia 

dokumentów Tax Free dla podróżnych. 

IC w Przemyślu 

Przyjęte zostały 4 karnety ATA dla towarów o masie 412 kg i wartości 512 000 zł (96 600 

GBP). 

 

IC w Łodzi 

 

Wystąpiło 10 przypadków zwrotu VAT dla podróżnych. 

 

Obrót w ruchu morskim:  

 

IC w Gdyni 

 

W portach morskich w okresie trwania Turnieju nie odnotowano znacznego zwiększenia 

ruchu pasażersko – towarowego, szczególnie w porównaniu ze wzrostem odnotowanym w 

transporcie lotniczym. Zawijające regularnie do Portu w Gdańsku i Gdyni promy przewoziły 

głównie podróżnych z Finlandii i Szwecji, którzy tylko częściowo stanowili zdeklarowanych 

kibiców. Obsługa celna w trakcie Mistrzostw prowadzona była na bieżąco i bez zakłóceń.  
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Zestawienie liczby ruchu pasażersko-towarowego w transporcie morskim 

 

Oddział Celny OC „Basen V” 
OC „Baza 

Kontenerowa” 

OC „Basem im. 

Władysława IV” 

Liczba promów 

z pasażerami 
19 zawinięć promów  

należących do Firmy „Finnlines” 

42 zawinięć promów  

należących do Firmy „Stena Line” 

regularnie obsługiwanych na linii 

(Karlskrona – Gdynia) 

15 zawinięć promów  

(SCANDINAVIA - 7, BALTIVIA - 

8) należących do Firmy „Polferries” 

regularnie obsługiwanych na linii 

Nynashamn – Gdańsk 

Szacowana 

liczba kibiców 

odprawionych 

na UEFA 

EURO 2012™ 

3 506  
(głównie podróżni z Finlandii) 

18 960   
(głównie podróżni ze Szwecji) 

2 666  
(1 406 przywóz, 1 260  wywóz) 

(głównie podróżni ze Szwecji) 

Liczba zgłoszeń 

celnych 

towarów na 

UEFA EURO 

2012™ 

(wartość i masa) 

0 

1 odprawa celna dla firmy 

znajdującej się w Bazie Dostawców 

UEFA, która deklarowała towar z 

przeznaczeniem na EURO 2012 

(pojazdy mechaniczne do transportu 

– pojazdy elektryczne). Towar o 

masie 3 800 kg i wartości 26 600 

USD przywieziony został z Chin 

przez Firmę „Electrocar Plus” 

Spółka z o.o. 

 

 

 

Dodatkowo Wydział Morski Zwalczania Przestępczości odpowiadał za całodobową obsługę 

systemów monitorujących żeglugę po Zatoce Gdańskiej oraz prowadzenie nasłuchu 

radiowego na częstotliwościach komunikacji morskiej. Prowadził czynności sprawdzające na 

łodziach sportowych i kutrach rybackich, polegające na weryfikacji dokumentów jednostek, 

dokumentów tożsamości pasażerów i załóg, jak również określenia celu podróży. W okresie 

trwania Turnieju skontrolowano łącznie 17 jednostek z pokładu jednostki Służby Celnej oraz 

27 osób. W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

IC w Szczecinie 

 

W ramach realizacji Turnieju UEFA EURO 2012™ Oddział Celny w Świnoujściu obsługiwał 

m.in. przewoźnika promowego Polferries, który realizował dodatkowe specjalne połączenia  

z Kopenhagi do Ystad – przewóz autokarem w ramach biletu promowego, a następnie 

przewóz promem na trasie Ystad – Świnoujście. Oddział Celny w Świnoujściu zlokalizowany  

na Terminalu Promowym przy ulicy Dworcowej 1 dokonuje odpraw towarów przewożonych 

samochodami głównie z i do Norwegii, z wykorzystaniem połączenia promowego pomiędzy 

Świnoujściem a portami w Szwecji – regularne linie żeglugowe. W ramach połączeń 

promowych na 2 liniach: Świnoujście – Ystad, Świnoujście – Trelleborg w trakcie realizacji 

Turnieju UEFA EURO 2012™ odnotowano 208 operacji promowych podczas, których 

odprawiono 37 228 podróżnych, w tym 6 390 kibiców przemieszczających się  

w zorganizowanych grupach. W Oddziale Celnym ,,Nabrzeże Łasztownia”  
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w sprawozdawanym okresie odnotowano 6 277 odpraw podróżnych.    

 

 

Ujawnienia w portach lotniczych w trakcie przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ 

 
 Wyroby tytoniowe Narkotyki i prekursory Towary objęte IPR Inne 

Izba Celna 

w 

Warszawie 

OC w Porcie Lotniczym 

Papierosy - 10 020 szt. 

(403 zł)  

 

Referat ZP w Porcie 

Lotniczym 

Haszysz - 2,3 g (69 zł) 

OC w Porcie Lotniczym 

Bawełniana bielizna męska 

(slipy) w opakowaniu ze 

znakiem Calvin Klein w 

ilości 45 szt. O łącznej 

wartości celnej 40 USD 

(wartość towaru 

oryginalnego - 250 zł)  

Referat ZP w Porcie 

Lotniczym 

Odzież, obuwie - 157 szt. 

(56 100 zł) 

OC w Porcie Lotniczym 

Środki farmaceutyczne – 
3 890 szt. (1 137 zł - 330 
USD) 
Laptop 6 szt. (19 316 zł - 

5 600 USD) 

Ipad - 3 szt. (7 405 zł - 2 149 

USD) 

Środki farmaceutyczne – 5 

760 szt. (840 zł) 

Biżuteria 153 szt. (5 589 zł) 

Odzież damska - 54, torby - 

12, okulary - 36  (3 580 zł) 

Odzież 118 szt. - 4 135 zł 
- 1 200 USD)  
Urządzenia elektroniczne - 

28 szt.  (4 855 zł – 1 409 

USD) 

Fleki do butów 1 000 szt.  

(103 zł - 30 USD)  

Odzież - 40 szt. (3 446 zł - 

1 000 USD) 

Alkohol - 7,25 litra (95 zł) 

Dewizy 22 000 USD, 6 100 

EUR 

Koralowiec rafotwórczy 1 kg 

Biżuteria sztuczna 10 kg 

3860cny (2 100 zł) 

Biżuteria sztuczna 8 kg 

(3 800 zł) 

 
OCT I - brak znaków CE  

Lampy oświetleniowe 15 szt. 

masa 110 kg (3 080 USD)  

towary niezgodne z 

zasadniczymi wymaganiami: 

-   okulary przeciwsłoneczne 

z futerałami - 4 szt. (222,66 

USD) 

- myjka wysokociśnieniowa 

4 szt. (200 USD) 

USB - 10 szt. 

Referat ZP w Porcie 

Lotniczym 

Hormony - 125 szt. (15 000 

zł) 

Paszporty - 2 szt. 

 

 

 

Izba Celna 

w Gdyni 

OC „Port Lotniczy” 

Papierosy – 3 200 szt.  

(677 zł)  

Referat ZP w Porcie 

Referat ZP w Porcie 

Lotniczym 

Tabletki na potencję i 

psychotropy – 78 szt. (850 

OC „Port Lotniczy” 

20 par obuwia (91 zł) 

2 szt. – kontrolery do 

konsol do gier  ze znakiem 

„SONY PLAYSTATION 

OC „Port Lotniczy” 

Wapienne szkielety 

koralowców –  9 szt. (2 zł) 

Bezpieczeństwo produktów: 

„SEPARATOR SM – 
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Lotniczym 

Papierosy – 9 000 szt.  

(4 500 zł)  

Tytoń – 4,33 kg (2 166 zł) 

 

zł) 3” (85 zł) 

Okulary przeciwsłoneczne: 

„OAKLEY’’ – 26 szt., 

„RAYBAN’’ – 2 szt., 

„LOUIS VUITTON” – 1 

szt. (3 891 zł) 

100 szt. – ekrany do 

telefonów komórkowych ze 

znakiem „SONY 

ERICSSON” (551 zł) 

6 par – obuwie sportowe 

oznaczone znakami „NIKE” 

(138 zł) 

11 szt. – czapki z daszkiem 

oznaczone znakami „NEW 

ERA” (38 zł) 

 

2000M” – urządzenie do 

przecinania płytek –  1 szt. 

(542 zł) 

Igły do makijażu – 100 szt. 

(69 zł) 

Referat ZP w Porcie 

Lotniczym 

Wyroby alkoholowe  27 

litrów (1 102 zł) 

 

Izba Celna  

w Poznaniu 

Papierosy 2 000 szt.   
 

 

Izba Celna  

we 

Wrocławiu 

  Pendrive 8 GB 510 szt. 

(6 408 zł) 

Portfele skórzane - 65 szt. 

(ok. 400 zł) 

Walizki - 3 szt. (ok. 360 zł) 

Torebki - 13 szt. (ok. 400 

zł) 

Chusty - 112 szt. (ok. 300 

zł) 

Ozdoby  z tworzywa - 7 kg 

(ok. 100 zł)  

  

Izba Celna  

w Krakowie 

(dotyczy 

tylko 

lotniska w 

Balicach) 

 Haszysz – 4,23 g (126,90 

zł) 

Marihuana – 4,35 g 

(130,50 zł) 

Obudowy telefonów 

komórkowych – 190 szt. 

naruszające prawa iPhone i 

Apple (19 000 zł) 

Biżuteria koloru srebrnego 

1 196 szt., 60 kompletów 

do piercingu  (19 800 zł) 

Izba Celna  

w 

Katowicach 

Papierosy - 7 600 szt. 

Tytoń smakowy - 27 kg 

Nikotyna (99 %) - 2 litry 

 

Środek psychotropowy 

4Mec - ok. 2 kg 

Tabletki z substancjami 

typu MMDA - 157 szt. 

Prezerwatywy (72 000 zł) 

naruszające prawa Durex - 

24 000 szt. 

Ładowarki samochodowe 

(11 000 zł)  naruszające 

prawa Apple -  100 szt. 

Odtwarzacze 

samochodowe (6 000 zł) 

naruszające prawa Philips - 

6 szt. 

Koszulki T-Shirt 

naruszające prawa Disney - 

24 szt. 

 

Izba Celna  

w Toruniu 

Papierosy 720 szt.   Wyroby alkoholowe - 2,5 

litra 

Izba Celna 

 w 

Szczecinie 

Papierosy - 1 200 szt.  
Tytoń - 3,79 kg  
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Rozdawanie ulotek i inne działania promocyjne 

IC w Warszawie – w okresie trwania UEFA EURO 2012™ rozdano następujące liczby 

ulotek: 

- ulotki dla kibiców/podróżnych – ok. 6 000 szt. 

- ulotki z EUBAM – ok 10 000 szt. 

- ulotki dot. kampanii „Bezpieczne pieniądze” – ok 10 000 szt. 

Funkcjonariusze przez cały czas trwania UEFA EURO 2012™ nosili na „smyczach” Służby 

Celnej specjalne tabliczki oferujące udzielanie pomocy kibicom / podróżnym 

przekraczającym przejście graniczne w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie. 

W ramach trwającej akcji promocyjnej w ruchu osobowym rozdano 100 kg krówek z 

logotypem Służby Celnej. 

 

IC w Gdyni – w ramach prowadzenia akcji informacyjnych rozdysponowano ulotki 

tematyczne przygotowane na czas turnieju („Kibicu! Podróżny!”, „Informator po Polsce”) w 

liczbie ok. 70% z otrzymanej puli.  

 

IC w Poznaniu - ok. 500 ulotek. 

 

IC we Wrocławiu - około 2000 ulotek.  

Ponadto w zakresie działań medialnych zorganizowano konferencję prasową z udziałem 

wojewody dolnośląskiego o przygotowaniach SC do obsługi Turnieju, nawiązano współpracę  

z Biurem ds. EURO 2012 Urzędu Miejskiego, przekazano w formie elektronicznej informację 

odnośnie przepisów celnych i poradnika dla kibiców. Udzielono 6 wywiadów do TV 

lokalnych i 4 rozgłośni radiowych. W dniu 29 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu  

ds. Bezpieczeństwa EURO 2012, powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Podczas 

spotkania wysoko oceniono przygotowania i realizację zadań przez poszczególne służby.  

W opinii Wojewody służby odpowiedzialne za obsługę Turnieju bardzo dobrze wywiązały się  

z powierzonych zadań. Podczas spotkania udzielono dwóch wywiadów dla rozgłośni 

radiowych (Radio ESKA i PR Wrocław). 

 

IC w Krakowie – rozdysponowano ok. 3 000 ulotek („Kibicu! Podróżny!”, „Informator po 

Polsce”). 

Od dnia 1 czerwca 2012 r. w Terminalu Międzynarodowym na taśmociągu do odbioru bagaży  

w hali przylotów została umieszczona walizka promująca kampanię Cash Control. 

 

IC w Katowicach – w ramach akcji informacyjnej zostało rozdanych ok. 1 000 szt. ulotek, w 

tym w ramach Oddziału Celnego Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice ok. 900 szt. ulotek.  

Informacje udzielane były przez funkcjonariuszy na bieżąco (na każdej zmianie w ramach 

Portu Lotniczego znajdowały się osoby władające językami obcymi).  

 

Przygotowanie, nagranie i emisja trzech kompleksowych materiałów informacyjnych 

dotyczących przygotowania Służby Celnej na Śląsku do Turnieju UEFA EURO 2012™ dla: 
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TVP Katowice, telewizji regionalnej TVS (Telewizja Silesia) oraz dla Telewizji TELPOL.  

W programach przedstawiono poziom przygotowania funkcjonariuszy celnych pełniących 

służbę w Oddziale Celnym Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, funkcjonariuszy Wydziału 

Zwalczania Przestępczości oraz Centrum Informacji Służby Celnej.   

 

Przygotowanie i publikacja materiału informacyjnego dotyczącego pracy Centrum Informacji 

Służby Celnej w Cieszynie w czasie UEFA EURO 2012™ w Dzienniku Gazecie Prawnej w 

dniu 8 czerwca 2012 pt.: Kibice mogą liczyć na pomoc celników.  

 

IC w Toruniu – w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy rozdanych zostało około 500 ulotek. 

Informacje udzielane były przez funkcjonariuszy na bieżąco (na każdej zmianie znajdowały 

się osoby władające językami obcymi). 

 

IC w Łodzi - 500 ulotek 

Otrzymywane materiały w formie elektronicznej były bezzwłocznie dystrybuowane do 

instytucji i podmiotów współpracujących z terenu województwa łódzkiego, jak również do 

innych służb współpracujących w organizacji UEFA EURO 2012™. Link do strony 

polishguide.pl został zamieszczony na głównej stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Łodzi. Link do strony Służby Celnej UEFA EURO 2012™ został zamieszczony na stronie 

Izby Celnej w Łodzi. 

 

IC w Szczecinie - 368 ulotek 

W zakresie obsługi informacyjno - medialnej w Izbie Celnej w Szczecinie wykonano 

poniższe działania: 

- Utworzono na stronie internetowej Izby Celnej w Szczecinie zakładkę poświęconą UEFA 

EURO 2012™ i na bieżąco zamieszczano w niej materiały dedykowane kibicom i turystom 

traktujące o tematyce poświęconej ułatwieniom w odprawach celnych podczas Turnieju. 

- Przekazywano do mediów informacje nt. przygotowań Służby Celnej do UEFA EURO 

2012™, co przełożyło się na artykuły w prasie lokalnej oraz wywiady w rozgłośniach 

radiowych tak lokalnych (Radio Szczecin), jak i ogólnopolskich (Radio Zet). 

- Udzielono wywiadów na żywo dla Radia Szczecin oraz Telewizji Polskiej, np. podczas 

przybycia reprezentacji Danii do Goleniowa. 

- Podczas samego Turnieju udzielono wywiadów na żywo dla Radia Szczecin oraz Telewizji 

Polskiej informujących o ułatwieniach dla kibiców oraz działaniach Służby Celnej 

podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibicom oraz turystom.  

 

Izba Celna w Szczecinie przygotowała: 

1) w prasie (wydanie papierowe i internetowe) – 4 artykuły, 

2) w telewizji – 2 wystąpienia, 

3) w radiu – 5 wywiadów na żywo. 

 

Port Lotniczy wyposażono w banner informacyjny z logo Służby Celnej, dostarczono do 

dystrybucji wśród podróżnych Wiadomości Celne – specjalne wydanie „Służba Celna – 

jesteśmy w grze” oraz ulotki dla kibiców w języku polskim i angielskim. 
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W celu propagowania nowej identyfikacji wizualnej Służby Celnej zakupiono nowe roll-upy  

i wyeksponowano je w miejscach widocznych dla kibiców i turystów, tj. na lotnisku  

w Goleniowie oraz Oddziale Celnym w Świnoujściu. 

 

W trakcie operacji lotniczych funkcjonariusze zadbali o właściwy wizerunek Służby Celnej, 

obowiązki służbowe pełnili w jednolitym umundurowaniu z wyłączeniem mundurów 

polowych, prowadzili dystrybucję ulotek opracowanych dla podróżnych na czas UEFA 

EURO 2012™.  

 

Ponadto Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Kontroli Gier i Zakładów Wzajemnych zlokalizowana  

w tutejszej Izbie wykonała następujące zadania w oparciu o Plan działania Służby Celnej  

w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń w obszarze gier hazardowych w kontekście Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 

 

IC w Rzepinie (Port Lotniczy w Babimoście) – ulotki zawierające Poradnik dla kibiców 

dotyczące polskich i ukraińskich przepisów granicznych były dostępne we wszystkich 

punktach odpraw celnych. Rozdysponowano ok. 500 ulotek. 

  

Wspólna Operacja Celna „GOL” 

 

Wspólna Operacja Celna (WOC) „GOL” została zrealizowana przez Służby Celne Polski  

i Ukrainy ze wsparciem niemieckiej Służby Celnej. Głównymi celami tej operacji było 

zwalczanie przemytu wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń), narkotyków i prekursorów 

narkotyków oraz towarów objętych ochroną praw własności intelektualnej, handlowej  

i przemysłowej. 

 

W Polsce działania w ramach WOC „GOL” realizowane były przez wszystkie izby celne (IC) 

oraz pion celny Ministerstwa Finansów w oparciu o uprzednio przygotowany i zatwierdzony 

plan operacyjny. Plan ten – na poziomie krajowym – zakładał m.in. współpracę 

wyznaczonych komórek organizacyjnych IC tj. Służb Dyżurnych z Centrum Operacyjnym 

WOC „GOL”, którego zadania realizował Sztab Służby Celnej UEFA EURO 2012™. 

Współpraca pomiędzy Centrum a Izbami Celnymi polegała na – przyjętej w planie 

operacyjnym – wymianie informacji, realizowanej przede wszystkim w formie elektronicznej 

(maile) z wykorzystaniem formularzy stanowiących załącznik do planu operacyjnego. 

 

W trakcie trwania operacji izby celne przesłały ponad 900 meldunków o ujawnieniu 

różnorodnych towarów, z których większość dotyczyła ujawnień wyrobów tytoniowych, 

będących jednym z głównych celów operacji. Szczegółowe dane dotyczące wybranych 

towarów ujawnionych w trakcie trwania WOC „GOL” obrazuje poniższe zestawienie. Są to 

dane statystyczne za okres od dnia 15.05 do dnia 04.07.2012 r.
9
: 

 

                                                 
9
 Dane statystyczne w oparciu o raporty dobowe Sztabu SC UEFA EURO 2012™ (tworzone na podstawie 

raportów dobowych Izb Celnych). 
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Papierosy (w sztukach):      49 636 980 

 

Tytoń (w kilogramach):       15 244,43 

 

Substancje odurzające 

 

Marihuana (w gramach):      15 987,36 

Haszysz (w gramach):       1 755,57 

Sterydy anaboliczne (w ampułkach / sztukach):   5 644 

Amfetamina (w gramach):      6 793,68 

Ekstazy (w tabletkach):       7 

Konopie indyjskie (w sztukach):     54 

Różne/inne – zbiorczo (w tabletkach):     170 

Różne/inne - zbiorczo (w gramach):     18 019,06 

MDMA (w tabletkach):       2 

Dopalacze (w gramach):      178 

Kokaina (w gramach):       563,7 

LSD (w sztukach):       2 

 

Przedmioty podlegające ochronie  

z zakresu prawa własności intelektualnej  

i przemysłowej, IPR (w sztukach):     299 735 

 

Współpraca polskiego sztabu ze sztabem ukraińskim realizowana była z wykorzystaniem 

systemu wymiany informacji CENCOMM, administrowanego przez Światową Organizację 

Celną (WCO) oraz za pośrednictwem dwojga polskich oficerów łącznikowych 

oddelegowanych do sztabu ukraińskiego oraz za pośrednictwem dwóch ukraińskich oficerów 

łącznikowych pełniących służbę w polskim Centrum Operacyjnym / Sztabie Służby Celnej 

UEFA EURO 2012™. 

 

Obsadę polskiego Centrum Operacyjnego WOC „GOL” stanowiło także dwóch 

funkcjonariuszy niemieckiej służby celnej, którzy wspierali działania polskiego sztabu 

poprzez dokonywanie sprawdzeń w niemieckich bazach danych w związku ze sprawami 

będącymi w zainteresowaniu strony polskiej. 

 

STATYSTYKA  RAPORTOWANIA DO SYSTEMU CENCOMM W RAMACH WOC 

“GOL” 

 

Meldunki o ujawnieniu 

W ramach WOC „GOL” za pośrednictwem systemu CENCOMM wymieniono informacje  

na temat łącznie 120 ujawnień
10

. 108 meldunków o ujawnieniu przesłała strona polska  

                                                 
10

 Zgodnie z założeniami planu operacyjnego WOC „GOL”, jak i zgodnie z ustaleniami ze SC UA 

raportowaniu podlegały jednorazowe ujawnienia papierosów powyżej 50 tys. sztuk. Odnośnie pozostałych 

towarów nie ustalono minimalnych ilości podlegających raportowaniu.  
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w stosunku do 12 meldunków strony ukraińskiej. W przeważającej większości, zarówno 

strona polska jak i ukraińska, raportowała ujawnienia papierosów oraz towarów 

naruszających prawa własności intelektualnej. Oprócz ww. towarów, strona polska przekazała 

stronie ukraińskiej informacje na temat ujawnień tytoniu, narkotyków, środków płatniczych, 

CITES oraz alkoholu. Dodatkowo strona ukraińska przekazała stronie polskiej informacje 

dotyczące ujawnień prekursorów i narkotyków. 

 

Odnośnie papierosów największe ujawnienie przekazane przez stronę polską stronie 

ukraińskiej dotyczyło 3 743 000 szt. papierosów marki Marlboro zajętych w porcie morskim 

w Gdańsku.  Największe ujawnienie w obszarze IPR przekazane stronie ukraińskiej dotyczyło 

102 900 sztuk odzieży sportowej marki Puma ujawnionej w Wólce Kosowskiej. Ujawnienia 

IPR wymieniane za pośrednictwem CENCOMM dotyczyły w znacznej części naruszeń 

znaków towarowych na rzecz UEFA EURO 2012™. 

 

Z istotnych informacji uzyskanych od strony ukraińskiej należy wymienić ujawnienie  

w Jagodzinie 1 700 000 sztuk papierosów pochodzących z Białorusi oraz 9 593 sztuk 

podrabianej odzieży marki Adidas pochodzącej z Turcji i ujawnionej w porcie morskim 

Yevpatoria na Krymie.  

 

Ujawnienia z podziałem na kraje i rodzaj towarów 

 

Kraj raportujący 

Rodzaj 

towaru Kg Litry Sztuki 

Polska Papierosy     15 471 360 

  IPR     136 434 

  Tytoń 1725   58 860 

  Narkotyki 27   10 

  

Środki 

płatnicze    9 

  Cites    1 

  Alkohol  17095  

Suma   1753 17095 15 666 674 

Ukraina Papierosy   2 140 200 

  IPR   9 593 

  Prekursory    220 

  Narkotyki 8   80 

Suma   8   2 150 093 
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Liczba meldunków o ujawnieniu z podziałem na kraje 

Kraj raportujący Total 

Polska 108 

Ukraina 12 

Grand Total 120 

 

Najwięcej meldunków o ujawnieniu dotyczyło towarów zajętych wewnątrz kraju (ponad 

40%). Znaczną część stanowiły również ujawnienia raportowane na polskim odcinku 

zewnętrznej granicy UE oraz w urzędach pocztowych (ponad 20%). W 12 przypadkach 

zostały przekazane informacje o ujawnieniach w pociągach. Śladową liczbę stanowiły 

przekazane informacje o ujawnieniach w portach morskich.  

 

Miejsce ujawnienia 

Miejsce ujawnienia Total 

Wewnątrz kraju 54 

Przejście graniczne 27 

Urząd pocztowy 20 

Kolej 12 

Port morski 3 

Port lotniczy 2 

Brak danych 2 

Grand Total 120 

 

Biorąc pod uwagę kierunek przepływu ujawnionych towarów, co do których przekazano 

informacje za pośrednictwem CENCOMM, należy zwrócić uwagę, że większość ujawnień 

raportowanych przez stronę polską dotyczyło towarów będących w przywozie do Polski oraz  

w obrocie wewnątrzkrajowym. Natomiast strona ukraińska przekazała po równo informacje 

dotyczące towarów będących w przywozie na Ukrainę oraz w wywozie. 

  

Kierunek przepływu towarów 

Kierunek Polska Ukraina 

Import 49 6 

Wewnątrz kraju 47  

Tranzyt 9  

Eksport 3 6 

Grand Total 108 12 

 

Analizując intensywność wymiany meldunków o ujawnieniu, należy zwrócić uwagę, że 

liczba raportów rosła systematycznie w maju osiągając szczytową liczbę 30 w okresie 21-25 

maja 2012 r. Po tym okresie liczba meldunków stopniowo malała – z wyjątkiem okresu 11-15 

czerwca 2012 r. i 26-31 czerwca 2012 r. Reasumując, większa liczba meldunków została 

wysłana w fazie poprzedzającej rozpoczęcie Turnieju. 
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Meldunki zwrotne i wyprzedzające 

 

W ramach WOC „Gol” wysłano łącznie 4 meldunki zwrotne oraz 13 meldunków 

wyprzedających. Meldunki te nie zawierały istotnych informacji dla celów operacji. 

 

 

Centrum Informacji Służby Celnej 

 

Poniżej zaprezentowane są wyniki powadzonego przez Wydział Centrum Informacji Służby 

Celnej (InfoSC) monitoringu w zakresie zarejestrowanych kontaktów. 

 

Wyniki prowadzonego przez InfoSC monitoringu ręcznie zarejestrowanych kontaktów  

– w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. – wskazują w szczególności, że:  

1) Liczba, jak i tematyka zarejestrowanych kontaktów, a także rodzaje (typy) 

klientów, nie odbiegały w zasadniczy sposób od tego, co występowało  

w okresach poprzedzających Turniej;  

2) W „typowych” godzinach pracy 8-16 zarejestrowano ponad 91% wszystkich 

kontaktów (tj. 5 607 kontaktów); 

3) W „dodatkowych” godzinach pracy 16-24 zarejestrowano niecałe 9% 

wszystkich kontaktów (tj. 530 kontaktów), z tego odpowiednio: 

 w godzinach 16-20 odnotowano 456 kontaktów, a 

 w godzinach 20-24 odnotowano 74 kontakty; 

4) W dniach ustawowo wolnych od pracy zarejestrowano łącznie niecałe 4% 

wszystkich kontaktów (tj. 226 kontaktów); 

5) Liczba zarejestrowanych kontaktów, które zostały zidentyfikowane, jako 

związane z Turniejem wyniosła łącznie około 2% wszystkich kontaktów (tj. 

122 kontakty) i w zdecydowanej większości były to kontakty klientów z grupy 

tzw. podróżnych; 

6) Liczba zarejestrowanych kontaktów telefonicznych w językach obcych 

wyniosła łącznie około 0,5% wszystkich kontaktów (tj. 32 kontakty), z tego 

odpowiednio: 

 w języku angielskim 23 kontakty, a 

 w języku rosyjskim 9 kontaktów. 
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Należy pamiętać, iż w badanym okresie dla klientów dzwoniących do InfoSC był już 

dostępny interaktywny system IVR, czyli system automatycznych zapowiedzi głosowych  

(w czterech językach), który umożliwiał klientom całodobową, telefoniczną samoobsługę  

w zakresie podstawowych informacji o przepisach celnych dla tzw. podróżnych. Nie jest 

możliwe jednoznaczne określenie, ilu klientów rzeczywiście skorzystało z takiej właśnie 

telefonicznej usługi, ale wyniki porównania liczby faktycznie przeprowadzonych rozmów 

telefonicznych, jakie pracownicy komórki InfoSC ręcznie zarejestrowali w prowadzonym 

przez siebie rejestrze z   liczbą połączeń automatycznie zarejestrowanych przez centralę 

telefoniczną, jako „wywołania o statusie połączono”, przedstawiają się następująco: 

1) W dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) liczba zarejestrowanych 

kontaktów w godzinach pracy: 

 ręcznie przez pracowników InfoSC: około 5 600 kontaktów, 

 automatycznie przez centralę telefoniczną: około 8 800 kontaktów; 

2) W dniach ustawowo wolnych od pracy (soboty, niedziela, święta) liczba 

zarejestrowanych kontaktów w godzinach pracy: 

 ręcznie przez pracowników InfoSC: około 200 kontaktów, 

 automatycznie przez centralę telefoniczną: około 500 kontaktów. 

 

Uwaga: w ramach różnicy pomiędzy ręcznie i automatycznie zarejestrowanymi połączeniami 

telefonicznymi oprócz klientów, którzy mogli skorzystać z systemu IVR, są także inni klienci, 

którzy np. po odsłuchaniu „podstawowych” zapowiedzi zostali „ustawieni” w kolejce” lub też 

się rozłączyli. Trzeba brać również pod uwagę, że w przypadku ręcznej rejestracji nie 

wszystkie przeprowadzone przez pracowników InfoSC rozmowy telefoniczne zostały 

rzeczywiście zarejestrowane (błędy ludzkie).  
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5.6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

Projekty unijne związane z organizacją UEFA EURO 2012™ 

 

W okresie sprawozdawczym jedynie Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym 

Innowacyjna Gospodarka przeprowadziła proces aktualizacji listy projektów indywidualnych. 

W wyniku dokonanej aktualizacji nie zidentyfikowano nowych projektów wpisujących się  
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w rozporządzenie ani nie usunięto z list żadnego projektu, który był związany  

z przedsięwzięciem Euro 2012. Informacje na listach zostały zaktualizowane w oparciu  

o aktualne dane pochodzące z umów o dofinansowanie lub systemu monitorowania 

przygotowania projektów indywidualnych. 

W związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć 

Euro 2012 przeprowadzoną w II kwartale 2012 r., zmianie uległa lista projektów unijnych, 

których zakres rzeczowy częściowo lub w całości wpisuje się w realizację wspomnianych 

przedsięwzięć. Na zaktualizowanej liście projektów EURO 2012 znajdują się obecnie 62 

projekty UE, w tym 26 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz 4 projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna 

Gospodarka, a także 32 projekty realizowane w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (w tym 26 centrów pobytowych). 

Krajowe Programy Operacyjne  

 

Na dzień 1 lipca 2012 r. zidentyfikowano 30 projektów EURO 2012 realizowanych w ramach 

Krajowych Programów Operacyjnych, z czego 29 stanowiły projekty indywidualne.  

W okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów o dofinansowanie dla projektów z sektora 

transportu POIiŚ, których wartość dofinansowania unijnego oszacowano na 3 177 mln zł, tj. 

 POIiŚ 6.1-36 „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska”; 

 POIiŚ 6.3-13 „Port lotniczy Poznań - Ławica - rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej”; 

 POIiŚ 7.1-44 „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei 

Kokoszkowskiej”. Faza II – realizacja przedsięwzięcia”; 

 POIiŚ 7.2-5 „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa 

Słowackiego”; 

 POIiŚ 7.3-11 „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A”; 

 POIiŚ 7.3-12 „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście”; 

 POIiŚ 7.3-14 „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej  

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; 

 POIiŚ 7.3-4 „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji  

i we Wrocławiu - Etap I”; 

 POIiŚ 8.2-23 „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego”. 

 

Umów o dofinansowanie nie podpisano jeszcze dla 4 projektów (wśród nich 1 projekt 

rezerwowy), z czego 2 inwestycje znajdują się w zaawansowanym etapie realizacji. 

W oparciu o zapisy pre-umów wszystkie inwestycje podlegają monitoringowi. 

Szczegółowe dane na temat liczby i wartości projektów realizowanych w poszczególnych 

programach operacyjnych przestawia poniższa tabela. 
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Program 

/Instytucja 

Projekty Euro 2012  
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 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 1 2 213,30 691,17 1 2 213,30 691,17 

MTBiGM 23 10 611,28 5 293,27 20 9 567,19 4 782,38 19 9 039,38 4 478,16 

MKiDN 1 292,80 140,15 1 292,80 140,15 1 292,80 140,15 

MZ 1 115,78 89,91 1 72,62 52,00 1 72,62 52,00 

Razem 

POIiŚ 
26 13 233,16 6 214,50 23 12 145,91 5 665,70 22 11 618,10 5 361,48 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

MRR 

(POT) 
1 98,90 50,44 1 98,90 50,44 1 98,90 50,44 

MAC 3 420,39 357,33 3 420,39 357,33 3 420,39 357,33 

Razem 

POIG 
4 519,29 407,77 4 519,29 407,77 4 519,29 407,77 

Razem 30 13 752,45 6 622,27 27 12 665,20 6 073,47 26 12 137,39 5 769,25 

Tabela 1 – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych  

 

Regionalne Programy Operacyjne 

 

W ramach regionalnych programów operacyjnych realizowane są 32 projekty EURO 2012  

o łącznym dofinansowaniu unijnym 582 mln zł. W grupie tej znajduje się 15 projektów 

indywidualnych i 17 projektów, które starają się o dofinansowanie w trybie konkursowym. 

Wszystkie z tych projektów przystąpiły do procedury aplikacyjnej składając wnioski  

o dofinansowanie unijne w ramach właściwych dla siebie programów operacyjnych.  

W wyniku zmiany wykazu przedsięwzięć Euro 2012, która miała miejsce w II kwartale  

2012 r., z listy zostały usunięte następujące inwestycje: 

 „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie”; 

 „Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej”; 

 „Budowa obiektu hotelowego o standardzie czterogwiazdkowym w Krośnicach - 

Sportiv Hotel”. 

Umów o dofinansowanie nie podpisano dla 3 projektów, z czego 1 inwestycja została 

zrealizowana rzeczowo („Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację 

istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów  

na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie”), natomiast 2 pozostałe inwestycje 

znajdują się na listach rezerwowych. 

Szczegółowe dane na temat liczby i wartości projektów realizowanych w ramach 

regionalnych programach operacyjnych przestawia poniższa tabela. 
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Tabela 2 – Projekty EURO 2012 realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych 

 

Współpraca z Ukrainą 

 

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie prowadziło działań  

w zakresie współpracy z Ukrainą, jednakże w ramach programu Europejskiej Współpracy 

Transgranicznej są realizowane następujące projekty: 

 

 Przejście graniczne w Dołhobyczowie – projekt w dniu 9 grudnia 2011 r. został 

wysłany do akceptacji KE. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi KE w dniu  

11 kwietnia 2012 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie (PBU LSP/09/003)  

z beneficjentem tj. Wojewodą Lubelskim. Przejście, które obecnie jest jeszcze na 

etapie rozbudowy, było otwarte tymczasowo na okres finałów UEFA EURO 2012™. 

 Przejście graniczne w Budomierzu – projekt został zatwierdzony przez KE. W dniu  

3 lutego 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie (PBU LSP/09/004) przez 

Wojewodę Podkarpackiego. Przejście nie zostało otwarte na okres UEFA  

EURO 2012™ z powodu braku infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej. 

 

5.7 Ministerstwo Zdrowia 

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat działań związanych z przygotowaniem Polski  

do Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012™ w okresie sprawozdawczym. Prezentowane 

sprawozdanie przedstawia także działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a także Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii.  
 

Obszar opieki medycznej i ratownictwa obejmował: 

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) 

Dofinansow

anie UE 

(mln zł) 

Liczba 

projektów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinansow

anie UE 

(mln zł) 

Liczba 

projektów 

Koszt 

całkowity 

(mln zł) 

Dofinanso

wanie UE 

(mln zł) 

Dolnośląskie 4 97,77 31,19 4 97,77 31,19 4 110,32 31,19 

Łódzkie 12 185,29 126,82 12 185,29 126,82 12 184,61 126,82 

Małopolskie 1 90,28 58,05 1 90,28 58,05 1 90,27 58,05 

Mazowieckie 3 473,57 159,38 3 473,57 159,38 0 0,00 0,00 

Opolskie 3 47,18 15,88 3 47,18 15,88 3 47,18 15,88 

Pomorskie 3 15,19 4,22 3 15,19 4,22 3 15,19 4,22 

Warmińsko - 

Mazurskie 1 39,05 19,64 1 39,05 19,64 1 35,25 19,64 

Wielkopolskie 4 407,14 158,89 4 407,14 158,89 4 376,39 158,89 

Zachodniopomorskie 1 24,45 8,23 1 24,45 8,23 1 24,45 8,23 

Razem RPO 32 1 379,93 582,29 32 1 379,93 582,29 29 883,66 422,91 
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1) Zabezpieczenie medyczne i ratownicze Miejsc Oficjalnych Turnieju (stadion, strefa 

kibica, lotnisko); 

2) Ratownictwo medyczne, zabezpieczenie ratownicze dróg dojazdowych do miast 

gospodarzy Turnieju; 

3) Lecznictwo zamknięte (szpitale referencyjne);  

4) Lecznictwo otwarte (Podstawowa Opieka Zdrowotna w miastach gospodarzach Turnieju);  

5) Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne;  

6) Przygotowanie na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego; 

7) System informacji medycznej dla kibiców.  

W ramach ww. obszarów podstawowych, w prezentowanym okresie sprawozdawczym, 

zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Państwowa Inspekcja Sanitarna, kontynuowały podjęte 

wcześniej działania oraz inicjowały i uczestniczyły w licznych nowych przedsięwzięciach, 

m.in. poprzez udział w pracach takich podmiotów kolegialnych jak: 

1) działający w Ministerstwie Zdrowia Zespół do spraw koordynacji przygotowań  

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

którego należała koordynacja przygotowań w zakresie działań ministra właściwego do 

spraw zdrowia oraz współpraca z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej  

i Ratownictwa PL.2012 Sp. z o.o. Obszar działań Koordynatora obejmował wszelkie 

zagadnienia związane z opieką medyczną, ratownictwem medycznym, ratownictwem 

oraz zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną w zakresie działań medycznych 

i ratowniczych, jak również współpracę z Ukrainą w tym zakresie;  

2) Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 – w ramach którego funkcjonowały Zespoły 

robocze, 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. W skład Komitetu wchodzili: przedstawiciele 

Ministerstwa Zdrowia, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa 

PL. 2012, Koordynatorzy Miejscy wyznaczeni w miastach gospodarzach, Koordynator 

Ratownictwa Medycznego MSWiA, Koordynator Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

ds. przygotowania UEFA EURO 2012, Koordynator ds. przygotowania UEFA EURO 

2012 w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Koordynator Portów Krajowych  

i Lotnisk ds. Zabezpieczenia Medycznego UEFA EURO 2012, a od stycznia 2010 r. 

także Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego ds. 

przygotowania UEFA EURO 2012. Natomiast funkcję Niezależnego Obserwatora przy 

Komitecie Medycznym UEFA EURO 2012 pełniła Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura 

WHO w Polsce. Prace Komitetu dotyczyły takich zagadnień jak: zabezpieczenie 

medyczne stref kibica, zabezpieczenie medyczne i ratownicze stadionów, 

zabezpieczenie medyczne i ratownicze lotnisk, wolontariat medyczny, lecznictwo 

zamknięte oraz lecznictwo otwarte; 

3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012, którego gospodarzem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zadaniem 

Komitetu była koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich 
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współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju oraz ustalanie harmonogramów realizacji 

poszczególnych działań. Komitet realizował przedsięwzięcia w ramach piętnastu 

obszarów Programu Bezpieczeństwa Turnieju, do których należał także obszar ,,Opieka 

medyczna i ratownictwo medyczne”. W ramach Komitetu funkcjonowały: Zespół 

ekspercki ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA 

EURO 2012, Zespół ds. opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu 

Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Zespół ds. 

zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz jego 

Podzespoły. W pracach ww. Zespołów czynny udział brali, bądź też byli ich liderami, 

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Ostatnie posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 6 lutego 2012 r. Zarządzeniem  

Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie Komitetu do spraw 

Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012, zniesiono Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, natomiast powołano Komitet do spraw Koordynacji 

Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012; 

4) Komitet do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komitet ten m.in. kontynuował zadania realizowane 

wcześniej przez Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012. Został on utworzony z uwagi na specyfikę działań dla końcowego 

etapu przygotowań do UEFA EURO 2012™ i konieczność przygotowania organów 

administracji publicznej oraz innych instytucji partnerskich do funkcjonowania podczas 

Turnieju. W ramach nowego Komitetu kontynuowały także pracę Zespoły robocze 

wymienione w pkt 3. Członkiem Komitetu został Minister Zdrowia, który ponadto 

wszedł w skład Konwentu. Utworzony został również Krajowy Sztab Operacyjny do 

spraw Przygotowania i Przeprowadzenia Turnieju, zwany dalej Krajowym Sztabem 

Operacyjnym. 

W dniu 17 maja 2012 r. Minister Zdrowia uczestniczył w posiedzeniu Komitetu 

i Krajowego Sztabu Operacyjnego, z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 

podczas którego przedstawił plan zabezpieczenia medycznego Turnieju. Minister 

Zdrowia poinformował, że: wdrożono w życie międzynarodowe standardy 

zabezpieczenia medycznego imprez masowych m.in. poprzez wyznaczenie 

koordynatora medycznego stadionu oraz stały zespół medyczny. Dla każdej ze stref 

kibica był przygotowany plan zabezpieczenia medycznego, wyznaczona została także 

lista szpitali referencyjnych dla każdego z miast gospodarzy, a także zapewniony został 

całodobowy dyżur Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w tych miastach; 

5) Na mocy zarządzenia Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Minister Zdrowia został także włączony w skład 

Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Zadania 
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tego Komitetu określa zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia  

18 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia ww. Komitetu; 

6) Grupa do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas EURO 2012 – należy 

podkreślić, iż w dniu 30 września 2010 r. na posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego Komitetu 

do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 pod przewodnictwem 

Premierów Polski i Ukrainy został podpisany ,,Plan wspólnych działań Polski i Ukrainy 

(Mapa Drogowa) w procesie przygotowań i przeprowadzenia Finałów Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej 2012”. Natomiast zgodnie z zawartą przez oba kraje w dniu  

28 marca 2008 r. umową o współpracy przy organizacji Turnieju, wspólne projekty były 

realizowane właśnie przez dwustronne grupy robocze.  

Celem prac Grupy do spraw koordynacji obsługi medycznej podczas EURO 2012  było 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przy zwiększonym ryzyku 

spowodowanym organizacją międzynarodowej imprezy o charakterze masowym oraz 

zapewnienie jednolitego systemu i porządku zabezpieczenia medycznego.  

W dniu 22 marca 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiego 

Komitetu do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 pod 

przewodnictwem Premierów Polski i Ukrainy. Przedstawiciel Ministra Zdrowia biorący 

udział w tym spotkaniu przedstawił informacje o stopniu zaawansowania działań 

w zakresie zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Turnieju. 

W dniu 17 maja 2012 r., na przewodniczącego polskiego składu Grupy, Minister 

Zdrowia wyznaczył Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Cezarego Rzemka; 

7) Grupa Robocza – zadaniem Grupy było wyznaczenie portów lotniczych – punktów 

wejścia spełniających kryteria Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w zakresie 

przygotowania do reagowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej. Zadaniem Grupy 

była także ocena przygotowania międzynarodowych portów lotniczych w miastach 

gospodarzach Turnieju oraz wyznaczonych zapasowych portów lotniczych i innych 

wskazanych lotnisk, zgodnie z opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia 

dokumentem: „Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, 

ports and ground crossing” oraz przygotowanie harmonogramu procesu wyznaczenia 

portów lotniczych – punktów wejścia w rozumieniu Międzynarodowych Przepisów 

Zdrowotnych w Polsce. W pracach związanych z wyznaczaniem portów lotniczych na 

punkty wejścia udział brali również przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Członkowie Grupy zostali zobowiązani do dokonania samooceny poziomu 

przygotowań według listy sprawdzającej, opracowanej przez Światową Organizację 

Zdrowia. Grupa rekomendowała poszczególne porty lotnicze do ich desygnowania na 

punkty wejścia, które to rekomendacje przekazywane były do Głównego Inspektora 

Sanitarnego, jako organu desygnującego. W dniu 17 maja 2012 r. na posiedzeniu 

Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i Krajowego Sztabu Operacyjnego, Minister 

Zdrowia poinformował, że przyjęto międzynarodowe przepisy zdrowotne na 

7 lotniskach, tj.: Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz 
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Łodzi, a w portach lotniczych znajdują się gotowe plany zabezpieczenia medycznego 

oraz sanitarno-epidemiologicznego.  

Ratownictwo i ratownictwo medyczne 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia byli 

czynnie zaangażowani w proces zabezpieczenia medycznego Turnieju: 

1) grudzień 2011 r. – marzec 2012 r. – zabezpieczenie udziału Ministerstwa Zdrowia  

w ćwiczeniu zgrywającym działy administracji rządowej, województwa i miasta gospodarzy 

do zabezpieczenia Turnieju; 

2) luty – czerwiec 2012 r. – udział w posiedzeniach Krajowego Sztabu Operacyjnego  

i przygotowania do zabezpieczenia medycznego; 

3) luty – maj 2012 r. – opracowanie uzgodnienie i zatwierdzenie planu zabezpieczenia 

medycznego Turnieju na poziomie kraju; 

4) maj 2012 r. – udział w ćwiczeniu zgrywającym działy administracji rządowej, 

województwa i miasta gospodarzy do zabezpieczenia Turnieju – LIBERO II; 

5) od dnia 1 czerwca do dnia 2 lipca 2012 r. funkcjonował w Ministerstwie Zdrowia, w trybie 

całodobowym, w oparciu o Departament Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego 

i Ratownictwa Medycznego, określany dalej skrótem „DSO”, Sztab Operacyjny Ministra 

Zdrowia, w skład którego weszli: 

a) Barbara Bańczak-Mysiak, Zastępca Dyrektora DSO – Szef Sztabu, 

b) Jan Mikuczyński, Zastępca Dyrektora DSO – Zastępca Szefa Sztabu, 

c) Pracownicy DSO pełniący dyżury dla potrzeb zapewnienia przepływu informacji dla 

Ministra Zdrowia, sprawnego podejmowania decyzji oraz Krajowego Sztabu 

Operacyjnego, 

d) tzw. oficerowie łącznikowi i przedstawiciele zespołu medialnego pełniący dyżury  

w Krajowym Sztabie Operacyjnym, 

e) Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia i pracownicy Biura Prasy i Promocji. 

Sztab Operacyjny Ministra Zdrowia funkcjonował w siedzibie urzędu i pomieszczeniach 

DSO, z wykorzystaniem systemów łączności i komunikacji dedykowanych dla normalnego 

funkcjonowania urzędu, jak również dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Na rzecz Sztabu 

Operacyjnego Ministra Zdrowia, łącznie z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez 

Ministra Zdrowia, pracowało 172 osoby. 

 

Należy zaznaczyć, iż w stan gotowości całodobowej i współpracy postawione zostały również 

następujące jednostki organizacyjne: Narodowe Centrum Krwi, Wojewódzkie Centra 

Zarządzania Kryzysowego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny, a także Główny Inspektorat Sanitarny i Główny Inspektorat 

Farmaceutyczny. 

 

W celu zapewnienia spójności pozyskiwanych i przekazywanych, zgodnie  

z najlepszymi praktykami i międzynarodowymi standardami, informacji w trakcie trwania 

Turnieju, Sztab Operacyjny Ministra Zdrowia na bieżąco współpracował z Biurem WHO 

w Polsce. Przedstawiciel Biura WHO w Polsce, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 2 lipca 

2012 r., codziennie wspierał prace Sztabu Operacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie analizy 
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i weryfikacji wpływających do Sztabu Operacyjnego Ministra Zdrowia raportów 

i przygotowywania materiałów sprawozdawczych dla Kierownictwa Ministerstwa i służb 

prasowych urzędu.   

 

Dla potrzeb zapewnienia zabezpieczenia medycznego na poziomie kraju do Sztabu 

Operacyjnego Ministra Zdrowia na bieżąco spływały informacje, raporty i materiały 

dotyczące hospitalizacji obcokrajowców, świadczeń udzielanych przez Zespoły Ratownictwa 

Medycznego, liczby lotów wykonanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz działań 

podejmowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia.  

W czasie funkcjonowania Sztabu Operacyjnego Ministra Zdrowia, dyrektorzy komórek 

organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia zostali zobowiązani do zapewnienia, w trakcie 

trwania Turnieju, niezbędnego wsparcia merytorycznego Sztabu Operacyjnego Ministra 

Zdrowia w zakresie właściwości komórek organizacyjnych. Podczas Turnieju wszystkim 

sprawom związanym z zabezpieczeniem medycznym Turnieju nadano bezwzględny priorytet.  

 

Działania w zakresie ratownictwa medycznego:  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu 

i w czasie jej trwania, w tym także za zabezpieczenie medyczne, odpowiada jej organizator. 

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy wydał rozporządzenie 

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod 

względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. 2012 r. poz. 181). Przepisy tego 

rozporządzenia szczegółowo określają, jakie minimalne warunki w zakresie zabezpieczenia 

medycznego powinien spełnić organizator imprezy. Koordynację zabezpieczenia imprezy 

masowej związanej z Turniejem, które to stanowi odrębne zabezpieczenie medyczne, przejęła 

na siebie Spółka PL.2012. 

 

W ramach przygotowań do Turnieju Minister Zdrowia, w trosce o bezpieczeństwo kibiców 

przemieszczających się po kraju, wystąpił do wojewodów z wnioskiem o wskazanie 

ewentualnych potrzeb co do wzmocnienia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Oprócz 23 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego zorganizowanych na czas 

Turnieju w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim 

i wielkopolskim, Minister Zdrowia na wniosek wojewodów zatwierdził Plany wojewódzkie 

z kolejnymi 9 dodatkowymi Zespołami Ratownictwa Medycznego: 

1) w województwie podkarpackim uruchomiono 4 dodatkowe podstawowe Zespoły 

Ratownictwa Medycznego, które zabezpieczały turystów przemieszczających się przez 

teren województwa podkarpackiego podczas trwania Turnieju, w szczególności przez 

przejścia graniczne z Ukrainą; 

2) w województwie małopolskim, w związku ze zwiększonym napływem kibiców 

stacjonującej tam drużyny piłkarskiej Anglii, uruchomiono na terenie miasta Krakowa 

2 dodatkowe podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego; 

3) w województwie lubelskim, w obszarze przygranicznym z Ukrainą, uruchomiono  

3 dodatkowe podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego. 
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Dokonano także dyslokacji zespołów ratownictwa medycznego w województwie warmińsko- 

mazurskim wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Ustanowiono ponadto całodobowe dyżury 

śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 4 miastach gospodarzach oraz dokonano 

przemieszczenia śmigłowca z Sanoka do Rzeszowa. 

Zabezpieczenie medyczne Turnieju stanowiło ponadto: 

1) 1450 Zespołów Ratownictwa Medycznego (w tym 32 dodatkowe Zespoły Ratownictwa 

Medycznego na Turniej i 101 Zespołów Ratownictwa Medycznego w miastach 

gospodarzach); 

2) 18 baz HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (w tym 4 całodobowe); 

3) 206 szpitalnych oddziałów ratunkowych (w tym 20 w miastach gospodarzach); 

4) 14 centrów urazowych; 

5) 3 ośrodki replantacyjne; 

6) 8 ośrodków oparzeniowych; 

7) 35 oddziałów chorób zakaźnych; 

8) 48 oddziałów obserwacyjno-zakaźnych; 

9) 10 oddziałów toksykologicznych. 

Minister Zdrowia w ramach przygotowań do Turnieju dofinansował wydatki inwestycyjne 

w szpitalach klinicznych, będących jednocześnie szpitalami referencyjnymi dla Turnieju.  

 

Podsumowanie:  

Półroczny okres intensywnych przygotowań do zabezpieczenia medycznego i samo 

zabezpieczenie medyczne Turnieju wskazuje, że wszystkie zdarzenia wynikające  

z organizacji Turnieju, które skutkowały koniecznością udzielania świadczeń medycznych, 

czy to w trybie stacjonarnym (hospitalizacje) czy też doraźnym (Zespoły Ratownictwa 

Medycznego), nie spowodowały sytuacji, w której system opieki zdrowotnej w Polsce lub też 

w miastach gospodarzach stałby się niewydolny i zakłócona zostałaby ciągłość udzielania 

świadczeń zdrowotnych. 

 

W okresie od dnia 1 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r., zgodnie z danymi przekazanymi przez  

wojewodów, na obszarze kraju hospitalizowano 766 obcokrajowców, a 659 wymagało 

interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego. Stwierdzono również 9 zgonów 

obcokrajowców (żaden z przypadków nie miał bezpośredniego związku z trwającym 

Turniejem). 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę cudzoziemców hospitalizowanych w trakcie Turnieju  

oraz liczbę wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego do cudzoziemców:  

Lp. Nazwa województwa 
Liczba hospitalizowanych 

cudzoziemców 

Liczba wyjazdów ZRM 

do cudzoziemców 

1 Dolnośląskie 8 4 

2 Kujawsko-pomorskie 7 6 

3 Lubelskie 4 10 
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4 Lubuskie 19 13 

5 Łódzkie 26 22 

6 Małopolskie 206 67 

7 Mazowieckie 86 192 

8 Opolskie 37 0 

9 Podkarpackie 6 7 

10 Podlaskie 17 22 

11 Pomorskie 75 65 

12 Śląskie 143 64 

13 Świętokrzyskie 23 14 

14 Warmińsko-mazurskie 6 10 

15 Wielkopolskie 6 82 

16 Zachodniopomorskie 97 81 

RAZEM 766 659 

 

Od dnia 1 czerwca do dnia 1 lipca 2012 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonało łącznie 

734 wyloty do stanów nagłych, w tym 307 interwencji na obszarze miast gospodarzy Turnieju 

oraz 427 interwencji na pozostałym obszarze kraju.  

Poza tym: 

1) Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, zwany dalej 

„Krajowym Punktem Centralnym”, raportujący również dla potrzeb Turnieju,  

nie odnotował zgłoszeń, które mogły mieć wpływ na odbywające się mecze piłkarskie  

na terenie Polski i Ukrainy; 

2) Krajowy Punkt Centralny swoje działania wykonywał w ramach rutynowej działalności, 

niemniej wzmożony nadzór epidemiologiczny w kraju był prowadzony przez Zakład 

Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 

Higieny; 

3) Koordynator Krajowego Punktu Centralnego uczestniczył w telekonferencjach pomiędzy 

Biurem WHO w Polsce, Biurem WHO na Ukrainie oraz Biurem Regionalnym WHO  

w Kopenhadze. W trakcie trwania Turnieju Krajowy Punkt Centralny był odbiorcą 

dziennych raportów (Internal WHO SitRep) przygotowywanych przez Biuro Regionalne 

WHO w Kopenhadze; 

4) Nie stwierdzono ani zagrożeń dla zdrowia publicznego, ani też zakłóceń  

w funkcjonowaniu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie trwania Turnieju; 
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5) Na bieżąco były nakładane w ramach rutynowych kontroli, mandaty karne 

lub nie wydawano pozwoleń dla podmiotów świadczących usługi żywieniowe  

lub hotelowe. Szczegółowa analiza w tym zakresie zostanie przeprowadzona  

po zakończeniu działań operacyjnych, na podstawie informacji uzyskanych od stacji 

sanitarno-epidemiologicznych; 

6) Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia udzielał informacji mediom w porozumieniu 

z Rzecznikiem Krajowego Centrum Medialnego UEFA EURO 2012™ oraz  

w uzgodnieniu z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia. 

Działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w czasie trwania Turnieju nie 

budziły zastrzeżeń z punktu widzenia współpracy z przedstawicielami mediów. 

System informacji 

Na stronie internetowej Ministerstwa przygotowano zakładkę dotyczącą UEFA  

EURO 2012™, gdzie znalazły się m.in. ulotka WHO dotycząca Turnieju – Zalecenia 

zdrowotne dla osób wybierających się do Polski i na Ukrainę w związku z Mistrzostwami 

Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w opracowaniu której uczestniczyli także 

przedstawiciele Ministerstwa oraz Informator dla świadczeniodawców – zasady postępowania 

z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. w czasie 

Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012). 

 

Legislacja 

W Ministerstwie Zdrowia przygotowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 

2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem 

medycznym imprezy masowej (Dz. U. 2012 r. poz. 181). Stanowi ono realizację upoważnienia 

ustawowego art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia 

został zobowiązany do określenia wymagań minimalnych dotyczących zabezpieczenia pod 

względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej 

rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.  

Celem wprowadzenia przepisów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym 

imprezy masowej jest zapewnienie w całym kraju jednolitej struktury organizacyjnej 

elementów zabezpieczenia medycznego, wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne 

uczestników imprezy masowej.  

Rozporządzenie przewiduje również obowiązek informowania najbliżej położonego szpitala, 

posiadającego co najmniej szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej 

terapii, oddział chirurgii ogólnej i oddział chorób wewnętrznych o miejscu i czasie odbywania 

imprezy ze wskazaniem jej rodzaju oraz liczby uczestników.  

 

Konferencje i warsztaty 

 

W procesie przygotowań do Turnieju odbyło się szereg spotkań przedstawicieli Ministerstwa 

Zdrowia m.in. z przedstawicielami państw, które były już organizatorami dużych imprez 

sportowych, jak np. piłkarskich Mistrzostw Świata, Europy czy Igrzysk Olimpijskich. 

Spotkania te służyły przedstawieniu najistotniejszych kwestii i problemów, jakie mogą wiązać 
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się z organizacją tego typu imprez. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego brali udział w licznych warsztatach dotyczących m.in. 

działania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenia medycznego dużych imprez 

sportowych. 

W dniu 14 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, 

podczas którego omawiane były zagadnienia związane z organizacją Turnieju, m.in. wpływ 

doświadczeń międzynarodowych i krajowych na usprawnienie funkcjonowania krajowych 

Centrów Urazowych (Trauma Center) w perspektywie Mistrzostw Europy 2012 r. 

(Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław) oraz kwestia ratowania chorych z ostrą 

niewydolnością krążenia i oddychania metodą pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO). 

Warto również dodać, iż w ramach kontraktowania świadczeń wysokospecjalistycznych  

na 2012 r. został wprowadzony wymóg posiadania przez szpitale aparatury ECMO, co jest 

niezwykle ważne także w przypadku ratowania ofiar masowych katastrof. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i warsztatów z udziałem Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego zostały przedstawione w części Działania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

Działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostało partnerem w projekcie Safe Games 

Polska, przygotowanym z okazji Turnieju, którego organizatorem jest Safe Games Inc. 

Koordynatorem akcji w Polsce został Społeczny Komitet ds. AIDS. Projekt polegał  

na przeprowadzeniu akcji edukacyjnej mającej na celu dostarczenie kibicom informacji  

na temat ograniczania szkód związanych z używaniem narkotyków i alkoholu, 

przeciwdziałanie przemocy oraz promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych.  

Do projektu przyłączyło się 20 organizacji pozarządowych.  

W ramach akcji Safe Games Polska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wydało 

ulotkę informacyjną w nakładzie 27 000, w trzech językach: polskim, angielskim oraz 

rosyjskim. Umieszczone w niej zostały treści nawiązujące do kampanii „Pilnuj drinka”, celem 

której jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z substancjami dodawanymi do napojów, 

które powodują utratę świadomości, przez co można stać się ofiarą przestępstwa. 

Ulotka zawierała także informacje na temat przepisów prawa w zakresie posiadania, 

udzielania, handlu substancjami psychoaktywnymi, a także prowadzenia pojazdu pod 

wpływem substancji psychoaktywnych. Umieszczono w niej także informacje dotyczące 

zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku przedawkowania lub zagrożenia życia  

w związku z użyciem substancji psychoaktywnych, a także informacje dotyczące 

ograniczania szkód zdrowotnych. Ulotka zawierała również telefony interwencyjne – poza 

telefonem alarmowym 112 umieszczony został numer Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania  

Narkotyki – Narkomania, pod którym można uzyskać informację dotyczącą przepisów prawa 

oraz pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia w związku z używaniem narkotyków. Telefon był 

czynny w czasie trwania Turnieju codziennie od godz. 16 do godz. 22. Konsultacje  

w Telefonie Zaufania były udzielane przez specjalistów w języku polskim, angielskim oraz 

rosyjskim. Ulotka była bezpłatnie dystrybuowana na terenie Warszawy, Krakowa, Poznania, 
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Gdańska oraz Wrocławia przez organizacje pozarządowe. Ponadto ulotkę przesłano w formie 

elektronicznej do jednostek Policji w całej Polsce.  

 

Działania Krajowego Centrum ds. AIDS 

Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. 

W okresie od grudnia 2011 r. do dnia 1 lipca 2012 r., w związku z organizacją  

w Polsce Turnieju, Krajowe Centrum ds. AIDS, w imieniu Ministra Zdrowia, podejmowało 

następujące działania: 

1) przygotowano wkład merytoryczny w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV  

do podręcznika - Akademia EURO, adresowanego do osób obsługujących Turniej  

(ww. podręcznik został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i Spółkę 

PL.2012); 

2) w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem HIV podczas Mistrzostw Europy, 

a także by budować postawę odpowiedzialności za zdrowie swoje i partnera w długiej 

perspektywie czasowej, Krajowe Centrum ds. AIDS w dniu 22 maja 2012 r. uruchomiło 

kampanię społeczną „FAIR PLAY Gram fair, używam prezerwatyw”. Działania „FAIR 

PLAY” były prowadzone podczas całego Turnieju. Były skierowane do kibiców, osób 

dorosłych podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, gości przyjeżdżających 

z innych krajów. Przekaz kampanii propagowano w ogólnopolskich i regionalnych 

stacjach telewizyjnych i radiowych, w prasie codziennej i w periodykach, materiały 

informacyjne rozpowszechniano w Internecie, rozpowszechniono na billboardach  

na terenie miast gospodarzy. 

Przekaz wzmocniła dystrybucja materiałów drukowanych: pakietów edukacyjnych, 

zawierających obok informacji o drogach transmisji zakażenia i sposobach redukcji 

ryzyka, także prezerwatywę; ulotek zawierających wspomniane informacje w języku 

polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim; 

chorągiewek. Materiały informacyjne były dystrybuowane przez trzyosobowe grupy 

„kibiców FAIR PLAY” niosące flagę „FAIR PLAY” w czasie tzw. „eventów” 

organizowanych w każdy dzień meczowy w sąsiedztwie stadionów, „stref kibica” 

i „stref turystycznych”. 

Centrum zaprosiło do wspólnego działania w ramach kampanii „FAIR PLAY” polskie 

instytucje zajmujące się problematyką zdrowia publicznego. Kampania została objęta 

honorowym patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, 

Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Z uwagi na międzynarodowy charakter Turnieju z prośbą o współpracę zwrócono się 

również do ambasad. Choć większość działań kampanijnych skupiła się w miastach 

gospodarzach, dzięki wparciu władz lokalnych, wojewódzkich stacji sanitarno-

epidemiologicznych, przekaz „FAIR PLAY” docierał do odbiorców w całej Polsce. 

3)    Ponadto, Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach dotacji celowych z budżetu Ministerstwa 

Zdrowia, przeprowadziło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu 
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profilaktyki HIV/AIDS, w czterech miastach gospodarzach. Społeczny Komitet  

ds. AIDS, Zjednoczenie na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, 

Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Program Stacja zintensyfikowały  

w czasie trwania Turnieju działania streetworkerskie. Odpowiednio przeszkoleni  

i przygotowani streetworkerzy docierali z informacją, edukacją i wsparciem do kibiców, 

w miejscach ich przebywania (ulicach, klubach, strefach kibica, wybranych dzielnicach 

miast itp.). Elementem programów było rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, 

informacyjnych, profilaktycznych. 

4)  W czasie Turnieju punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), wykonujące anonimowo 

i bezpłatnie testy w kierunku HIV funkcjonowały bez zmian. Osoby, u których doszło 

do narażenia na ekspozycję na materiał potencjalnie zakaźny podczas, np. gwałtu, bójki 

mogły, jak zawsze, zgłosić się do jednego z ośrodków referencyjnych realizujących 

program leczenia antyretrowirusowego (ARV), w których prowadzone jest 

postępowanie poekspozycyjne.  

Krajowe Centrum ds. AIDS objęło swoim patronatem międzynarodowy projekt „Safe Games 

Polska” koordynowany przez Społeczny Komitet ds. AIDS. Akcja edukacyjno-informacyjna 

była realizowana w miastach gospodarzach podczas Turnieju. Kampania była adresowana do 

kibiców i lokalnych mieszkańców. 

 

Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w realizację 

ogólnopolskiego edukacyjno-alternatywnego programu Jestem Kibicem przez duże K. 

Program koordynowany jest przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a gotowość 

wspólnego działania przy realizacji projektu – oprócz PARPA i Komendy Głównej Policji - 

wyraziły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, ówczesne 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego 

Traktowania, Polski Komitet Olimpijski oraz Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji 

Szkolnej. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych dzieci 

i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną, integrowanie środowiska lokalnego 

wokół idei uczestnictwa w aktywności sportowej oraz rekreacyjnej dzieci i młodzieży, 

podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych w zakresie kulturalnego kibicowania oraz zasad fair play, utworzenie lokalnych 

koalicji na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

sportowych podczas organizacji imprez masowych takich jak Turniej, podniesienie poziomu 

kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania aktywności ruchowej  

w działaniach profilaktycznych. Adresatami projektu są dzieci i młodzież ze szkół 

(podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz dzieci i młodzież z grup ryzyka, w 

tym przebywająca w świetlicach socjoterapeutycznych. Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych podjęła się zadania upowszechnienia informacji o projekcie 

Jestem Kibicem przez duże K w samorządach lokalnych. Do wszystkich gmin została wysłana 

informacja o projekcie wraz ankietą zgłoszeniową do udziału w przedsięwzięciu.  

PARPA włączyła się w przygotowania do organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny 

kampanii społecznej Kibicuj Zdrowiu!. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na okres  
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od dnia 8 maja do dnia 1 lipca 2012 r. Celem kampanii było ograniczenie ryzykownych 

zachowań zdrowotnych, jakie mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez masowych, 

w tym m.in. ograniczenie nadużywania alkoholu oraz używania innych substancji 

psychoaktywnych przez kibiców w miastach gospodarzach. 

 

Działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym, Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

współpracował ze spółką PL.2012 Sp. z o.o. w zakresie weryfikacji list produktów 

leczniczych przywożonych przez lekarzy drużyn biorących udział w Turnieju. 

 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

W ramach przygotowań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do organizacji Turnieju, 

zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lutego 2010 r., powołany został 

Zespół do Spraw Organizacji i Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego turnieju UEFA 

EURO 2012, w pracach którego czynny udział brali przedstawiciele Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy 

Sanitarny, jak również Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni właściwi dla miejsc 

wzmożonego ruchu turystycznego związanego z Turniejem.  

 

Poszczególne podzespoły, utworzone w ramach Zespołu do Spraw Organizacji  

i Zabezpieczenia Sanitarno-Epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012, podejmowały 

działania mające na celu opracowanie dokumentów operacyjnych dotyczących zasad  

i organizacji wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.  

Podzespół do spraw epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń, w okresie od grudnia 2011 r. 

do dnia 8 czerwca 2012 r., odbył 6 spotkań. Na forum ww. podzespołu dopracowane zostały 

zasady wzmożonego nadzoru nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi, w tym zasady 

przesyłania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej raportów dotyczących przypadków 

zachorowań na choroby zakaźne w czasie trwania Turnieju oraz wzory formularzy raportów 

wykorzystywanych w ramach wzmożonego nadzoru nad chorobami zakaźnymi 

i zakażeniami. Jednocześnie określono wykaz powiatów, zaangażowanych w organizację 

Turnieju, na terenie których znajdowały się miejsca stacjonowania drużyn, pobytu kibiców, 

wzmożonego przepływu osób w związku z Turniejem, gdzie wprowadzony został wzmożony 

nadzór nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami. Informacje w tym zakresie były 

przekazywane  Państwowym, Wojewódzkim oraz Granicznym Inspektorom Sanitarnym. 

W przygotowaniach do organizacji zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju 

bardzo istotne było również wzmocnienie nadzoru sanitarnego nad bezpieczeństwem 

żywności  i żywienia. 

 

W tym celu Główny Inspektor Sanitarny wydał organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

polecenie wzmożenia bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami żywności i żywienia 

mającymi istotny wpływ na bezpieczeństwo uczestników Turnieju. 

 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do zakończenia Turnieju, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

przeprowadzały kontrole sanitarne w zakładach usytuowanych w miejscach oficjalnych 
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Turnieju (w strefach kibica, na stadionach lub w ich pobliżu, hotelach UEFA Family, centrach 

pobytowych drużyn), a także na dworcach, portach lotniczych, drogowych i kolejowych 

przejściach granicznych. Ponadto kontrolowano obiekty zlokalizowane na szlakach 

przemieszczania się turystów oraz restauracje, w tym hotelowe, bary, puby, kluby, zakłady 

cateringowe, obiekty na polach namiotowych i gastronomii „przydrożnej”. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prowadzono stosowne działania mające na celu 

wyegzekwowanie właściwego stanu sanitarnego. Za stwierdzone uchybienia nakładano 

mandaty karne oraz wydawano decyzje administracyjne mające na celu poprawę stanu 

sanitarno-technicznego zakładów. 

 

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody sporządzono bazy teleadresowe podmiotów 

i osób odpowiedzialnych m.in. za jakość wody w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz jej 

kontrolę wewnętrzną, jak również stan techniczny instalacji wewnętrznej wody zimnej 

i ciepłej w wytypowanych szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w hotelach 

obsługujących gości Turnieju, w centrach pobytowo – treningowych drużyn piłkarskich,  

na stadionach turniejowych, na basenach kąpielowych krytych i odkrytych (w tym parkach 

wodnych) oraz w miejscach zakwaterowania pododdziałów Ministerstwa Obrony Narodowej 

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ponadto, sporządzono rejestr podmiotów lub jednostek 

posiadających mobilne urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody oraz posiadających 

mobilne agregaty prądotwórcze, jak również rejestr przedsiębiorstw i jednostek posiadających 

urządzenia do konfekcjonowania wody na wypadek awarii, niedotrzymania ciągłości dostaw 

wody oraz w przypadku nieodpowiednich parametrów dostarczanej wody lub innych 

wydarzeń kryzysowych. 

 

Dodatkowo zobowiązano przedsiębiorstwa wodociągowe do systematycznej kontroli 

wewnętrznej, zabezpieczenia (monitoringu) i stanu sanitarno-technicznego ujęć wody  

do celów konsumpcyjnych (studnie głębinowe, ujęcia wód powierzchniowych, terenów 

wodonośnych dla wód infiltracyjnych), a także przygotowano plany awaryjnego zaopatrzenia 

w wodę. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego prowadzono ponadto nadzór nad 

wytypowanymi ujęciami, urządzeniami sanitarnymi oraz cysternami wykorzystywanymi  

do zapewnienia odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia dla dużych grup 

ludności oraz opracowano procedury postępowania dotyczące priorytetowych zagrożeń 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludności. 

Mając natomiast na uwadze ewentualne zapotrzebowanie na środki z rezerw strategicznych, 

przeprowadzono inwentaryzację ujęć wody oraz studni publicznych. 

 

W odniesieniu do basenów kąpielowych i kąpielisk, od dnia 1 stycznia 2012 r. 

przeprowadzono kontrole wszystkich basenów i kąpielisk w miastach gospodarzach 

i basenów w sąsiedztwie tych miast. Kontrole były przeprowadzane aż do zakończenia 

Turnieju. Wykonywano badania laboratoryjne próbek wody z niecek basenowych i kąpielisk 

przed rozpoczęciem Turnieju i co najmniej jeden raz w czasie jego trwania, wskazano na 

potrzebę zlecenia wykonania badań w kierunku obecności bakterii w instalacjach ciepłej 
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wody (natryski). 

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizując wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego w związku z zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym Turnieju w Polsce, 

sprawowały wzmożony bieżący nadzór sanitarny w zakresie oceny stanu sanitarno – 

higienicznego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz w środkach 

transportu drogowego i kolejowego.  

Kontrole objęły m. in. obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których świadczone są usługi 

hotelarskie, w tym również pensjonaty i campingi, dworce, stacje i przystanki PKP, dworce, 

stacje i przystanki PKS, toalety publiczne, środki transportu publicznego, w tym autobusy 

miejskie i międzymiastowe, pociągi oraz obiekty sportowe (w tym m. in. stadiony, hale 

sportowe, boiska).  

W okresie poprzedzającym Turniej i w czasie jego trwania zwiększono częstotliwość kontroli 

pojazdów komunikacji miejskiej miast gospodarzy oraz komunikacji autobusowej w ruchu 

lokalnym, międzynarodowym i turystycznym.  

Dodatkowo w okresie od dnia 16 do dnia 30 kwietnia 2012 r. organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej przeprowadziły kontrole miejsc obsługi pasażerów transportu kolejowego 

(dworców PKP, stacji PKP, przystanków PKP) oraz taboru kolejowego. 

Wprowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego nad chorobami zakaźnymi  

oraz zakażeniami u ludzi, nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, wody, obiektami 

użyteczności publicznej, transportem kolejowym i drogowym oraz nadzoru sanitarno-

epidemiologicznego na przejściach granicznych, jak również Zintegrowanego Planu 

Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej 

podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce, opracowanego przez Krajowy 

Sztab Operacyjny, spowodowało konieczność wprowadzenia na czas trwania Turnieju zmian 

w organizacji pracy i funkcjonowaniu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W celu 

uporządkowania założeń organizacji i prowadzenia wzmożonego nadzoru opracowane 

zostały, zgodnie z założeniami  Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania 

tzw. „CONOPs”, na różnych szczeblach Państwowej Inspekcji Sanitarnej (lokalnym, 

regionalnym i krajowym), Plany operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego, które wspólnie stanowiły Plan operacyjny zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego na poziomie kraju. Pierwsza wersja przedmiotowego 

dokumentu przedstawiona została na spotkaniu Komitetu Medycznego w Gdańsku w dniu  

14 marca 2012 r. Plan operacyjny zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

na poziomie kraju, a tym samym plany operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego Turnieju na terenie miast gospodarzy i województw, były na bieżąco 

aktualizowane. Zmiany konieczne do wprowadzenia w ramach kolejnych aktualizacji, jak 

również Plany operacyjne opracowane przez poszczególne instytucje omawiane były podczas 

posiedzeń Komitetu Medycznego oraz Krajowego Sztabu Operacyjnego, w których 

uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego (m.in. w dniach 19 i 29 
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marca oraz 19 kwietnia 2012 r.). Dodatkowo, założenia Planów operacyjnych sektora 

„zdrowie”, w tym również Państwowej Inspekcji Sanitarnej na każdym szczeblu organizacji 

Inspekcji, przedstawione zostały podczas spotkania Wojewodom oraz Prezydentom Miast, 

które miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2012 r.  

Ostatnie zmiany Planu, wprowadzone w dniu 5 czerwca 2012 r., dotyczyły aktualizacji 

danych teleadresowych oraz raportów dziennych przekazywanych z Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego do Ministerstwa Zdrowia. Poszczególne aktualizacje Planu operacyjnego 

zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na poziomie kraju przekazywane 

były każdorazowo do Ministerstwa Zdrowia, Państwowych Wojewódzkich oraz Granicznych 

Inspektorów Sanitarnych.  

 

W celu realizacji założeń Planu operacyjnego zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego Turnieju, zorganizowano pracę organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w zakresie zapewnienia łączności oraz logistyki działań. W związku z tym, w celu 

zapewnienia możliwości bieżącego przekazywania informacji związanych  

z wystąpieniem sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym w dniach od 1 czerwca do 2 lipca 2012 r. uruchomiono  

24-godzinny dyżur. Opracowano związku z tym Instrukcję dotyczącą zasad pełnienia dyżuru 

podczas Turnieju UEFA EURO 2012.  

 

W celu usprawnienia przepływu informacji zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie utworzenia w Głównym Inspektoracie 

Sanitarnym Sztabu Centralnego, codziennie, w okresie od dnia 8 czerwca do dnia 2 lipca 

2012 r., odbywały się posiedzenia Członków Sztabu, których przedmiotem było omówienie 

zaistniałych zdarzeń oraz programowanie dalszych kierunków działania.  

 

Ponadto, w ramach przygotowań do organizacji zabezpieczenia sanitarno-

epidemiologicznego kontynuowano działania mające na celu przygotowanie porozumienia 

pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, a przewodniczącym Państwowej 

Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy. Założeniem przedmiotowego porozumienia 

było określenie zasad współpracy między organami służb sanitarnych Polski i Ukrainy 

w okresie przygotowania i trwania Turnieju, polegającej na wymianie informacji 

i konsultacjach, mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia 

sanitarno-epidemiologicznego Turnieju. W celu wprowadzenia przedmiotowego 

porozumienia, dokument ten został skonsultowany ze stroną ukraińską, a następnie 

przekazany, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag, do Ministerstwa Zdrowia oraz 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przygotowany projekt przedmiotowego dokumentu 

przekazano za pośrednictwem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodniczącemu Państwowej Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy.  

 

Dodatkowo, Główny Inspektorat Sanitarny podjął działania, mające na celu 

zintensyfikowanie współpracy Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

(ECDC) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO). W ramach tej współpracy 
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zorganizowane zostały dwa spotkania – w dniach 9 lutego oraz w dniach 19 - 20 marca  

2012 r. Pierwsze z nich dotyczyło wczesnego ostrzegania i reagowania na zagrożenia 

zdrowotne o charakterze transgranicznym (ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

epidemiologicznych) w okresie finałowych rozgrywek Turnieju. Biorący udział w spotkaniu 

reprezentanci Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy, Światowej Organizacji Zdrowia, 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz strona polska, 

reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, omówili zasady 

funkcjonowania nadzoru nad chorobami zakaźnymi u ludzi w czasie trwania Turnieju 

w Polsce i na Ukrainie. Podczas dyskusji przedstawiono propozycję wprowadzenia systemu 

nadzoru epidemiologicznego oraz zasady raportowania potencjalnych zagrożeń zdrowotnych 

podczas zgromadzeń i imprez masowych w świetle prawa międzynarodowego.  

W drugim spotkaniu, które miało miejsce w dniach 19 – 20 marca 2012 r., udział wzięli 

przedstawiciele EpiNorth, ECDC, WHO oraz polskich i ukraińskich służb odpowiedzialnych 

za zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W trakcie spotkania 

poruszono zagadnienia związane z nadzorem nad chorobami zakaźnymi występującymi 

u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących nadzoru nad zdarzeniami, 

doprecyzowano także zasady współpracy w czasie Turnieju.  

 

W trakcie ww. spotkań m.in. ustalono, iż Europejskie Centrum ds. Zapobiegania oraz 

Kontroli Chorób (ECDC) na czas trwania Turnieju oddelegowanie dwóch przedstawicieli, 

którzy pełnili funkcję oficerów łącznikowych między Głównym Inspektoratem Sanitarnym  

a ECDC.  

 

Dodatkowo, w dniach 12 kwietnia oraz 21 maja 2012 r., przedstawiciele Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Światowej 

Organizacji Zdrowia, których celem było m.in. omówienie działań podjętych w ramach 

przygotowań do organizacji zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Turnieju oraz 

kwestii dotyczących wymiany informacji w trakcie Turnieju.   

 

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2011 r. przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

wziął udział w kursie pn. „Reagowanie na bioterroryzm w wymiarze międzynarodowym” 

w Czerkasach na Ukrainie, organizowanym przez Agencję Redukcji Zagrożeń w ramach 

Międzynarodowego Programu Przeciwdziałania Proliferacji. Celem przedmiotowego kursu 

było zrozumienie krajowej i regionalnej współpracy w sprawach bioterroryzmu, podkreślenie 

znaczenia współpracy między agencjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Ponadto, w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

wziął udział w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Celem warsztatów było usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego poprzez wypełnienie 

luk zidentyfikowanych podczas ćwiczenia EPIFAKTOR 2011, przeprowadzonego w maju 

2011 r. W ramach warsztatów przećwiczono m.in. zarządzanie sytuacją kryzysową 

spowodowaną terrorystycznym użyciem środka biologicznego, wzajemne informowanie  

i współpracę administracji samorządowej i rządowej. 
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Podobny cel miały ćwiczenia zgrywające podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed 

Turniejem pk. „LIBERO II”, które odbyły się  w dniach 8 - 9 maja 2012 r. Przedstawiciele 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego współuczestniczyli w opracowywaniu wstępnego 

projektu zdarzeń do scenariusza ćwiczenia dotyczących zagrożeń chemicznych, 

biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, natomiast podczas gry decyzyjnej brali aktywny 

udział w rozgrywaniu i omawianiu scenariusza ćwiczenia. Udział w ćwiczeniu pozwolił  

na przećwiczenie procesu konsultacji i podejmowania decyzji, jak również miał wpływ  

na doskonalenie współdziałania zaangażowanych organów. 

 

Dodatkowo, podjęto działania, mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa, kibiców 

oraz uczestników Turnieju z zakresu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.  

Główny Inspektorat Sanitarny opracował m.in. komunikaty i porady dotyczące zagrożeń  

i sposobu postępowania w zakresie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

wody do picia, jak również materiały informacyjne dotyczące zagrożeń związanych  

z zażywaniem i handlem środkami zastępczymi. Na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego utworzono zakładkę „UEFA EURO”, w której umieszczono 

informację dla kibiców na temat zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz 

zalecanych szczepień dla uczestników Turnieju. 

 

W trakcie trwania Turnieju podejmowane były działania zgodnie z planowanymi założeniami 

organizacji pracy i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w systemie 

zapewniającym prowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarno - epidemiologicznego. Zarówno 

Główny Inspektorat Sanitarny, jak i stacje sanitarno-epidemiologiczne (wojewódzkie, 

powiatowe i graniczne) pozostawały w stałej, 24-godzinnej, gotowości do działania.  

W dniach od 1 czerwca do 2 lipca 2012 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 

wprowadzono całodobowe dyżury. Podczas dyżuru przyjmowane były informacje  

i zgłoszenia od wojewódzkich, powiatowych oraz granicznych stacji sanitarno-

epidemiologicznych, powiadamiane były osoby odpowiedzialne za  realizację zadań 

związanych z wystąpieniem określonych zdarzeń oraz opracowywanie raportu dobowego, 

informującego o zdarzeniach wskazujących na wystąpienie lub możliwość wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia ludności. Raporty dobowe były następnie przekazywane,  

do Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Sztabu Operacyjnego, Państwowej Służby Sanitarno-

Epidemiologicznej Ukrainy, Biura WHO w Polsce, Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz oficerom łącznikowym ECDC. 

Również wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (w Warszawie, 

Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu), w okresie trwania Turnieju, działały w wydłużonym czasie 

pracy zgodnie z założeniami zawartymi w Planach operacyjnych zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego Turnieju na terenie poszczególnych miast i województw. 

Dodatkowo powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zlokalizowane na terenie powiatów 

związanych z organizacją Mistrzostw (miejsca stacjonowania drużyn, pobytu kibiców, 

wzmożonego przepływu osób w związku z Turniejem), jak również graniczne stacje 

sanitarno-epidemiologiczne pozostawały w stanie gotowości i stałym kontakcie z Głównym 

Inspektoratem Sanitarnym. 
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W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia 

sanitarno-epidemiologicznego w czasie Turnieju stale monitorowano sytuację w kraju  

w zakresie właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej m.in. na podstawie raportów 

otrzymywanych z poziomu lokalnego.  

 

Na wszystkich poziomach organizacyjnych codzienne odbywało się podsumowanie sytuacji 

oraz podjętych działań, związanych z przebiegiem Turnieju. W strukturach wojewódzkich 

stacji sanitarno-epidemiologicznych w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku 

wyznaczone były osoby odpowiedzialne za analizowanie i przekazywania informacji  

na temat zagrożeń na poziomie wojewódzkim. Osoby te współpracowały bezpośrednio 

z odpowiednimi państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, a także z miejskimi 

komitetami medycznymi.  

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym 

odpowiedzialne były w szczególności za: gromadzenie i weryfikację danych 

epidemiologicznych w ramach wzmożonego nadzoru, podejmowanie stosownych decyzji, 

podejmowanie działań przeciwepidemicznych, utrzymywanie łączności z innymi służbami  

na terenie miasta i województwa. Raportowanie w ramach wzmożonego nadzoru odbywało 

się przy pomocy 5 dodatkowych formularzy nadzoru, przygotowanych wyłącznie w tym celu. 

Należy także dodać, iż wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne przekazywały przez 

cały czas trwania Turnieju do Sztabu Centralnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

informacje dotyczące aktualnej sytuacji radiacyjnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla sprawnej realizacji założeń organizacji zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego 

istotna była również współpraca międzynarodowa. W czasie trwania Turnieju na bieżąco 

współpracowano z oficerami łącznikowymi ECDC, którzy pełnili swoje obowiązki 

w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na bieżąco dokonywano wymiany 

informacji, wyjaśniano wszelkie wątpliwości dotyczące zdarzeń i prowadzonego nadzoru,  

jak również analizowano przygotowane przez ECDC materiały dotyczące doniesień 

medialnych wskazujących na wystąpienie lub możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia 

ludności. Na bieżąco współpracowano również z Biurem WHO w Polsce oraz Państwową 

Służbą Sanitarno-Epidemiologiczną Ukrainy. Współpraca ta opierała się na wzajemnej 

konsultacji oraz codziennej wymianie informacji dotyczącej sytuacji epidemiologicznej. 

 

Podsumowując należy podkreślić, że w obszarze opieki medycznej i ratownictwa,  

dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu Turnieju poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego drużyn piłkarskich, kibiców oraz gości UEFA, współdziałało ze sobą wiele 

podmiotów, których zintegrowane działania składały się na osiąganie poszczególnych celów 

w tym obszarze. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze wydarzenia tej rangi jaką był Turniej, 

stanowiło ogromne wyzwanie i sprawdzian dla organizacji służb medycznych  

w Polsce. Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra 

Zdrowia, także dzięki zaangażowaniu wszystkich współpracujących w tym obszarze 

podmiotów, osiągnęło cel w postaci optymalnego zabezpieczenia medycznego i ratowniczego 

Turnieju, budując jednocześnie pozytywny obraz Polski w Europie i w Świecie.  



 

  460 

5.8 Ministerstwo Gospodarki 

 

Informacja na temat działań Ministerstwa Gospodarki, podejmowanych w okresie 

sprawozdawczym, w następujących obszarach związanych z przygotowaniem finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

1.    Stan realizacji gwarancji rządowych 

W okresie od grudnia 2011 r. do 1 lipca 2012 r. Zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń 

przedmiotów własności przemysłowej związanych z UEFA EURO 2012™, powołany 

decyzją Prezesa Urzędu Patentowego RP dla realizacji gwarancji monitorował dokonane  

w Urzędzie zgłoszenia, w celu szybkiej ich identyfikacji dla oceny kolizji ze zgłoszeniami lub 

rejestracjami na rzecz UEFA.  

2.    Współpraca z Ukrainą 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie na swojej stronie 

internetowej na bieżąco dokonywał aktualizacji informacji dotyczących bieżących wydarzeń 

związanych z przygotowaniami Ukrainy do finału Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. W szczególności można było znaleźć bieżące informacje na temat stanu 

przygotowań, oficjalne dokumenty związane z przygotowaniami (rządowe strategie, akty 

prawne, itp.), wykazy projektów inwestycyjnych, a także dane kontaktowe do instytucji 

odpowiedzialnych za realizację inwestycji w poszczególnych ukraińskich miastach 

organizujących Mistrzostwa (tj. Kijowie, Lwowie, Charkowie i Doniecku). 

W dniu 31 stycznia 2012 r. w biurze Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 

w Kijowie odbyła się prezentacja polskiego systemu internetowego wynajmu mieszkań  

na potrzeby zakwaterowania gości Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ 

na Ukrainie. 

System ten zaprezentowany został przez przedstawicieli polskiej firmy „Accommodation 

Poland”, która opracowała i wdrożyła ten system w czterech miastach gospodarzach  

Euro 2012 w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli ukraińskich firm, 

zainteresowanych zastosowaniem tego systemu na Ukrainie.  

Placówka w Kijowie współorganizowała polskie stoisko promocyjne podczas Dni Europy                

w Kijowie w maju 2012 r., podczas którego rozdawane były materiały informacyjno-

promocyjne o UEFA EURO 2012™ oraz zorganizowany został konkurs z podbijania piłki 

nożnej, poświęcony Mistrzostwom Europy. 

W dniu 4 czerwca 2012 r.  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie  

zorganizował symboliczny mecz piłki nożnej o puchar Kierownika Wydziału pomiędzy 

drużyną ukraińskich biznesmenów zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Biznesu, 

a drużyną polskich dyplomatów i biznesmenów. Mecz odbył się w centrum Kijowa 

w „wiosce europejskiej” otwartej na czas trwania Mistrzostw, na specjalnie skonstruowanym 

boisku. 

W dniu 5 czerwca 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie  

zorganizował polski wieczór promocyjny „Polish Night”, poświęcony Mistrzostwom Europy 

http://www.accpol.pl/
http://www.accpol.pl/
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w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, podczas którego m.in. odbyła się ceremonia wręczenia 

pucharów drużynom meczu z dnia 4 czerwca 2012 r. oraz prezentowane były materiały 

promocyjne polskich miast gospodarzy Euro 2012. 

 

3. Inne działania związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™ 

Urząd Patentowy aktywnie uczestniczył w działaniach Komitetu Ochrony Praw 

i współpracował z Krajowym koordynatorem ds. własności intelektualnej w spółce celowej 

PL.2012. Urząd Patentowy na bieżąco przesyłał 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 było 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.  

W części realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja 

polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, organizowane były branżowe 

programy promocji, w których ich Wykonawcy zobowiązani byli do promowania programów 

branżowych podczas UEFA EURO 2012™. Ponadto, w jednym z programów zorganizowana 

została prezentacja i degustacja wyrobów spożywczych na terenie hali przylotów Lotniska 

Chopina w Warszawie.  

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w okresie od grudnia 2011 r. do 1 lipca 

2012 r. prowadziła działania informacyjno – promocyjne w odniesieniu do UEFA  

EURO 2012™ na łamach Newslettera PAIiIZ, który był dystrybuowany raz w tygodniu do 

ponad 11 000 odbiorców. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem o współpracy  

ze spółką PL.2012 informowała MSP o efektach gospodarczych i wizerunkowych 

wynikających z organizacji w Polsce Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™. Również w ramach tego porozumienia Agencja zamieszczała logotyp 

PL.2012 na polskojęzycznej oraz angielskojęzycznej stronie internetowej PARP  

z odpowiednimi przekierowaniami na stronę spółki PL.2012. 

Ministerstwo Gospodarki opracowało ankietę przy pomocy ekspertów z dziedziny 

bezpieczeństwa energetycznego firmy Ernst&Young, a następnie dokonało analizy wyników 

tej ankiety, które pozwoliły ustalić stan faktyczny bezpieczeństwa energetycznego w czasie 

trwania Mistrzostw UEFA EURO 2012™. Prezentacja wyników ww. ankiety odbyła się na 

posiedzeniu Komitetu ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w dniu 18 kwietnia 2012 r. 
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Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki brali udział w:  

 Spotkaniu fazy przygotowawczej ćwiczenia „LIBERO”, które odbyło się w dniu 

6 grudnia 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej, dotyczącym komunikacji w sytuacjach 

kryzysowych podczas Turnieju finałowego; 

 Spotkaniach fazy przygotowawczej ćwiczenia „LIBERO”, które odbyło się w dniach  

30-31 stycznia 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej, dotyczących zarządzania 

informacją w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012™; 

 Ćwiczeniach „LIBERO II”, które odbyły się w dniach 8-9 maja 2012 r., mających na celu  

doskonalenie procesu podejmowania decyzji przez podmioty systemu zarządzania 

kryzysowego, realizujące zadania związane z przygotowaniem do UEFA EURO 2012™. 

Ministerstwo Gospodarki brało również udział w opracowywaniu Planu operacyjnego 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Turnieju w kraju, który był załącznikiem 

funkcjonalnym do Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania organów, inspekcji 

i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce.   

Ministerstwo Gospodarki opracowało moduły zadaniowe pt.: Przywrócenie zasilania 

w energię elektryczną  oraz  Zapewnienie polityki informacyjnej na wypadek awarii systemów 

elektroenergetycznych. 

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki pełnili również w dniach od 6 czerwca do 1 lipca 

2012 r. dyżury telefoniczne w ramach zapewnienia bezpiecznego przebiegu Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

 

5.9 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

Informacja o działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, związanych z przygotowaniami 

Polski do finałowego turnieju UEFA EURO 2012™ w okresie od grudnia 2011 r. do dnia  

1 lipca 2012 r. 

OBSZAR PROMOCJI 

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (DDPK) MSZ realizował zadania 

wynikające z Polsko-Ukraińskiej Mapy Drogowej, podejmując działania przede wszystkim  

za granicą za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, które  

w porozumieniu z centralą resortu, organizowały szereg działań mających na celu promocję 

Polski w kontekście UEFA EURO 2012™.  

W 2011 r. polskie placówki dyplomatyczno-konsularne zorganizowały 24 projekty oraz 16 

wizyt studyjnych dziennikarzy zainteresowanych tematyką Mistrzostw.  

W ostatnich dniach listopada 2011 r. zorganizowano spotkanie poświęcone przygotowaniom 

do Turnieju. W spotkaniu udział wzięli Szefowie Przedstawicielstw Dyplomatycznych 
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akredytowanych w RP krajów - biorących udział w Turnieju. Obecny był przedstawiciel 

Ukraińskiej Narodowej Agencji ds. przygotowań EURO 2012, a także Prezesi i Dyrektorzy 

instytucji zaangażowanych w przygotowania do Mistrzostw oraz przedstawiciele polskich 

miast gospodarzy.  

Ponadto, w Ambasadach RP akredytowanych w krajach finalistach Mistrzostw oraz w kilku 

polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych w państwach nie biorących udziału  

w Turnieju (łącznie w 19 placówkach) zorganizowano, wspólnie z Ambasadami Ukrainy, 

uroczyste spotkania w dniu 2 grudnia 2011 r., połączone z transmisją losowania grup  

na UEFA EURO 2012™.  

W 2012 r. MSZ oraz polskie placówki zwiększyły dodatkowo intensywność swoich działań 

oraz ich zakres terytorialny.  

Priorytetowymi zadaniami były działania w obszarach: 

1. public relations poświęcone UEFA EURO 2012™ – mające na celu propagowanie 

wiedzy o Polsce współczesnej, między innymi poprzez organizację: 

 wizyt studyjnych;  

 konferencji prasowych, zamieszczania artykułów prasowych w prasie lokalnej 

i promocji w Internecie poprzez zamieszczenie informacji na istniejących, 

funkcjonujących stronach placówek, na portalach społecznościowych,  

w strefach kibica;  

 realizację projektów w przestrzeni publicznej – plakaty reklamowe, teatry 

uliczne, projekty street art’owe; 

2. dyplomacji publicznej i kulturalnej – mające na celu informowanie o Polsce, kraju 

gospodarzu UEFA EURO 2012™, między innymi poprzez: 

 organizację mini turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz meczów 

drużyn juniorów, spotkania z drużynami piłkarskimi oraz z piłkarzami 

polskimi i miejscowymi; 

 udział w konferencjach naukowych i targach książki, organizację koncertów, 

wykładów, wystaw (w tym promocja miast gospodarzy), projekcji 

multimedialnych, pokazów filmowych, organizację wieczorów kibica; 

 wydawnictwa (np.: 100 tys. egz. specjalnego wydania dwumiesięcznika Qui 

Touring wydanego przez KG w Mediolanie, POIT w Rzymie i największą 

włoską organizację turystyczną w Mediolanie – Touring Club Italian 

poświęconego Polsce; wydanie polsko-ukraińskiej antologii Totalny futbol – 

IP w Kijowie; relacja 8 pisarzy z pobytu w 8 miastach gospodarzach Turnieju 

w aspekcie dynamiki przemian miast i jej wpływu na życie i futbol – IP  

w Wiedniu); 

3. organizacji spotkań w placówkach dyplomatycznych podczas meczu otwarcia, meczu 

finałowego oraz meczów poszczególnych drużyn narodowych. 
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Znaczną część projektów realizowano we współpracy ze stroną ukraińską np. wspólne 

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej podczas „Nocy Instytutów” w Bukareszcie, projekt 

street art’owy dla dzieci w Kijowie, prezentacja wierszy polskich i ukraińskich poetów  

w metrze kijowskim i charkowskim, polsko-ukraiński projekt specjalny „Podwójna Gra”  

w ramach Pierwszego Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej Arsenale  

w Kijowie. We współpracy z partnerami ukraińskimi organizowano miniturnieje piłki nożnej, 

prezentację miast gospodarzy, wspólne oglądanie meczów. 
 

W dniach 9-10 lutego 2012 r. DDPK współorganizował w Warszawie naradę poświęconą 

realizacji wspólnych zadań ujętych w Programie budowy wizerunku i promocji Polski  

w kontekście Turnieju UEFA EURO 2012™ dla Ambasadorów RP, Dyrektorów Instytutów 

Polskich, akredytowanych w krajach biorących udział w Turnieju, jak również Konsulów 

Generalnych RP z ukraińskich miast gospodarzy oraz Prezesów i Dyrektorów instytucji 

zaangażowanych w przygotowania do Mistrzostw. Obecni byli również przedstawiciele 

polskich miast gospodarzy Euro 2012.  

W okresie od stycznia do maja 2012 r. DDPK zorganizował we współpracy z polskimi 

placówkami za granicą 13 wizyt studyjnych całkowicie poświęconych UEFA EURO 2012™. 

Uczestnikami było ok. 110 dziennikarzy z 22 krajów. Część wizyt współorganizowana była 

we współpracy z POT, POIT-ami albo Urzędami miast gospodarzy. Ponadto, przy okazji 

organizacji innych wizyt, zawsze umieszczany był w programie komponent UEFA EURO 

2012™ np. zwiedzanie stadionów, spotkanie z przedstawicielami spółki PL.2012 władz 

lokalnych, MSW oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, itp. 

Prowadzono stałą współpracę ze spółką PL.2012 w zakresie przekazywania placówkom 

najnowszych informacji o przygotowaniach do Turnieju, a dyrektor departamentu brał udział 

w spotkaniach oraz w posiedzeniach Grupy roboczej ds. współpracy w sferze wizerunku, 

reklamy, turystyki i rekreacji. 

Ponadto DDPK zrealizował: 

 Kampanię medialną w Eurosport (wspólne finansowanie z POT) obejmującą ok. 260 

emisji spotu promocyjnego Feel Invited w 59 krajach oraz ponad 200 elementów 

sponsorskich emitowanych we Francji i Hiszpanii; 

 Wydanie przewodnika About Polska (z okładką: zawierającą symbolikę turniejową) – 

nakład 14 000 egz. Wersja elektroniczna broszury została zamieszczona na stronie 

www.poland.gov.pl oraz przekazana placówkom do wykorzystania na ich stronach 

www; 

 Zakup gadżetów z logo UEFA EURO 2012™ dla placówek (maskotki, kubki, 

koszulki, piłki); 

 Zakup przewodnika „EURO-miasta i areny w Polsce”, na potrzeby departamentu  

i placówek;  

 Transport gadżetów i materiałów informacyjnych przygotowanych przez DDPK oraz 

przekazanych przez miasta gospodarzy Turnieju do ponad 100 placówek na całym 

świecie. 

 

http://www.poland.gov.pl/
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OBSŁUGA WIZYT OFICJALNYCH 

Od stycznia do czerwca 2012 r. w Protokole Dyplomatycznym MSZ działał Referat  

ds. obsługi protokolarnej UEFA EURO 2012™, zajmujący się koordynacją przygotowań  

i obsługi delegacji zagranicznych przybywających na mecze odbywające się w Warszawie, 

Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu w ramach Turnieju UEFA EURO 2012™ na zaproszenie 

Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych. 

Przygotowując się do obsługi protokolarnej UEFA EURO 2012™ przeprowadzono 

konsultacje z Protokołami Dyplomatycznymi państw, które wcześniej gościły tego typu 

imprezy (Portugalia, Austria i Szwajcaria – goszczące Mistrzostwa Europy w latach 2004  

i 2008 oraz Niemcy – Mistrzostwa Świata w 2006 r.). W oparciu o spójne między sobą 

koncepcje obsługi protokolarnej wizyt VIP przyjęte przez państwa goszczące poprzednie 

edycje Mistrzostw Europy i Świata, podzielane przez służby protokolarne UEFA i FIFA, 

opracowano zasady obsługi protokolarnej delegacji zagranicznych wysokiego szczebla  

w trakcie UEFA EURO 2012™ w czasie meczów rozgrywanych na terenie Polski. Zasady te 

zostały zawarte w notatce informacyjnej przekazanej zainteresowanym instytucjom i resortom 

oraz w nocie okólnej przekazanej przedstawicielstwom dyplomatycznym akredytowanym  

w Polsce. 

Utworzona została tzw. Grupa Wsparcia (GW) złożona z pracowników zajmujących się  

w departamentach terytorialnych MSZ (DPEUR i DW) poszczególnymi krajami biorącymi 

udział w Turnieju. Członkowie GW zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa 

konsularnego oraz obsługi delegacji zagranicznych przez pracowników Departamentu 

Konsularnego i Protokołu Dyplomatycznego. Przed rozpoczęciem i w czasie trwania Turnieju 

członkowie GW byli w stałym kontakcie z przedstawicielami poszczególnych ambasad  

i przekazywali informacje o planowanych wizytach. 

Zrealizowano wizyty przygotowawcze w miastach gospodarzach i dokonano szczegółowych 

wizji lokalnych wszystkich czterech stadionów objętych Turniejem na terenie Polski  

z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, służb protokolarnych UEFA (VIP 

Services), Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa RM i innych instytucji 

zaangażowanych w proces przygotowania i organizacji Turnieju. 

W trakcie trwania Turnieju Referat ds. obsługi protokolarnej UEFA EURO 2012™ 

przygotowywał i na bieżąco aktualizował we współpracy z MSiT i UEFA listy zagranicznych 

gości VIP zaproszonych na poszczególne mecze. Listy te były rozsyłane do wszystkich 

instytucji zaangażowanych w przygotowanie i organizację wizyt.  

PD MSZ zapewnił przygotowanie i obsługę protokolarną wizyt następujących delegacji 

państwowych: 

 Mecz nr 1 (Polska-Grecja, 8.06, Warszawa) – delegacja ukraińska (Prezydent Wiktor 

Janukowycz), delegacja węgierska (Premier Victor Orban); 

 Mecz nr 5 (Hiszpania-Włochy, 10.06, Gdańsk) – delegacja włoska (Prezydent Giorgio 

Napolitano, Minister Spraw Zagranicznych Giulio Terzi), delegacja hiszpańska 

(Następca Tronu Książę Filip, Premier Mariano Rajoy Brey);  
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 Mecz nr 17 (Czechy-Polska, 16.06, Wrocław) – delegacja rumuńska (Premier Victor 

Ponta); 

 Mecz nr 25 (Portugalia-Czechy, 21.06, Warszawa) – delegacja kazachska (Minister 

Spraw Zagranicznych); 

 Mecz nr 26 (Niemcy-Grecja, 22.06, Gdańsk) – delegacja niemiecka (Kanclerz Angela 

Merkel); 

 Mecz nr 30 (Niemcy-Włochy, 28.06, Warszawa) – delegacja węgierska (Prezydent 

János Áder); 

  Mecz nr 31 (Hiszpania-Włochy, 1.07, Kijów) – delegacja polska. 

Ponadto PD MSZ pośredniczył w organizacji następujących wizyt gości zagranicznych 

najwyższego szczebla (realizowanych na zaproszenie UEFA lub prezydentów miast 

gospodarzy): Prezydenta Irlandii Michaela D. Higginsa (mecz nr 6 Irlandia-Chorwacja, 10.06, 

Poznań), Księcia Monako Alberta II (mecz nr 17 Czechy-Polska, 16.06, Wrocław), 

wicepremiera Chorwacji Radimira Čačića (mecz nr 13 Włochy-Chorwacja, 14.06, Poznań  

i mecz nr 21 Chorwacja-Hiszpania, 18.06, Gdańsk) oraz Emira Kataru Szejka Hamada Bin 

Khalifa Al-Thaniego (mecz nr 30 Niemcy-Włochy, 28.06, Warszawa). 

Realizując obsługę protokolarną wizyt VIP ściśle współpracowano z MSiT, UEFA, KPRP, 

KPRM, BOR, MON, Urzędami Wojewódzkimi, władzami cywilnymi i wojskowymi portów 

lotniczych w miastach gospodarzach. Liczba delegacji zagranicznych pozwoliła na ich 

protokolarne przygotowanie i realizację we własnym zakresie kadrowym.  

Podczas wykonywania swoich obowiązków w trakcie trwania Turnieju pracownicy Referatu 

musieli zmierzyć się z różnymi problemami organizacyjnymi. Najczęściej pojawiającym się 

problemem był brak dostatecznej informacji dotyczącej przyjazdów delegacji zagranicznych. 

Wiele ambasad nie było w stanie przekazać niezbędnych informacji do ostatniej chwili przed 

meczem, co powodowało, że znakomita większość wizyt VIP była organizowana ad-hoc. 

Podstawowym problemem była ograniczona pula zaproszeń VIP i wzrost zapotrzebowania 

poza przyznane limity w przypadku wizyt VIP zgłaszanych ad-hoc oraz niedostateczna liczba 

wejściówek (akredytacji) udostępnionych przez UEFA pracownikom PD w celu realizacji 

zadań wynikających z obsługi protokolarnej delegacji zagranicznych bezpośrednio na 

stadionach. Stwierdza się, iż Protokół Dyplomatyczny nie był partnersko traktowany przez 

służby protokolarne VIP Services UEFA. Nota bene wszystkie stwierdzone trudności były 

wyraźnie sygnalizowane w fazie przygotowawczej do Turnieju przez Protokoły 

Dyplomatyczne państw, które gościły wcześniejsze edycje mistrzostw. 

OBSŁUGA MEDIALNA 

Współpraca turniejowa ze wszystkimi podmiotami wewnątrz MSZ i na zewnątrz układała się 

bardzo dobrze. Nie odnotowano problemów komunikacyjnych, nie zauważono luk / 

nakładania się kompetencji. Główne działania prowadzone przez Biuro Rzecznika Prasowego 

dotyczyły m.in.: 

1. Uruchomienia na stronie głównej MSZ zakładki dotyczącej UEFA EURO 2012™, 

zawierającej najczęściej zadawane pytania, aplikacje i przekierowania do podmiotów 
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zaangażowanych w działania około turniejowe oraz podstawowe informacje  

o Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej; 

2. Bieżącej współpracy i przekazywanie na placówki materiałów dotyczących stanu 

przygotowań i materiałów audiowizualnych, komunikatów do wykorzystywania  

w bieżących kontaktach z mediami krajowymi; 

3. Bliskiej współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu, rzecznikami PL.2012, MSW, 

MSiT i Policją w zakresie realizowanych zdań i informowania opinii publicznej  

w kraju i poza granicami o przebiegu Turnieju; 

4. Uruchomienia aplikacji mobilnej dla gości zagranicznych Check-in-Poland (ok. 3 000 

pobrań); 

5. Prowadzenia działań w serwisach społecznościowych: fanpage portalu poland.gov.pl 

na Facebook’u podwoił liczbę fanów (do prawie 6 tys.); dużym zainteresowaniem 

cieszyły się galerie foto w serwisie Flickr; 

6. Monitoringu treści informacji wymagających reakcji organizatorów Turnieju. 

 

 

OBSZAR KONSULARNY 

Sprawy wizowe 

Przewidując znaczne zwiększenie obciążenia urzędów konsularnych przed Turniejem UEFA 

EURO 2012™ podjęte zostały działania mające na celu wzmocnienie kadrowe Placówek. 

Spośród drużyn grających na terenie Polski, wiz potrzebowali wyłącznie obywatele Rosji.  

Na terenie Rosji odnotowaliśmy największy popyt wizowy w związku z UEFA  

EURO 2012™ i dlatego też głównie wzmocnione zostały tamtejsze placówki (Moskwa  

i Kaliningrad). W Rosji łącznie wydano 12 005 wiz dla osób, które deklarowały jako cel 

przyjazdu uczestnictwo w Turnieju, z czego 9740 w samej Moskwie.  

Przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012™ otwarte zostały także dwa pierwsze centra 

outsourcingowe w Rosji (Moskwa – centrum otwarte w dniu 15 maja 2012 r. i Kazań – 30 

maja 2012 r.). 

W ramach zwiększenia efektywności naszych konsulatów na wschodzie wymieniony został 

sprzęt komputerowy w tych Placówkach. 

W celu umożliwienia sprawnej obsługi wizowej w związku z UEFA EURO 2012™ 

obsadzona bądź uruchomiona została maksymalna liczba okienek wizowych, w stopniu  

na jaki pozwala infrastruktura poszczególnych urzędów. WK Ambasady RP w Moskwie 

przyjmował interesantów także w soboty oraz otwarty był w Święto „Bożego Ciała” w dniu  

7 czerwca 2012 r.  

Wszystkie wizy wydane w związku z Turniejem, zawierały w polu „uwagi” adnotację 

„EURO 2012”, co pozwoliło służbom krajowym traktować ich posiadaczy w sposób 

ułatwiający realizację celów wjazdu.  
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Uczestnicy Turnieju (piłkarze, sędziowie, lekarze, działacze FIFA, UEFA i federacji 

narodowych), a także inne kategorie osób przygotowujących imprezę i biorących w niej 

udział – posiadające akredytację UEFA otrzymywały wizy na okres całego Turnieju  

z prawem wielokrotnego wjazdu. Wizy wydawane były w maksymalnie uproszczonym trybie, 

bez obowiązku osobistego stawiennictwa oraz bez pobierania opłat konsularnych.  

Kibice FR udający się do Polski, celem uczestniczenia w spotkaniu na stadionie, 

przedstawiali ważny bilet lub potwierdzenie prawa do odbioru biletu przy wejściu na stadion.  

Osoby, udające się wyłącznie do tzw. stref kibica (nieposiadające biletów) uzyskiwały wizy 

spełniając warunki wydania wizy turystycznej na zasadach ogólnych. 

Wszystkie osoby występujące o wizy w związku z Turniejem zobowiązane były do rejestracji 

wniosków wizowych w systemie e-konsulat. Warunkiem złożenia wniosku nie było jednak 

uzyskanie w systemie wolnego terminu wizyty w konsulacie. Osoba, która nie znalazła 

dogodnego terminu, wypełniała w systemie wniosek i zgłaszała się z nim do fizycznej kolejki 

wizowej na UEFA EURO 2012™. Dla osób występujących o wizę w związku z Turniejem 

UEFA EURO 2012™ wyznaczone zostały na placówkach priorytetowe „zielone korytarze”  

w celu ograniczenia do minimum okresu oczekiwania na złożenie wniosku. 

Od osób występujących o wizę w związku z Turniejem UEFA EURO 2012™ nie pobierane 

były dodatkowe opłaty za wydanie wizy w trybie ekspresowym. 

WK Ambasady RP w Moskwie na szeroką skalę prowadził medialną kampanię informacyjną. 

Jej głównym celem pozostawało zachęcenie cudzoziemców do możliwie wczesnego składania 

wniosków wizowych.  

 

Projekt koordynacji opieki konsularnej nad obywatelami UE podczas Turnieju UEFA 

EURO 2012™.  

W ramach realizacji projektu koordynacji opieki konsularnej nad obywatelami UE podczas 

Turnieju UEFA EURO 2012™, opracowanego przez Polskę podczas prezydencji w radzie 

UE w II połowie 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspomagało przygotowania 

zagranicznych placówek konsularnych w Polsce do obsługi swoich obywateli podczas 

Turnieju. Od początku 2012 r., po przejęciu przez Danię prezydencji w Radzie UE, wdrażanie 

projektu odbywało się pod przewodnictwem Ambasady Danii w Warszawie, w ścisłej 

współpracy ze spółką PL.2012. 

W styczniu 2012 r. konsulowie państw UE, Chorwacji, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy i USA 

uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez miasta gospodarzy w celu wypracowania 

zasad współpracy pomiędzy organizatorami, służbami miejskimi, a przedstawicielami 

kibiców i służbami konsularnymi. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Turnieju, spółka 

PL.2012 zorganizowała wraz z MSZ spotkanie dla wszystkich Ambasad akredytowanych  

w Warszawie, poświęcone zasadom komunikacji pomiędzy korpusem konsularnym,  

a instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy, podczas 

którego przekazano zestaw procedur i dane kontaktowe polskich instytucji, do wykorzystania 
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w typowych przypadkach leżących w zakresie zainteresowania służb konsularnych, jak: 

zatrzymania, hospitalizacje, zgony, przestępstwa z udziałem cudzoziemców.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju MSZ sporządził i przekazał spółce PL.2012,  

w celu rozpowszechnienia wśród podmiotów zaangażowanych w organizację imprezy, zestaw 

danych kontaktowych do wszystkich ambasad i konsulatów w Polsce. Były one 

wykorzystywane w trakcie Turnieju do przekazywania informacji o incydentach z udziałem 

cudzoziemców. 

Działania prowadzone przez MSZ i spółkę PL.2012 na rzecz korpusu konsularnego od jesieni 

2011 r. spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem i zostały uznane za wzorcowe  

w perspektywie kolejnych dużych międzynarodowych imprez sportowych na świecie. 

 

Opieka konsularna nad obywatelami polskimi na Ukrainie podczas Turnieju UEFA 

EURO 2012™.  

Statutowym obowiązkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych było zapewnienie opieki 

obywatelom polskim, którzy udawali się na mecze rozgrywane na Ukrainie. Ze względu  

na prawdopodobieństwo wyjazdu znacznej liczby polskich obywateli na Ukrainę – w Polsce 

wykupiono ponad 40 tysięcy biletów na mecze rozgrywane w tym państwie - służba 

konsularna została przygotowana do zapewnienia pomocy we wszystkich czterech 

tamtejszych miastach gospodarzach. Opiekę zapewniały podczas Turnieju: Wydział 

Konsularny Ambasady RP w Kijowie, Konsulaty Generalne w Charkowie i Lwowie oraz 

tymczasowy punkt konsularny w Doniecku. Ponadto, w ramach projektu koordynacji opieki 

konsularnej nad obywatelami UE, Polska zadeklarowała gotowość do zapewnienia opieki  

w koniecznych przypadkach obywatelom innych państw UE w miastach, w których  

nie posiadają one swoich placówek. W celu realizacji tych zamierzeń, oddelegowano  

na Ukrainę 4-osobowy Zespół Wsparcia Konsularnego.  

Dla zapewnienia opieki i informacji konsularnej naszym obywatelom, we wszystkich 

miastach gospodarzach na Ukrainie uruchomiono, dostępne 24 godziny na dobę, specjalne 

telefony dyżurne. Na stronie internetowej MSZ został opublikowany informator dla polskich 

kibiców udających się na Ukrainę, a informacje konsularne dla kibiców były dystrybuowane 

również przez prowadzony przez MSZ kanał „Polak za granicą” na Twitterze. 

W trakcie trwania Turnieju nie odnotowano poważniejszych wydarzeń z udziałem polskich 

obywateli, wymagających interwencji polskich konsulów. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

Przygotowując się na wypadek mogących wystąpić w powiązaniu z Turniejem UEFA  

EURO 2012™ - poza granicami Polski - zdarzeń o charakterze kryzysowym, Centrum 

Operacyjne MSZ opracowało koncepcję i zakończyło przygotowania do uruchomienia 

awaryjnego call-center. We współpracy z firmą zewnętrzną opracowano aplikację 

umożliwiającą gromadzenie informacji o osobach poszkodowanych w trakcie ew. zamieszek, 

wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń o charakterze masowym. Przeszkolono 
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wolontariuszy, którzy gotowi byli obsługiwać linię alarmową w wymagających jej 

uruchomienia sytuacjach. 

W miesiącach poprzedzających Mistrzostwa przedstawiciele CO uczestniczyli  

w organizowanych przez RCB ćwiczeniach Libero, podczas których wypracowano szereg 

roboczych kontaktów przydatnych na wypadek ewentualnych zdarzeń z udziałem 

akredytowanych w Polsce dyplomatów. 

Zastępca dyrektora Centrum został wyznaczony na przewodniczącego koordynującego 

działania MSZ w trakcie Turnieju Zespołu Zadaniowego ds. EURO 2012. 

W porozumieniu z Protokołem Dyplomatycznym i Departamentem Konsularnym MSZ,  

na potrzeby służby dyżurnej, przygotowano wykaz osób kontaktowych ws. EURO  

w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych innych państw na terenie Polski.  

Zintensyfikowano współpracę z posiadającym doświadczenia w realizacji dużych 

międzynarodowych imprez sportowych Centrum Zarządzania Kryzysowego niemieckiego 

MSZ. Informacje zaczerpnięte z niemieckich doświadczeń zebranych podczas realizacji  

na tamtejszym terenie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej pozwoliły m.in. na przekonanie 

partnerów z innych polskich instytucji i urzędów o konieczności przygotowania się  

na wypadek konieczności udzielania obcojęzycznych informacji o ewentualnych 

poszkodowanych obywatelach innych państw przebywających na terenie RP (zadanie 

wykraczające kompetencyjnie poza zakres działań MSZ). 

Służba Dyżurna na bieżąco śledziła, dostępne za pośrednictwem aplikacji Euromaster, 

informacje o zaistniałych na terenie Polski zdarzeniach z udziałem obywateli innych państw  

i w trybie doraźnym, z uwagi na szczególny charakter i ewentualne reperkusje zdarzeń  

z udziałem obywateli Federacji Rosyjskiej, niezwłocznie przekazywała informacje o takich 

przypadkach do ambasady RP w Moskwie.  

Służba Dyżurna CO MSZ przez cały okres trwania Mistrzostw, w trybie 24-godzinnym,  

na bieżąco monitorowała zagraniczne doniesienia medialne pod kątem wyszukiwania 

informacji o ewentualnych poszkodowanych na stadionach lub w strefach kibica na Ukrainie 

polskich obywatelach. 

W oparciu o źródła placówkowe Służba Dyżurna przygotowywała codzienny Biuletyn EURO 

2012. Przesyłane przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne za granicą 

relacje o związanych z UEFA EURO 2012™ doniesieniach medialnych, stanowiły cenne 

źródło informacji o sposobie postrzegania zarówno Turnieju, jak również krajów gospodarzy 

Mistrzostw, przez zagranicznych dziennikarzy. Posłużyły one do przygotowania 25 

egzemplarzy Biuletynu, na który złożyły się informacje nadesłane z ponad 100 polskich 

placówek.  
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5.10 Ministerstwo Edukacji Narodowej  

 

Informacja na temat działań zrealizowanych przez resort edukacji w okresie od grudnia  

2011 r. do 1 lipca 2012 r., związanych z przygotowaniami Polski do finałowego turnieju 

UEFA EURO 2012™. 

 

1. Kampania informacyjno-edukacyjna „Nie przegraj” 

Współpraca partnerska Ministerstwa Edukacji Narodowej z Fundacją Dzieci Niczyje  

w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie przegraj” nt. zagrożeń dzieci i młodzieży 

komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, realizowanej w perspektywie UEFA  

EURO 2012™. Głównym celem projektu jest ograniczenie patologii społecznej  

i przestępczości poprzez podniesienie świadomości społecznej oraz ochronę dzieci  

i młodzieży przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym. Kampania jest adresowana 

do potencjalnych sprawców i ofiar. Jest zrealizowana w czterech miastach gospodarzach  

Euro 2012 w Polsce oraz w graniczącym z Ukrainą województwie podkarpackim. Odbywa się 

pod patronatem instytucji rządowych m.in. Ministra Edukacji Narodowej oraz organizacji 

pozarządowych, współpracujących z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach koalicji przeciwko 

komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ECPAT. W ramach kampanii 

przeprowadzono badania postaw i doświadczeń młodzieży w problematyce kampanii poprzez 

pytania omnibusowe, badania fokusowe, z których został opracowany raport, zamieszczony 

na stronach Fundacji. Odbyły się warsztaty dla nauczycieli i wychowawców w tematyce 

kampanii, które jednocześnie przygotowywały ich do prowadzenia zajęć z młodzieżą w tej 

problematyce. Dla młodzieży w wieku 15 - 18 lat zostały przygotowane scenariusze zajęć pn.: 

Handel dziećmi, Dowód miłości, Sponsoring, które poruszały przedmiotową problematykę, 

jednocześnie proponowały sposoby radzenia sobie w tych sytuacjach. Dodatkową ofertą jest 

gra edukacyjna, w której uczniowie towarzyszyli bohaterowi poprzez podejmowanie decyzji 

w różnych sytuacjach życiowych. W skład podstawowego pakietu edukacyjnego wchodziły 

także plakaty. 

 

W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem partnerów kampanii,  

w tym przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zwrócono uwagę, że kampania 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz 

młodzieży. 

 

2. Program „Jestem Kibicem przez duże „K”” 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym (czerwiec 2011 

r.), współpracuje w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-alternatywnego pn.: 

„Jestem Kibicem przez duże „K””. Program przygotowany został przez Wydział ds. 

Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Skierowany 

jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  

a także w innych placówkach systemu oświaty. Celem programu jest kształtowanie 

pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży, jako uczestników imprez sportowych.  

Partnerami programu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polski Komitet Olimpijski, 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji Szkolnej, Komenda Główna Policji. 

Do programu przystąpiło około 200 szkół i placówek oświatowych. W ramach programu 

zrealizowano kampanię społeczną pn.: „Polska gościnność również na stadionach”, w czasie 

której m.in. prowadzono akcję plakatową w szkołach w województwie mazowieckim, 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt plakatu promującego akcję, z finałową 

wystawą w obiekcie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz liczne audycje dotyczące tej 

problematyki. 

Jednym z elementów programu było podjęcie problematyki edukacji sportowej dzieci  

i młodzieży na kolejnych Forach Nauczycielskich przez Centrum Edukacji Olimpijskiej 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 

3. Otwarte konkursy ofert MEN 

 

W 2011 r. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację następujących zadań 

publicznych: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, „Szkoła z Pasją” oraz „Szkoła z Pasją 

II edycja”, za priorytetowe obszary działań przyjęto między innymi „projekty prowadzące  

do zacieśnienia współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży w kontekście przygotowań  

do UEFA EURO 2012™” oraz „popularyzację wśród uczniów sportu w kontekście 

odbywających się w 2012 r. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”.  

Realizacja projektów miała miejsce w II połowie 2011 r. W ramach trzech ww. zadań 

publicznych dofinansowano 28 projektów na łączną kwotę 730 tys. zł. 

 

4. Program Feel like at home  

 

W ramach akcji rządowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło plakaty Feel like at 

home do wszystkich szkół w Polsce. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas 

skierowała również list do kuratorów oświaty z prośbą o włączenie przesłania kampanii  

do treści zajęć z uczniami. List został umieszczony na stronie internetowej MEN wraz  

z filmem kampanii. Promocja Turnieju była także realizowana za pośrednictwem profilu 

Ministerstwa na portalu społecznościowym facebook. 

 

5. TRIM – hattrick dla Europy  

Projekt TRIM – hattrick dla Europy to propozycja Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (PNWM), nawiązująca do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  

EURO 2012™. Podstawę projektu stanowiły rozgrywki młodzieży w wieku 12-15 lat  

w piłkę uliczną. TriM to największe w historii PNWM przedsięwzięcie, w którym wzięła 

udział młodzież z trzech krajów: Polski, Niemiec i Ukrainy. Ideą projektu było zbudowanie 

programu wymiany młodzieży, który łączyłby sportową rywalizację z popularyzacją wiedzy  

o uczestniczących krajach oraz elementy integracji. Założeniem PNWM było zbudowanie 

platformy do tworzenia się nowych trójstronnych partnerstw. Projekt został zainaugurowany 

podczas spotkania przygotowawczego dla organizatorów w Blossin w Niemczech w styczniu 

2012 r., podczas którego powstały grupy turniejowe i zasady prowadzenia rozgrywek. 
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Do TriM przystąpiły łącznie 74 drużyny, czyli ponad 600 osób, walczących o wejście  

do finału w 13 regionalnych turniejach, rozgrywanych od marca do maja 2012 r.:  

6 w Polsce, 5 w Niemczech i 2 na Ukrainie. W każdym z nich wzięły udział przynajmniej  

po dwie drużyny z każdego kraju. W każdej drużynie musiała grać przynajmniej jedna 

dziewczyna. Turnieje trwały co najmniej cztery dni. Pół dnia zawodnicy rozgrywali mecze,  

a przez pozostałe pół realizowali wspólny program sprzyjający bliższemu wzajemnemu 

poznaniu się. Podczas spotkań poruszane były tematy interesujące młodzież oraz prowadzone 

były zajęcia integracyjne.  

 

Zwycięzcy rozgrywek regionalnych oraz drużyny szczególnie wyróżniające się podczas 

trwania projektu, zaproszone przez organizatorów, wzięły udział w turnieju finałowym TriM, 

który odbył się w dniach 3-7 czerwca 2012 r. w Lublinie. Do finału zakwalifikowało się 

łącznie 16 drużyn, czyli ponad 150 uczestników (5 drużyn z Polski, 6 z Niemiec i 4  

z Ukrainy). Zwyciężyła drużyna z Sosnowca, która pokonała w finałowym meczu Gostyń.  

 

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju finałowym, otrzymały pamiątkowe puchary  

i medale. Jednym z nich był ufundowany przez Ministra Sportu i Turystyki Joannę Muchę 

puchar dla drużyny wyróżniającej się w grze fair play. Drużyny w tajnym głosowaniu 

wybrały team z Nowego Sącza. Puchar fair play jest bardzo ważnym trofeum, które wpisuje 

się w zasady piłki ulicznej i całego turnieju TriM.  

 

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest PNWM. Do TriM dołączyli również partnerzy, 

którzy częściowo wsparli projekt finansowo: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

katolickie dzieło pomocy Europie Wschodniej „Renovabis" oraz Fundacja Spotkania 

Zachodnio-Wschodnie. Informacje o patronacie Ministerstwa Sportu i Turystyki były 

zamieszczanie w materiałach prasowych, informacyjnych oraz promocyjnych PNWM oraz 

Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.  

 

 

5.11 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

  

Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z przygotowaniami 

Polski do finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™  

w okresie sprawozdawczym, podobnie jak miało to miejsce w 2011 r., dotyczyły flagowego 

projektu MKiDN pt.: „Europejski Stadion Kultury”. 
 

W I połowie 2012 r. do działań realizowanych w ramach ww. projektu w Rzeszowie 

dołączyło również miasto Lublin, które od sześciu lat aktywnie wspiera współpracę polsko-

ukraińską. W Lublinie, w nocy z 2 na 3 czerwca 2012 r., miała miejsce oficjalna inauguracja 

„Europejskiego Stadionu Kultury” pod nazwą „Noc Kultury”. 
 

Na ten nadzwyczajny projekt złożyło się kilkaset wydarzeń w Lublinie: koncertów, spektakli 

teatralnych, tanecznych, pokazów kuglarskich i kabaretowych, performansów, happeningów, 
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wernisaży, wystaw w galeriach i w przestrzeni miasta, projekcji filmowych, spotkań 

literackich i debat, zwiedzania zabytków, specjalnych programów dla dzieci oraz innych, 

spontanicznych, improwizowanych akcji artystycznych i społecznych. W projekcie wzięło 

udział ponad 70 tys. widzów, 3000 artystów z Polski i Ukrainy, odbyło się blisko 270 

wydarzeń kulturalnych, w których realizację zaangażowanych było 215 partnerów i instytucji.  

Relacje na żywo z przebiegu „Nocy Kultury” oraz wywiady z artystami były emitowane na 

antenie TVP Kultura. Reportaż z „Nocy Kultury”, emitowany na antenie TVP 1, oglądało 

ponad 400 tys. widzów. 
 

„Noc Kultury” w Lublinie odbyła się z 2 na 3.06.2012 r., ale zainicjowana została w dniu 

1 czerwca otwarciem klubu „Nocy Kultury”, który funkcjonował przez trzy dni (1-3 czerwca 

2012 r.) jako miejsce spotkań, dyskusji, koncertów. W ramach inauguracji odbyła się także 

debata pn. „Kultura ponad granicami” na temat kierunków rozwoju współczesnej kultury 

ukraińskiej oraz polsko-ukraińskich projektów kulturalnych, z udziałem ekspertów  

i dziennikarzy z Polski i Ukrainy. 
 

Program główny „Nocy Kultury” 2012 w Lublinie miał miejsce od godz. 19:00 do godz. 

06:00 i rozegrał się w centrum Lublina. Specjalnie na tę noc zostały zamknięte ulice i place na 

głównej osi miasta, tworząc kilkukilometrowy pasaż – wyłączoną z ruchu samochodowego - 

Aleję Kultur, która stała się żywą przestrzenią ekspresji sztuki i aktywności społecznej.  

Schodząc na chwilę z tego głównego traktu można było wstępować do instytucji kultury, 

filharmonii, muzeów, teatrów, galerii i prywatnych pracowni artystycznych. 

 

W Rzeszowie, z kolei, od 29 czerwca do 1 lipca 2012 r. odbyła się kulminacyjna edycja 

„Europejskiego Stadionu Kultury”. Koncert finałowy pod hasłem „Zwycięzcy 1960-2008” 

odbył się w dniu 30 czerwca 2012 r. na Stadionie Miejskim w Rzeszowie i składał się z 13 

części nawiązujących tematycznie do trzynastu Mistrzostw Europy, które zostały rozegrane 

na przestrzeni lat 1960-2008. Koncert hitów z poszczególnych lat ilustrowany był 

archiwalnymi materiałami filmowymi. Transmisję koncertu oraz powtórki emitowane na 

antenach TVP SA obejrzało ponad 2 mln widzów. 
 

Program projektu w Rzeszowie opierał się przede wszystkim na tematyce sportowej.  Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się wystawa Tomasza Gudzowatego „Beyond the body”, 

poświęcona różnym sportom, głównie etnicznym i tradycyjnym, ale także dyscyplinom 

należącym do współczesnej kultury wielkomiejskiej. W tegorocznym programie ESK  

w Rzeszowie znalazły się również projekcje teatralne oraz pokazy specjalnie dobranych 

filmów krótko- i długometrażowych. Wśród działań w przestrzeni publicznej znalazło się 

przedstawienie grupy tancerzy polskich i ukraińskich DANCE INTER SPACE, którzy 

w  akcjach na terenie miasta zaprezentowali zróżnicowane techniki taneczne, zapraszając do 

wspólnej zabawy mieszkańców miasta. Wielką popularnością cieszyły się także warsztaty 

plastyczne, konstrukturoskie, ruchowe, fotograficzne dla młodszych uczestników festiwalu.  
 

Na czas ESK 2012 został specjalnie stworzony klub festiwalowy przy Pałacyku 

Lubomirskich, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wieczorami odbywały się 

tu koncerty polsko – ukraińskich grup takich jak Warszawa Kyiv Express, a w ciagu dnia, 

debaty podejmujące tematykę sportową np.: „Stadion – Miasto – Kultura”, prowadzone przez 



 

  475 

prof. Mariusza Czubaja. Pełny program projektu dostępny jest na stronie internetowej pod 

adresem www.stadionkultury.eu.  
 

Podsumowując dwuletni projekt „Europejski Stadion Kultury”, którego kontynuacja jest już 

planowana w kolejnych latach, należy wspomnieć, że w ciągu dwóch jego edycji w blisko 

450 wydarzeniach wzięło udział prawie 4000 artystów z Polski i Ukrainy, zgromadzono 250 

tys. publiczność. Transmisje telewizyjne obejrzało ponad 5 milionów widzów. Te liczby 

pokazują ogromną skalę przedsięwzięcia, ale także jego potencjał do wykorzystania  

w przyszłości.  
 

Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyli także  

w posiedzeniach Komitetu Ochrony Praw - celowego zespołu opiniodawczo-doradczego 

Ministra Sportu i Turystyki, służąc radą w zakresie m.in. prawa dotyczącego publicznego 

oglądania (public viewing). 

 

5.12 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Poniżej przedstawione zostały działania związane z przygotowaniami Polski do turnieju 

UEFA EURO 2012™ podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w okresie  

od grudnia 2011 r. do dnia 1 lipca 2012 r.  
 

Do czasu powołania w dniu 13 kwietnia 2012 r. Sztabu UEFA EURO 2012 zadaniami 

Ministerstwa Sprawiedliwości związanymi z właściwym przygotowaniem do turnieju UEFA 

EURO 2012 zajmował się Zespół do spraw koordynacji prac nad przygotowaniem 

organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych do funkcjonowania 

podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w którego pracach 

udział brali oprócz pracowników Ministerstwa, również przedstawiciele sądów, prokuratury 

oraz policji. Efektem pracy tego zespołu było opracowanie przez prezesów sądów,  

we właściwości których odbywały się rozgrywki, planów organizacji pracy konkretnych 

jednostek obejmujących: opracowanie racjonalnej polityki urlopowej sędziów i kadry 

administracyjnej, zapewnienie dyżurów w sądach, określenie ewentualnych potrzeb  

w zakresie wzmocnienia kadrowego sądów w drodze delegowania sędziów z innych 

jednostek, zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzenia rozpraw, 

zgromadzenie danych dotyczących informacji o liczbie miejsc w schroniskach dla nieletnich  

i w aresztach śledczych, a także nawiązanie współpracy organizacyjnej z właściwymi 

podmiotami (policją, prokuraturą, samorządem adwokackim, tłumaczami, biegłymi 

sądowymi, operatorami stadionów itp.). Przedmiotowa współpraca została podjęta na 

polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w formie zorganizowanych zespołów, powstałych  

w wytypowanych sądach okręgowych. W wyniku opisanych działań na terenie miast 

gospodarzy Euro 2012 na czas trwania turnieju zapewniono gotowość: 

- w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – 130 sędziów, którzy 

mieli do dyspozycji 99 sal rozpraw i 282 urzędników sądowych; 

- w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa – Praga – 39 sędziów, 

którzy mieli do dyspozycji 50 sal rozpraw i 99 urzędników sądowych; 
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- w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku – 78 sędziów, którzy mieli 

do dyspozycji 60 sal rozpraw i 132 urzędników sądowych; 

- w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 51 sędziów, którzy 

mieli do dyspozycji 36 sal rozpraw i 85 urzędników sądowych; 

- w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu – 50 sędziów, którzy mieli 

do dyspozycji 30 sal rozpraw i 63 urzędników sądowych. 
 

Na wypadek zaistnienia konieczności delegowania sędziów z sądów równorzędnych prezesi 

sądów apelacyjnych pozostawali w gotowości do podjęcia decyzji, stosownie do art. 77 § 8 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 

1070, z późn. zm.). Podobną gotowość wykazywać mieli prezesi sądów okręgowych w celu 

zwołania w trybie nagłym kolegium sądu okręgowego, którego zgoda jest niezbędna dla 

delegowania sędziego. 
 

W związku z możliwością znacznego skokowego wzrostu liczby spraw wpływających  

nie tylko do tych sądów, na terenie których znajdują się stadiony-areny turnieju UEFA  

EURO 2012™, ale również do tych, na terenie których właściwości zostały przewidziane 

strefy kibica, przygotowania zapewniające sprawne toczenie się postępowań objęły wszystkie 

sądy w kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich prezesów sądów 

apelacyjnych o zdiagnozowanie przewidywanego wzrostu liczby spraw podczas turnieju  

i o przeprowadzenie analizy dotyczącej liczby sal sądowych, liczby sędziów oraz 

pracowników administracyjnych, którzy winni być delegowani do sądów celem ich 

wzmocnienia kadrowego i o podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

całodobowy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Karnego dla potrzeb prowadzonych 

postępowań przyspieszonych, poprzez wprowadzenie podczas trwania Turnieju UEFA  

EURO 2012™ 24-godzinnego trybu pracy w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru 

Karnego, które prowadzi Rejestr. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Wiceprezesa 

Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2 lutego 2012 r., dotyczącego przeprowadzonej w Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie kontroli realizacji obowiązku 

przekazywania Komendantowi Głównemu Policji, zgodnie z zasadami i trybem wynikającym 

z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 

504, z późn. zm.), informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, podjęło 

kompleksowe czynności nadzorcze we wszystkich jednostkach sądownictwa powszechnego, 

zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień. W piśmie z dnia 

15 lutego 2012 r., skierowanym do prezesów wszystkich sądów apelacyjnych, zwrócono 

prezesom sądów apelacyjnych uwagę na obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych na organy sądownictwa powszechnego.  

W szczególności wskazano na podmiotowy i przedmiotowy zakres danych, które podlegają 

przekazywaniu Komendantowi Głównemu Policji oraz tryb, sposób i termin ich 

przekazywania. Prezesi zostali zobowiązani do zbadania prawidłowości wykonywania  

w sądach podległych im apelacji obowiązków nałożonych przepisami ww. ustawy z dnia 20 

marca 2009 r., a w razie stwierdzenia w tym zakresie uchybień – do podjęcia niezbędnych 
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czynności z zakresu nadzoru administracyjnego w celu ich usunięcia oraz do poinformowania 

Ministerstwa Sprawiedliwości o dokonanych ustaleniach i przedsięwziętych działaniach. 
 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła szkolenia dla sędziów  

i prokuratorów w zakresie tematyki prawno-karnej, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Szkolenia te odbyły się w lutym i marcu 

2012 r. w poszczególnych sądach apelacyjnych i zostali nimi objęci sędziowie sądów 

okręgowych i rejonowych orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy. Łączna liczba 

uczestników tych szkoleń wyniosła około 700 osób. Dodatkowo w pierwszej połowie 2012 r. 

obyły się dwa szkolenia z tej tematyki, adresowane każdorazowo do grupy 60 sędziów 

penitencjarnych. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło również niezbędne działania związane z zapewnieniem 

podczas turnieju UEFA EURO 2012™ właściwej obsługi organów wymiaru sprawiedliwości 

przez adwokatów i tłumaczy przysięgłych. Prezesi sądów okręgowych na szczeblu 

poszczególnych sądów w porozumieniu z władzami samorządowymi adwokatury uzgodnili 

zasady współpracy w celu zapewnienia odpowiedniej liczby adwokatów. Pod koniec  

2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do dziekanów wydziałów filologicznych 

uniwersytetów usytuowanych na terenie Polski z prośbą o pomoc oraz współpracę przy 

przygotowaniu rezerwowych list tłumaczy, z których usług mogliby skorzystać 

przedstawiciele organów państwa w sytuacji braku tłumaczy przysięgłych. W celu 

przygotowania rezerwowych list tłumaczy przysięgłych Ministerstwo Sprawiedliwości 

poczyniło kroki, by zaangażować w tym zakresie również przedstawicielstwa dyplomatyczne 

krajów, z których przewidywany jest przyjazd kibiców podczas trwania turnieju UEFA 

EURO 2012™. Uzyskane w ten sposób informacje dotyczące osób, które mogą się podjąć 

obowiązków tłumacza zostały przedstawione prezesom sądów. 
 

Minister Sprawiedliwości aktywnie uczestniczył w pracach powołanego zarządzeniem Nr 6 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. Komitetu do spraw Koordynacji Organizacji 

Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komitet ten 

wyłonił Krajowy Sztab Operacyjny do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia Turnieju. 
 

W ramach tych prac w Ministerstwie Sprawiedliwości na przełomie marca i kwietnia 2012 r. 

wypracowano zasady współdziałania Ministerstwa Sprawiedliwości z innymi służbami  

w ramach Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji  

i służb administracji publicznej podczas finałowego turnieju UEFA EURO 2012™ w Polsce 

(tzw. CONOPs). 
 

W tym czasie został również sporządzony Plan Operacyjny UEFA EURO 2012™ 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla realizacji tego planu w dniu 13 kwietnia 2012 r. 

zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 45/12/DSO z dnia 13 kwietnia 2012 r. został 

powołany Sztab UEFA EURO 2012 Ministra Sprawiedliwości, w skład którego wchodzili 

przedstawiciele tych departamentów i biur ministerstwa, których udział zapewniał sprawne 

działanie sztabu. Podstawowymi zadaniami sztabu było zapewnienie niezbędnych warunków 

do sprawnego działania sądów w okresie Mistrzostw, koordynacja działań z innymi służbami, 

zwłaszcza z policją i prokuraturą, współpraca z mediami oraz przesyłanie do Krajowego 
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Sztabu Operacyjnego codziennych informacji o pracy sądów lub innych doraźnych 

informacji. Dla wykonania tego zadania niezbędnym było uzyskiwanie codziennych 

informacji od prezesów sądów okręgowych o wpływie i przebiegu spraw wpływających  

do sądów rejonowych, a dotyczących przestępstw i wykroczeń mających związek  

z Turniejem. W tym celu Minister Sprawiedliwości zwrócił się do wszystkich prezesów 

sądów apelacyjnych o: 

- zobowiązanie wszystkich prezesów sądów okręgowych w apelacji do codziennego 

przekazywania na adres e-mail sztabu informacji o wpływie i przebiegu spraw w podległych 

im sądach rejonowych, a dotyczących przestępstw i wykroczeń mających związek  

z Turniejem, najpóźniej do godziny 16.30 każdego dnia, w formie wypełnionej tabeli; 

- imienne wskazanie prezesów lub wiceprezesów sądów okręgowych, którzy byli 

odpowiedzialni w swoich sądach za prawidłowe wykonywanie obowiązku codziennego 

przekazywania informacji do Sztabu UEFA EURO 2012 Ministerstwa Sprawiedliwości  

i przekazanie stosownej listy na adres e-mail sztabu; 

- podjęcie niezbędnych działań umożliwiających niezwłoczne wydanie decyzji o delegowaniu 

sędziów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, polegających w szczególności na 

stworzeniu możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy prezesem sądu apelacyjnego  

i prezesami sądów okręgowych i zobowiązaniu prezesów sądów okręgowych do zapewnienia 

gotowości zwołania w trybie nagłym posiedzenia kolegium sądu okręgowego w celu 

wyrażenia zgody na delegowanie sędziego; 

- zobowiązanie prezesów sądów okręgowych, by ustalili z kierownictwem odpowiednich 

jednostek prokuratury, policji, okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców 

prawnych danych osób odpowiedzialnych za sprawne wykonywanie zadań związanych  

z rozpoznawaniem spraw w sądach w czasie Turnieju UEFA EURO 2012™. 
 

Służba Więzienna od dłuższego czasu przygotowywała się do specyficznej sytuacji jaka 

mogła mieć miejsce w czasie trwania Turnieju. W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej 

realizowany był projekt „Służba Więzienna w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012”. Uwzględniono w nim wszystkie przewidywane zadania i problemy, 

które mogły być związane z Mistrzostwami, w tym i możliwość wystąpienia zwiększonej 

liczby osadzeń w aresztach śledczych. Podjęto działania w celu zabezpieczenia niezbędnej 

liczby miejsc w aresztach śledczych i zakładach karnych (ok. 1250) na wypadek wzmożonych 

przyjęć osób doprowadzonych w związku z naruszeniem ładu i porządku prawnego  

w związku z przebiegiem Turnieju. 

W trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ nie odnotowano jakichkolwiek trudności  

w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Z informacji uzyskanych przez Sztab 

UEFA EURO 2012 Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od 4 czerwca 2012 r. do dnia  

4 lipca 2012 r. do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania: 

1) 166 spraw o przestępstwa (228 osób) mające związek z Turniejem UEFA  

EURO 2012™, z których 105 spraw zostało zakończonych wyrokiem skazującym (145 osób), 

6 spraw zostało zakończonych wyrokiem umarzającym lub warunkowo umarzającym 

postępowanie (8 osób), 6 zostało zakończonych wyrokiem uniewinniającym (8 osób),  

33 sprawy przekazano prokuratorowi do prowadzenia postępowania przygotowawczego (47 
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osób), 15 przerwano lub odroczono (20 osób), a 1 sprawa jest w toku (1 osoba). Sprawy  

o przestępstwa dotyczyły 17 obywateli rosyjskich (w stosunku do 10 zapadły wyroki 

skazujące), 6 chorwackich (w stosunku do 5 zapadły wyroki skazujące), 5 irlandzkich (3 

osoby skazane), 4 obywateli Rumunii (4 osoby skazane), 1 obywatela Hiszpanii (1 osoba 

skazana), 1 obywatela Wielkiej Brytanii (1 osoba skazana) i 1 obywatela Luksemburga (1 

osoba skazana), 1 obywatela Węgier (rozprawa odroczona), pozostali to obywatele polscy 

(192 osoby); 

2) 19 spraw o wykroczenia (24 osoby) mające związek z Turniejem UEFA  

EURO 2012, z których 17 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (22 osoby),  

1 sprawę skierowano do rozpoznania w trybie zwyczajnym (1 osoba) i w 1 sprawie 

odmówiono wszczęcia postępowania (1 osoba). Sprawy te dotyczyły 2 obywateli rosyjskich 

(2 osoby skazane), 1 obywatela Irlandii (1 osoba skazana) i 1 obywatela hiszpańskiego, 

pozostali to obywatele polscy; 

3) 7 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach o czyny 

mające związek z Turniejem UEFA EURO 2012™, z których, w 4 przypadkach zastosowano 

tymczasowe aresztowanie (3 obywateli Polski i 1 Chorwacji), a 3 wniosków nie 

uwzględniono (2 obywateli Polski i 1 Rosji). 

Jeżeli chodzi o działalność Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Krajowego Sztabu 

Operacyjnego resort został wskazany (zał. 15 CONOP’s) jako podmiot współodpowiedzialny 

za świadczenie usługi/procesu wg przyjętego KPI i za analizę (ewentualne strategiczne 

decyzje) w odniesieniu do celu operacyjnego w postaci skutecznej egzekucji prawa wobec 

osób naruszających przepisy. 

Okres realizacji celu oznaczono na czas całego Turnieju, tydzień przed jego rozpoczęciem  

i tydzień po jego zakończeniu. Wskaźnikiem efektywności procesu (KPI) jest liczba procesów 

wszczętych w związku z Turniejem i bezzwłocznie rozstrzygniętych. 

Określono następujące wartości wskaźników efektywności: 

a. dla minimalnej oczekiwanej przez kibiców: 

- brak spraw nierozstrzygniętych w trybie przyspieszonym, 

- brak spraw nierozstrzygniętych do 17 dni od wszczętego postępowania związanego  

z Turniejem, jeśli liczba spraw nie przekraczała 500 osób osądzonych i względy proceduralne 

nie wymuszały wydłużenia procesu, 

b. dla możliwej do spełnienia przez interesanta: 

- brak spraw nierozstrzygniętych w trybie przyspieszonym, jeśli skorzystanie  

ze ścieżki trybu przyspieszonego było możliwe i jeśli liczba spraw nie przekraczała 500 osób 

osądzonych, 

- brak spraw nierozstrzygniętych do 17 dni od wszczętego postępowania związanego  

z Turniejem. 
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W każdym przypadku przyjęto jako niespełniony KPI wskaźnik równy, bądź przewyższający 

5 %. 

Aktualnie okres realizacji celu nie został zakończony, albowiem upływa on w dniu 8 lipca 

2012 r., zaś określenie osiągnięcia wskaźnika KPI może nastąpić dopiero po 17 dniach od 

jego zakończenia, a więc w dniu 25 lipca 2012 r. 

Już teraz można stwierdzić, że osiągnięte wyniki są satysfakcjonujące, albowiem według 

stanu na dzień 4 lipca 2012 r. do sądów ogółem wpłynęły 192 sprawy, z czego 175 (91,1 % ) 

zostało zakończonych, a 17 (8,9%) zostało przerwanych lub odroczonych, bądź pozostają  

w toku (oczekują na termin posiedzenia). Zaznaczyć przy tym trzeba, że w znacznej części 

spraw niezakończonych terminy rozpraw zostały wyznaczone w lipcu 2012 r. i należy 

spodziewać się, że niektóre z nich w miesiącu lipcu zostaną zakończone. 

Nie odnotowano w trakcie toczących się postępowań jakichkolwiek trudności w zakresie 

zapewnienia odpowiedniej liczby adwokatów, bądź tłumaczy. Podjęte wcześniej kroki 

organizacyjne okazały się w tej materii skuteczne. 

Co do potrzeby delegowania sędziów pomiędzy sądami równorzędnymi, to jedynie w dniu  

14 czerwca 2012 r. zaistniała sytuacja, że w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia 

orzekało 10 sędziów delegowanych z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i 6 z Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. 

Służba Więzienna została dobrze przygotowana do realizacji zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012™. W trakcie trwania 

Turnieju nie zaistniała potrzeba angażowania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej 

przygotowanych do neutralizacji zagrożeń. W stosunku do przebywających w jednostkach 

penitencjarnych osadzonych, prowadzone były wzmożone oddziaływania penitencjarne, 

adekwatne do potrzeb i możliwości logistycznych służby. 
 

Pomimo utrzymującego się na wysokim poziomie stanu zaludnienia oddziałów mieszkalnych 

(98,5% według stanu na dzień 3 lipca 2012 r.), w wytypowanych aresztach śledczych  

i zakładach karnych znajdujących się we właściwości dyrektorów okręgowych Służby 

Więziennej w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Opolu, Lublinie  

i Rzeszowie, zabezpieczono niezbędną liczbę wolnych miejsc zakwaterowania na wypadek 

konieczności wzmożonych przyjęć osób doprowadzonych w związku z naruszeniem ładu  

i porządku publicznego związanego z przebiegiem Turnieju UEFA EURO 2012™. 
 

Wygospodarowanie miejsc zakwaterowania w powyższej liczbie, było skutkiem podjętych 

wcześniej działań polegających m.in. na odpowiednim zaplanowaniu remontów jednostek 

penitencjarnych i ich ukończeniu do dnia rozpoczęcia Turnieju UEFA EURO 2012™, 

oddaniu w maju i czerwcu 2012 r. do użytkowania nowych pawilonów dla osadzonych  

(w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu na 179 miejsc, w Oddziale Zewnętrznym  

w Przytułach Aresztu Śledczego w Ostrołęce na 262 miejsc, w Zakładzie Nr 1 w Grudziądzu 

na 200 miejsc) oraz odpowiedniej dyslokacji skazanych w sposób umożliwiający maksymalne 
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wykorzystanie wolnych miejsc w jednostkach niezaangażowanych w przygotowanie do 

Turnieju. 
 

W trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ systematycznemu i szczegółowemu 

monitoringowi podlegał stan zaludnienia i ruch osadzonych w ciągu doby w jednostkach 

penitencjarnych podległych dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w miastach 

gospodarzach, w miastach położonych w ich bliskim sąsiedztwie i przy granicy z Ukrainą.  

Z analizy danych statystycznych wynika, że w okresie 8 czerwca – 2 lipca 2012 r. do 

powyższych jednostek przyjęto łącznie 3042, a zwolniono 3217 osadzonych. 
 

Z codziennych meldunków przesyłanych przez wymienionych dyrektorów okręgowych 

Służby Więziennej wynika, że ze sporej liczby osób przyjętych w trakcie trwania Turnieju  

– jedynie niewielka liczba tych osób została doprowadzona w związku z naruszeniem ładu  

i porządku publicznego związanego z przebiegiem Mistrzostw. Powyższa liczba kształtuje się 

na poziomie 15 osadzonych, w tym 9 obcokrajowców, przy czym aktualnie (stan na 3 lipca 

2012 r.) osób takich w skali kraju jest 9, w tym 3 obywateli Rosji, 1 obywatel Węgier i 1 

obywatel Chorwacji. 
 

Należy uznać, że realizacja przyjęć osób pozbawionych wolności w wyznaczonych 

jednostkach penitencjarnych w trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ odbywała się 

w sposób sprawny i profesjonalny. Powyższy wynik jest konsekwencją wcześniej podjętych 

działań, które zostały ujęte w harmonogramie realizacji zadań projektu Służba Więzienna  

w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. 

Oprócz działań związanych z wygospodarowaniem wolnych miejsc zakwaterowania  

w wyznaczonych jednostkach penitencjarnych, zgodnie z powyższym dokumentem, właściwi 

dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej nawiązali ścisłą współpracę z właściwymi organami 

sądowymi, prokuratorskimi oraz policją. Szczególnie ważne było wypracowanie modelu 

powiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem jednostek penitencjarnych przez organy 

policji o mających nastąpić doprowadzeniach osób zatrzymanych, celem podjęcia stosownych 

działań organizacyjnych przez Służbą Więzienną. Ponadto wskazani dyrektorzy zabezpieczyli 

kadrę w zakresie służb uczestniczących w szeroko rozumianym procesie przyjmowania  

i transportowania osadzonych. Powyższa kadra miała możliwość przez całą dobę nawiązania 

kontaktu telefonicznego ze specjalistami z merytorycznych biur Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej. 
 

Polityka medialna Ministerstwa Sprawiedliwości polegała przede wszystkim na bieżącym 

udostępnianiu danych dotyczących postępowań związanych z Turniejem. Odbywało się to 

przez ich publikacje na stronie internetowej ministerstwa oraz przez bieżące informacje 

przekazywane przez rzecznika prasowego. W trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ 

w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się również spotkanie Sekretarza Stanu  

w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisława Chmielewskiego, z przedstawicielami mediów, 

w trakcie którego przekazano interesujące dziennikarzy informacje i odpowiedziano na 

zadawane przez nich pytania. 
 

Reasumując, należy stwierdzić, że praca sądów i jednostek podległych Ministrowi 

Sprawiedliwości w trakcie trwania Turnieju UEFA EURO 2012™ przebiegała w sposób 
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sprawny i niezakłócony, a osiągnięte wyniki w zakresie liczby załatwionych spraw są 

zadawalające. Wśród wniosków, które już teraz można sformułować podkreślić należy ten,  

że czas Mistrzostw wykazał, że polski wymiar sprawiedliwości jest przygotowany do zadań 

wynikających w związku z tak poważnymi przedsięwzięciami jak Turniej UEFA  

EURO 2012™ i w sposób sprawny z tych zadań się wywiązał. Obowiązujące rozwiązania 

prawne okazały się być skutecznymi narzędziami do zwalczania przypadków naruszania 

porządku prawnego. Zdecydowana większość postępowań toczyła się w trybie 

przyspieszonym, co świadczy o przydatności tych rozwiązań proceduralnych i ich dużym 

znaczeniu dla sprawnego egzekwowania prawa w trakcie tak dużych imprez masowych. 
 

Z zadowoleniem odnotować należy bardzo dobrą współpracę z innymi instytucjami,  

w szczególności z policją i prokuraturą. 

 

 

5.13 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej interweniowało  

w 8 sprawach, dotyczących problemów osób niepełnosprawnych związanych z zakupem 

biletów wstępu na mecze organizowane w ramach Turnieju UEFA EURO 2012™. 

Z otrzymanej korespondencji wynikło, że powodem nieotrzymania bądź anulowania zakupu 

biletów było niedostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby 

niepełnosprawne twierdziły, że nie otrzymały żadnej informacji dotyczącej zarówno adresu, 

jak i terminu dostarczenia wymaganych dokumentów. 

 

5.14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania informacyjne i promocyjne mające 

na celu zaprezentowanie przybyłym na Turniej UEFA EURO 2012™ gościom polskiej 

żywności wysokiej jakości. Kampania promocyjna pod hasłem „Polska Smakuje” 

prowadzona była w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu w dniach, w których 

odbywały się mecze. Miejscem prezentacji w Poznaniu i Wrocławiu były porty lotnicze  

i dworce PKP, w Warszawie – port lotniczy, natomiast w Gdańsku – Targ Węglowy.  

 

W ramach promocji polskiej żywności wysokiej jakości prezentowane były produkty 

zarejestrowane przez Komisję Europejską w Rejestrze Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych oraz wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. jabłka grójeckie (Warszawa), truskawki kaszubskie (Gdańsk),  

a także rogale świętomarcińskie (Poznań) i tłoczony sok jabłkowy z Lutyni (Wrocław). 

Promocja produktów w czasie trwania UEFA EURO 2012™ polegała na prezentacji oraz 

degustacji ww. produktów, przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych riksz 

oznaczonych hasłem „Polska Smakuje”. 



 

  483 

 

W trakcie trwania ww. kampanii promocyjnej przeznaczono do degustacji następujące ilości 

produktów: 

 Gdańsk – truskawki kaszubskie – 2 tony; 

 Poznań – rogale świętomarcińskie – 10 050 sztuk; 

 Warszawa – jabłka grójeckie – 10 ton;  

 Wrocław – tłoczony sok jabłkowy z Lutyni – 2 800 litrów. 

 

Kampania promocyjna prowadzona pod hasłem „Polska Smakuje” była istotnym 

wydarzeniem dla promocji polskich produktów wysokiej jakości. Przyczyniła się  

do popularyzacji produktów tradycyjnych i regionalnych na arenie międzynarodowej, a także 

rozpowszechnienia wiedzy na temat pochodzenia, historii wyrobu oraz walorów 

jakościowych, estetycznych i smakowych. 

 

5.15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Informacja na temat działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych  

z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w okresie 

sprawozdawczym. 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się do rektorów uczelni mających siedziby  

w miastach, w których miały odbywać się mecze Turnieju finałowego, o rozważenie 

wprowadzenia takiej organizacji roku akademickiego 2011/2012, która umożliwiłaby 

włączenie społeczności akademickiej w organizację imprezy oraz komercyjne wykorzystanie 

domów studenckich jako miejsc zakwaterowania dla kibiców. 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosił w marcu 2012 r. swoich odpowiedników  

z państw członkowskich Unii Europejskiej na Turniej finałowy. Zaproszenie przyjęli 

ministrowie z Danii, Litwy, Luksemburga i Rumunii. Ze względu na ograniczoną liczbę 

biletów dostępnych na interesujące ich mecze można było je uzyskać tylko dla Ministra 

Edukacji i Nauki Litwy na mecz Hiszpania – Chorwacja w dniu 18 czerwca 2012 r.  

w Gdańsku. 

 

 W maju 2012 r. MNiSW zwróciło się do rektorów wszystkich polskich uczelni z prośbą  

o rozpowszechnienie w nich plakatów z hasłem „Feel like at home”, wydanych w ramach 

rządowej kampanii społecznej Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy gospodarzami, która miała  

na celu zbudowanie pozytywnej atmosfery i zachęcenie do serdecznego przyjęcia gości 

przybywających do Polski w związku z UEFA EURO 2012™. 

 

Wśród wolontariuszy pracujących podczas Turnieju finałowego byli studenci polskich 

uczelni. 


