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Sprawna komunikacja publiczna jest kluczowym elemen-
tem w zapewnieniu transportu w trakcie tak dużej impre-
zy, jaką są Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Przykładowo, 
w trakcie Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku lokal-
ny transport publiczny posiadał 57% udziału w przewozach 
kibiców na odbywające się mecze, zaś udziały samochodów 
prywatnych stanowią jedynie 23% tych przejazdów.

Dlatego też Polskie Koleje Państwowe wdrażają projekt „Po-
prawa stanu Infrastruktury kolejowej w Polsce”. Głównym 
celem programu jest przywrócenie sprawności technicznej 
zużytych i wyeksploatowanych elementów infrastruktury 
na wybranych liniach kolejowych. Kolejnym celem będzie 
przystosowanie infrastruktury do poruszania się pociągów 
z prędkością od 120 do 160 km/h. Linie, na których znajdują 
się modernizowane odcinki, zakwalifikowane są do projek-
tu TINA (Europejskiego Projektu Rozwoju Sieci Transporto-
wej). Podejmowane prace będą współfinansowane ze źródeł 
UE. Środki pochodzące z funduszy UE mogą pokrywać do 
75% kosztów. W Polsce, instytucją odpowiedzialną za koor-
dynowanie i wdrażanie remontów infrastruktury kolejowej 
są Polskie Linie Kolejowe (spółka należąca do Grupy PKP). 

Koleje dużych prędkości
Zanim przyjrzymy się planom budowy szybkiej kolei w Pol-

sce, przeanalizujemy rynkowe perspektywy tego projektu. 
Biorąc pod uwagę przewozy pasażerskie w latach 1990–2005, 
należy zauważyć następujące tendencje: „spadek globalnej 
wielkości przewozów, zmiana struktury przewozów (wzrost 
przewozów dalekobieżnych)”2. Na rynku kolejowym pojawił 
się również nowy trend tzw. przewozy międzyaglomeracyjne 
(Intercity network). Przewozy międzyaglomeracyjne to połą-
czenia pomiędzy największymi miastami w kraju, pomiędzy 
ośrodkami wypoczynkowymi oraz pomiędzy portami lotni-

czymi. Według danych PKP w 2005 roku z usługi Intercity 
Network skorzystało blisko 9,5 mln pasażerów. Prognozy 
zakładają, iż w 2020 z przewozów międzyaglomeracyjnych 
skorzysta około 19 mln. pasażerów w Polsce. Szczegółowe 
dane prezentuje rysunek 1.

Rozpatrzmy, jakie są prognozy przewozów na trasie War-
szawa – Łódź – Poznań – Wrocław. W roku 2005 z transportu 
PKP pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem 
skorzystało około 3,7 mln pasażerów. Grupa PKP szacuje, iż 
w 2020 roku na tych samych liniach przewiezie około 7,4 
mln pasażerów. Widzimy, iż w ciągu 15 lat nastąpi podwoje-
nie liczby pasażerów. Dokładne dane prezentuje tabela 1.

Budownictwo inżynieryjne 
w kontekście przygotowań 
do Euro 20121

1 Dane pochodzą z raportu Monitoring Rynku Budowlanego, nr 2 (kwiecień) 2008.

2 Andrzej Żurkowski (PKP), Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce. Za-

stosowanie projektu UIC dla – krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
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Rys. 1. Prognozy rozwoju rynku przewozów międzyaglomeracyjnych* 
(dane w mln pasażerów) (rys.1) 

* Szacunki Grupy PKP
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Dzięki budowie linii dużej prędko-
ści poprawią się połączenia kolejowe 
między regionami i dużymi aglome-
racjami oraz zagranicą. Szybkie połą-
czenia kolejowe mają ogromny wpływ 
na ożywienie i rozwój ekonomiczny 
miast i regionów.

Zobaczmy, jak wyglądały prace nad 
budową szybkich kolei w wybranych 
krajach.

Pierwsze tego typu pociągi powsta-
ły w Japonii. Oficjalne otwarcie po-
ciągu, który nazywa się Shinkansen 
nastąpiło już 1 października 1964. 
Prace budowlane pierwszego odcin-
ka Tokio—Osaka ruszyły już w 1959 roku. Prędkość, którą 
osiągnął Shinkansen na trasie to 220 km/h. Już w 1997 roku 
Shinkansen serii 500 mógł się poruszać z prędkością 300 
km/h. Obecnie w Japonii testowany jest pociąg Serii E954 
i E955, który zdolny jest poruszać się z prędkością 405 km/
h, ten skład pociągu jest wyposażony w specjalne aerody-
namiczne hamulce, na wypadek trzęsień ziemi. Przewidy-
wany czas wprowadzenia do eksploatacji tych pociągów to 
lata 2007–2011.

Pierwszym krajem w Europie, który podjął się budowy szyb-
kich kolei była Francja. Prace nad francuskim szybkim pocią-
giem zostały podjęte już w latach 60. XX wieku. Pierwszy skład 
TGV opuścił fabrykę już w kwietniu 1980 roku, natomiast od 
1981 roku rozpoczął on kursować na linii Paryż—Lyon: „Obec-
nie najbardziej zaawansowane system – szybkiej kolei znajdują 
się w Japonii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej 
Brytanii oraz Korei Południowej. Ostatnio francuski TGV pobił 
rekord prędkości – 574 km/h na trasie Paryż—Strasburg”3.

W ostatnich latach 
również Polska podjęła pracę 
nad budową pociągów dużej prędkości

Linia dużych prędkości ma przebiegać z Warszawy do 
Poznania, Wrocławia przez Łódź. Dzięki budowie tych po-
łączeń, pociągi mają poruszać się na tej trasie z prędkością 
300–350 km/h. Trasa ta nie tylko połączy największe polskie 

aglomeracje, ale również stanie się podstawowym elemen-
tem linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym. Linia 
ta wpisuje się w sieć korytarzy paneuropejskich. Dodatkowo 
planowana kolej ma współgrać z Centralną Magistralą Kole-
jową, na której pociągi będą przemieszczać się z prędkością 
200–250 km/h. Modernizacje te umożliwią połączenie Ma-
łopolski (Kraków) z Wielkopolską (Poznań) i Pomorzem Za-
chodnim (Szczecin). Szybka kolej z Warszawy do Wrocławia 
usprawni połączenia kolejowe z Czechami i Niemcami.

Czas przejazdu po uruchomieniu kolei dużych prędkości 
znacznie się skróci np. Warszawa—Łódź do 45 min (obecnie 
około 2 godz.), Warszawa—Poznań do 1,35 godziny (aktual-
nie pociąg typu Express 3,30 godziny, a pociąg pośpieszny 
5,2 godziny). Warszawa—Wrocław do 1,40 godziny (w dniu 
dzisiejszym Express 5,3 godziny, a pociąg pośpieszny 6,3 
godziny). Jednak prace nad budową nowej linii szybkich 
kolei rozpocznie się po 2013 roku. Wizualizacje możliwych 
wariantów przebiegu linii przedstawia rysunek 2.

Modernizacje w ramach 
Transeuropejskiej sieci transportowej

Oprócz modernizacji związanej z koleją szybkich prędko-
ści, Polskie Linie Kolejowe planują prace modernizacyjne na 
szeregu innych linii. Większość z tych prac zaplanowano za-
kończyć przed 2012 rokiem: „Idea korytarzy oraz obszarów 
paneuropejskich (ang. PEC) została opracowana podczas 
dwóch konferencji ministerialnych, które odbyły się na Kre-
cie (w 1994 roku) i w Helsinkach (w 1997 roku). Korytarze 
te miały na celu połączenie krajów „Piętnastki” z ówczesny-
mi krajami sąsiadującymi. Obecnie, w wyniku rozszerzenia 
Unii w 2004 roku i 2007 roku, korytarze opracowane pod-
czas tych konferencji znajdują się w przeważającej części na 
obszarze UE, a co za tym idzie są częścią sieci TEN4”.5

3 http; www.plk-sa.pl.

4 TEN – transeuropejskiej sieci transportowej.

5 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Wydłużenie głównych 

transeuropejskich osi transportowych do krajów sąsiadujących Wytyczne w za-

kresie transportu w Europie oraz regionach sąsiadujących, http://eur-lex.europa.

eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0032:FIN:PL:PDF.

Rys. 2. Planowane warianty przebiegu kolei szybkich prędkości

Tabela 1. Prognozy rozwoju rynku przewozów 
międzyaglomeracyjnych pomiędzy wybrany-
mi miastami (dane w mln pasażerów)

Liczba pasażerów na 
trasie/rok

2005 2020

Warszawa—Łódź 0,9 1,8

Łódź—Wrocław 0,2 0,4

Warszawa—Poznań 1,9 3,8

Warszawa—Wrocław 0,6 1,2

Łódź—Poznań 0,1 0,2

Źródło: Szacunki grupy PKP
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Opracowano na podstawie: Projekt linii wysokich prędkości w Polsce, Zbigniew Szafrański – wice prezes Zarządu PKP PLK S.A.
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Przez Polskę przebiegają cztery korytarze kolejowe należą-
ce do transeuropejskiej sieci transportowej.
• Korytarz I – Warszawa—Białystok—Suwałki—Budzisko/

Trakiszki (granica polsko-litewska); z odgałęzieniami: Gro-
nowo/Grotniki (granica rosyjska) oraz Elbląg—Gdańsk,

• Korytarz II – Świecko/Kunowice (granica polsko-niemiec-
ka)—Poznań—Warszawa—Terespol (granica polsko-bia-
łoruska),

• Korytarz III – Zgorzelec/Olsztyn—Krzyżowa—Wrocław—
Opole—Katowice—Kraków—Rzeszów—Przemyśl Medy-
ka/Korczowa (granica polsko-ukraińska),

• Korytarz IV – Gdańsk/Gdynia—Warszawa—Katowice—
Zwadroń (granica polsko-słowacka).
Wizualizacje panaeuropejskich korytarz przedstawia 

rysunek 3.
Przyjrzyjmy się zatem pracom na najważniejszych liniach. 

Linia E 30, należy do III. Paneuropejskiego Korytarza Trans-
portowego. Korytarz ten łączy Drezno (Niemcy), Wrocław, 
Katowice, Kraków z Lwowem (Ukraina). Polski odcinek tego 
korytarza liczy 677 km i spaja południowe regiony kraju. 

Modernizacja tego odcinka przewiduje wykonanie takich 
prac, jak: wymianę szyn i podkładów, odwodnienia, moder-
nizację sieci trakcyjnej, modernizację przejazdów kolejowych 
„w zakresie nawierzchni oraz tam, gdzie jest to konieczne 
budowy dróg równoległych”.6 Remont obiektów inżynieryj-
nych, modernizacja urządzeń łączności i urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym w takim zakresie, aby umożliwić zdalne 
sterowanie odcinkami linii kolejowej. Podstawową korzyścią 
z modernizacji tej linii będzie zwiększenie prędkości pociągów 
pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h. 

Linia E 65, jest częścią korytarza transportowego łączą-
cego regiony nadbałtyckie z krajami bałkańskimi. W Polsce 

linia ta biegnie przez 1 355 km 
od Gdyni przez Warszawę, Ka-
towice do południowej granicy 
kraju, wpisując nas w system eu-
ropejskich połączeń kolejowych. 
Modernizacja obejmuje przebu-
dowę torów szlakowych, stacji 
i przystanków, prowadzenie 
pociągów w ruchu pasażerskim 
z prędkością 160 km/godz. oraz 
w ruchu towarowym z prędko-
ścią 120 km/godz. Dodatkowo 
zostaną wybudowane nowe 
wiadukty, tunele w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu samo-
chodów. Podjęte zostaną prace 
związane z przystosowaniem 
systemów utrzymania, sterowa-
nia infrastrukturą, rozwiązań 
elektrotrakcyjnych, organizacji 
prowadzenia pociągów do stan-
dardów określonych w dyrek-
tywach UE. Modernizacja linii 
zwiększy bezpieczeństwo na 
przejazdach kolejowych dzięki 
wyposażeniu ich w nowoczesną 
sygnalizację i urządzenia telewi-
zji przemysłowej. Działania ta-
kie jak zastosowanie materiałów, 
technologii urządzeń o wysokiej 

niezawodności i trwałości, likwidacja zbędnych obiektów 
kolejowych pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania 
infrastruktury.

Uzupełnieniem remontu E 65 jest modernizacja linii C-E65. 
Odcinek ten biegnie od Gdyni przez Tczew, Bydgoszcz, Ino-
wrocław, Karsznice, Tarnowskie Góry, Pszczynę. Linia ta leży 
na podstawowej sieci kolejowej państwa i stanowi element VI. 
Korytarza Transportowego. Podstawowym przeznaczeniem tej 
linii są przewozy towarowe. Rozważa się dostosowanie części 
trasy (Tczew – Inowrocław) do kursowania pociągów pasażer-
skich rozwijających prędkość 200 km/h. Efektem modernizacji 
573 km odcinka będzie: „usprawnienie połączenia krajów skan-
dynawskich i bałtyckich z krajami Europy Południowej oraz 
pozostałymi korytarzami transportowymi, zwłaszcza z II. i III, 
rozwój wymiany towarowej, wzmocnienie spójności gospodar-
czej i społecznej w regionie trwały rozwój obszarów miejskich 
i wiejskich położonych wzdłuż linii. Poprawa bezpieczeństwa 
prowadzonego ruchu kolejowego oraz zmniejszenie jego nega-
tywnego oddziaływania na środowisko, osiągnięcie standar-
dów AGTC (maksymalna prędkość pociągów towarowych 120 
km/h, dopuszczalny nacisk na oś 221 kN, umożliwienie kurso-
wania pociągów o długości 750 m)7”. 

Linia E 59 to 314 km odcinek położony między Poznaniem 
a Szczecinem i Świnoujściem. E 59 jest częścią międzynaro-
dowego ciągu transportowego z Malmö i Ystad przez Świnouj-
ście, Poznań, Wrocław dalej przejście graniczne w Chałupkach 
do Wiednia i Budapesztu. Po modernizacji, pociągi na tej trasie 
będą poruszać się z prędkością 160–200 km/h. Innymi efektami 
remontu będzie zwiększenie przepustowości, poprawa bezpie-

Rys. 3. Kolejowe korytarze paneuropejskie na terytorium Polski

6 www.plk-sa.pl.

7 www.plk-sa.pl.
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Opracowano na podstawie: Linie dużych prędkości Wrocław/Poznań—Łódź—Warszawa, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
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czeństwa. Po remoncie na tej tra-
sie ma działać system sterowania 
pociągiem nadzorujący (w czasie 
rzeczywistym), zgodność prowa-
dzenia przez maszynistę pojazdu 
kolejowego ze wskazaniami sy-
gnalizatorów. Kolejnym efektem 
remontu będzie poprawa w zakre-
sie ochrony środowiska8.

Oprócz modernizacji szlaków 
kolejowych, będących częścią 
transeuropejskich korytarzy ko-
lejowych, PKP planuje przepro-
wadzić remont na innych odci-
nakach torów. Przyjrzyjmy się 
zatem modernizowanym trasom.

Linia kolejowa nr. 8 (Warsza-
wa Zachodnia—Kraków Główny 
Osobowy) obsługuje ruch pasa-
żersko-towarowy. Obecnie śred-
ni czas przepadu na tej trasie 
wynosi około 60 km/h. Jednak 
pogarszający się stan techniczny 
linii powoduje dodatkowe ogra-
niczenia prędkości. Moderniza-
cja tego szlaku kolejowego polega 
na dostosowaniu odcinka War-
szawa – Radom do prędkości 160 
km/h, natomiast Radom – Kielce 
do prędkości 100 km/h (przy za-
łożeniu, że będzie budowany drugi tor na odcinku Warka 
– Radom oraz budowy nowego mostu na rzece Pilica).

Linia kolejowa Psary—Kraków łączy kolejowy korytarz IV 
(E65) z korytarzem III. (E30). Odcinek ten łączy w najdogod-
niejszy i najkrótszy sposób Kraków i Warszawę. Na chwilę 
obecną pociągi pasażerskie poruszają się z prędkością od 50 
km/h do 120 km/h, natomiast składy towarowe poruszają 
się z prędkością 40–80 km/h. Podstawowym efektem prac 
remontowych na tym odcinku jest dostosowanie infrastruk-
tury do prędkości 160 km/h w ruchu pasażerskim oraz 120 
km/h w ruchu towarowym. Przebieg modernizowanych tras 
kolejowych oraz planowane lata, w których mają odbywać 
się prace, prezentuje rysunek 4.

Wymiana taboru
Z punktu widzenia pasażera oprócz szybkości jazdy pocią-

gu, duże znacznie mają warunki podróży. W ostatnich latach 
sporadycznie Grupa PKP modernizowała swój tabor. Ostatni 
zakup wagonów przez PKP miał miejsce w 2003 roku. Ku-
pione wtedy składy, kursują na trasie Warszawa – Berlin. 
W marcu bieżącego roku. PKP podpisała kontrakt z firmą H. 
Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania, na pod-
stawie którego PKP Intercity zakupi 17 wagonów. Podpisany 
kontrakt to dopiero początek największej w historii wymia-
ny taboru kolejowego w Polsce: „Jak zaznacza Michał Wrzo-
sek, rzecznik Grupy PKP, to dopiero początek gigantycznej 

wymiany taborowej, jaka czeka PKP w najbliższych latach. 
Firma chce kupić m.in. 20 nowoczesnych zespolonych skła-
dów pociągowych oraz 36 nowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych – podobnych do tych, które od ubiegłego roku 
jeżdżą już na trasie Warszawa – Łódź. Planowany jest też re-
mont 380 wagonów osobowych. Wydatki w połowie chcemy 
sfinansować środkami z unijnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Kolejnych 400 mln euro ma do-
łożyć budżet państwa, a reszta to będą środki własne spółek 
przewozowych”9. Czas rozpisania przetargu w dużej mierze 
jest uzależniony od Komisji Europejskiej i przygotowania 
przez nią wytycznych do procedur przetargowych. 

Polska w 2012 roku zorganizuje Piłkarskie Mistrzostwa Euro-
py. Jak pokazują doświadczenia innych krajów organizujących 
duże imprezy sportowe, kolej odgrywa ważną rolę w zapewnie-
niu sprawnej komunikacji. Jednym z takich organizatorów były 
Niemcy, które na swoim terytorium gościły finały Piłkarskich 
Mistrzostw Świata w 2006 roku. W trakcie trwania turnieju 
finałowego niemieckie koleje przewiozły około 19 mln pasa-
żerów. Szacuje się, iż Polskę w roku 2012 odwiedzi ponad 21 
mln turystów, z czego większość w trakcie EURO. Aby dobrze 
przygotować się do przewiezienia tylu kibiców polskie koleje 
muszą podjąć szereg działań. Modernizacja linii kolejowych, 
wymiana taboru, modernizacja dworców i wiele innych. In-
westycje podejmowane przez PKP bardzo dobrze wpisują się 
w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dzięki 
temu PKP może liczyć na dofinansowanie niektórych projek-
tów nawet do 85% ich wartości. Polska kolej, jako największe 
przedsiębiorstwo transportowe w kraju, jest naturalnym part-
nerem dla UEFA, bez którego trudno wyobrazić sobie bezpro-
blemową organizację Mistrzostw Europy. EURO 2012. Dla PKP 
to przede wszystkim duże wyzwanie organizacyjne. Za pięć lat, 

Rys. 4. Modernizowane linie kolejowe

8  Dbając o ekologię, zostaną wykonane prace zmniejszające ryzyko zanieczyszcze-

nia wód i gruntów. Drugim rezultatem dbania o przyrodę będzie zmniejszenie 

śmiertelności zwierzą w pobliżu szlaków kolejowych oraz zachowanie integral-

ności siedlisk zwierzęcych.

9 Ruszyła wymiana taboru PKP, „Dziennik”08-03-2008 r.
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Opracowano na podstawie: Koleje dużych prędkości, Krzysztof Celiński – prezes Zarządu PKP PLK S.A.
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gdy będziemy mogli rzetelnie podsumować Mistrzostwa Euro-
py, przekonamy się, czy PKP ten egzamin zdała bardzo dobrze 
czy tylko zaliczyła. Oby nie okazało się, że nie podołała.

Jak dojechać 
na Euro własnym pojazdem?

Jak już wcześniej wspomniano, udział przejazdów na wy-
darzenie Euro 2012 własnym transportem stanowić będzie 
23% wszystkich przejazdów kibiców. Oznacza to, że również 
budowa dróg i autostart stanowi niezmierne istotny element 
przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Kolejnym ważnym zadaniem, 
jakie stoi przed Polską, jest 
skomunikowanie aren, na któ-
rych odbędą się mistrzostwa. 
Z punktu widzenia Euro 2012 
najważniejsze wydają się być: 
dokończenie budowy autostra-
dy A4 na odcinku z Kraków do 
granic Państwa, budowa auto-
strady A1, która połączyć ma 
Trójmiasto z Toruniem, Łodzią 
i obszarem Górnego Śląska, do-
kończenie budowy autostrady 
A2 (na odcinku Stryków—War-
szawa oraz granica państwa—
Nowy Tomyśl). 

Budowa autostrad potrzebnych 
na Euro 2012 zbiega się z przyję-
tym przez rząd planem budowy 
dróg ekspresowych i autostrad na 
lata 2007–2015. Plan ten zakłada, 

iż do roku 2013 w Polsce zostanie wybudowane dodatkowych 
3 993 km dróg krajowych, 2 738 km dróg ekspresowych oraz 
960 km autostrad. Poniższy slajd obrazuje stan obecny, zakła-
dany stan na dzień 2013 oraz pozostałą ilość do wykonania.

Aby zrealizować plan należałoby średnio co roku (poczy-
nając od 2008 do 2012 roku) budować 192 km autostrad, 
547 km dróg ekspresowych oraz 798 km dróg krajowych10. 
Na chwilę obecną w budowie jest 172 km autostrad, 282 
km dróg ekspresowych. Postępowanie przetargowe lub ne-
gocjacje partnerstwa publiczno-prawnego dotyczą 484 km 
autostrad oraz 79 km dróg ekspresowych11. Zobaczmy jak 

Rys. 5. Plan budowy dróg w Polsce

Rys. 6. Stan autostrad w styczniu 2008

Źródło: opracowanie własne, ASM
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wyglądają prace nad poszczegól-
nymi autostradami.

AUTOSTRADA A4 to część 
międzynarodowego szlaku ko-
munikacyjnego E 40 (kanał La 
Manche—Kazachstan). W Pol-
sce A4 biegnie od Jędrzychowic 
(zachodnia granica Polski) przez 
Wrocław, Katowice, Kraków, 
Rzeszów, Korczowa (wschodnia 
granica Polski). Według stanu 
na styczeń 2008 autostrada A4 
to 426 km. Obecnie budowany 
jest 19,9 km odcinek Kraków—
Szarów. Opracowywane są do-
kumenty dla dwóch kolejnych 
etapów Szarów—Brzesko i Brze-
sko—Krzyż. Na odcinku Tar-
nów—Rzeszów oraz Rzeszów—
Przeworsk trwa wykup gruntów, 
natomiast odcinek Przeworsk—
Korczowa znajduje się na eta-
pie przygotowania dokumenta-
cji środowiskowej.

AUTOSTRADA A2 tworzy międzynarodowy ciąg komu-
nikacyjny E 30. Biegnie on od Cork w Irlandii do Omska 
w Rosji. W Polsce zakłada się, że A2 będzie biegła od 
Świecka (zachodnia granica) przez Poznań, Łódź, War-
szawę, Białą Podlaskę do Kukuryk (wschodnia granica). 
Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach: „Na odcin-
ku od granicy z Niemcami do Nowego Tomyśla trwają 
negocjacje z Autostradą Wielkopolską dotyczące warun-
ków finansowych budowy. Odcinek Stryków—Warsza-
wa budowany będzie w systemie partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie 
przetargowe, a prace budowlane rozpoczną się jeszcze 
w bieżącym roku. Odcinek od granicy niemieckiej do 
Warszawy w roku 2010 stanie się częścią europejskiego 
systemu autostradowego”12.

AUTOSTRADA A1 – to część międzynarodowej trasy 
E 75. Łączy ona kraje skandynawskie z krajami basenu 
Morza Śródziemnomorskiego. Zakładany przebieg au-
tostrady A1 to Gdańsk, Toruń, Łódź, Gliwice, Gorzyczki 
(granica państwa). 22 grudnia 2007 roku oddano do użyt-
ku pierwszy 25 km odcinek tejże autostrady. Autostrada 
ta na odcinku Gdańsk—Grudziądz powstaje w oparciu 
o partnerstwo publiczno-prawne. W trakcie realizacji 
są też odcinki Sośnica-Bełk i Świerklany—Gorzyczki. 
Niedługo budowa rozpocznie się na etapach Pyrzowice 
—Sośnica, Bełk-Świerklany, Grudziądz-Toruń i Stryków 
—Pyrzowice, co do których trwają właśnie procedury 
przetargowe. GDDKiA wykupiła większość gruntów pod 
nową trasę. Już w 2008 roku do użytku zostanie oddany 
odcinek 125 km A1. Cała inwestycja zostanie ukończona 
w 2010 roku.13

Najważniejsze są jednak areny!
Sześć aren, sześć różnych etapów 
przygotowań

W Polsce, do podejmowania meczów finałowych przygo-
towuje się 6 miast (Chorzów, Gdańsk, Kraków, Poznań, War-
szawa, Wrocław). Ostateczna decyzja dotycząca ilości miast, 
w których będą odbywać się mecze, UEFA podejmie praw-
dopodobnie w marcu 2008 roku. Najbardziej zaawansowa-
ne prace trwają w Poznaniu, Krakowie oraz w Chorzowie, 
chociaż dwa ostatnie są na liście rezerwowej. 

Stadiony są najważniejszą infrastrukturą, bez której nie 
odbędą się mistrzostwa Europy. Zobaczmy zatem jak wyglą-
da stan budowy stadionów w poszczególnych miastach.

WARSZAWA – w stolicy do tej pory rozwiązano największy 
problem, 15 września ze stadionu Dziesięciolecia wyprowadzili 
się kupcy. Po wielu spekulacjach oraz pomysłach gdzie ma sta-

Rys. 7. Miasta areny Mistrzostw Europy 2012

Źródło: www.droginaeuro.pl/artykul/90/stadiony

Rys. 8. Projekt Stadionu Narodowego
12 http://www.droginaeuro.pl/artykul/2/swiecko-warszawa.

13 http://www.droginaeuro.pl/artykul/1/gdansk-gorzyczki.
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nąć stadion, 17 grudnia Ministerstwo Sportu wskazało miejsce 
budowy. Stadion Narodowy zostanie wybudowany w niecce 
Stadionu Dziesięciolecia: „Decyzję podjęliśmy po gruntownej 
analizie – stwierdził minister Drzewiecki. – Pod uwagę brane 
były takie względy, jak: ukształtowanie terenu, wielofunkcyj-
ność obiektu i możliwości jego późniejszego wykorzystania. 
Poza tym usytuowanie go w niecce otworzy możliwość wyko-
rzystania jego otoczenia o powierzchni 10 ha do rozbudowy 
dodatkowej infrastruktury sportowej i parkingów”14.

O zaprojektowanie stadionu w Warszawie zabiegało w su-
mie 16 firm architektonicznych15. Ostatecznie projekt sta-
dionu, na którym ma odbyć się mecz otwarcia mistrzostw, 
przygotowała pracowania architektoniczna JSK Architekci: 
„Stadion Narodowy pomieści 55 tys. widzów. Na trybunach 
znajdą się wydzielone miejsca prasowe (860), dwa tysiące 
tzw. miejsc „premium”, przeznaczonych dla gości specjal-
nych, miejsca dla niepełnosprawnych, a także około 900 
miejsc VIP w lożach”16..

Rozpoczęcie budowy stadionu planowane jest na marzec 
2009 roku, zaś jej ukończenie najpóźniej na jesień 2011 roku.

WROCŁAW – podjęto decyzję, że stadion powstanie na 
21 ha działce w Maślicach, przy ulicy Drzymały. Wiadomo 
również, jak będzie wyglądał projekt stadionu, który przygo-
tuje firma JSK Architekci. Stadion ma do celowo pomieścić 
44 tys. kibiców. Szacowany koszt budowy tego stadionu to 
520 mln złotych: „Charakterystyczną cechą obiektu jest jego 
specyficzne oświetlenie. Stadionowa iluminacja widoczna 
będzie ze znacznej odległości, a podczas rozgrywania me-
czów z udziałem reprezentacji Polski stadion rozbłyśnie na 
biało-czerwono. Zakończenie prac budowlanych przewi-
dziano na drugą połowę 2010 roku”17. Doradcą biznesowo-
-finansowym przy budowie stadionu została firma Deloitte.

Najważniejszymi zadaniami stawianymi przed firmą  
Deloitte są: 
• wielozakresowe doradztwo,
• przeprowadzanie analiz,
• ekspercka pomoc architektoniczno-biznesowa przy wy-

borze koncepcji stadionu na Euro 2012,
• sporządzenie biznesplanu dla budowy stadionu,
• przygotowanie kontraktu z wykonawcą. 

W GDAŃSKU powołano do życia spółkę BIEG (Biuro 
Inwestycji Euro Gdańsk). Przedmiotem jej działania jest 
przygotowanie, koordynowanie i realizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych związanych z Euro 2012 („przedsięwzięcia 

Euro 2012”)18. Jednakże, na chwilę obecną priorytetem tej 
spółki będzie budowa Baltic Areny. Teren, na którym ma 
stanąć Arena Bałtycka do niedawna należał do Polskiego 
Związku Działkowców. Na początku stycznia 2008 roku 
podpisano akt notarialny kończący wieczyste użytkowanie 
przez działkowców. Oznacza to, iż wiosną bieżącego roku 
rozpoczną się prace nad przygotowaniem działki pod bu-
dowę stadionu. Koncepcje architektoniczną przygotowało 
niemieckie biuro projektowe Rhode-Kellermann-Wawrow-
sky. W najbliższych tygodniach zostanie wybrana pracow-
nia, która przygotuje szczegółowy projekt stadionu. Firma 
ma zostać wybrana z tzw. „wolnej ręki”, na taki tryb wy-
boru wykonawcy pozwala spec ustawa przyjęta przez rząd 
w związku z organizacją EURO. 

Na firmę konsultingową, wybrano Ernst&Young, która ma za-
jąć się sporządzeniem szczegółowej dokumentacji, analiz i uwa-
runkowań niezbędnych do przeprowadzenia kolejnego przetar-
gu na projektanta i budowniczego stadionu Baltic Arena19. 

POZNAŃ – w tym mieście prace przygotowawcze do 
Euro są najbardziej zaawansowane. Poznań posiada już 
doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych o ran-
dze mistrzowskiej. Na terenie miasta odbyły się już m.in. 
Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 19 w Piłce Nożnej, Pu-
char Świata w Kajakarstwie, Puchar Świata w Wioślarstwie. 

Rys. 9. Przekrój stadionu, który powstanie we Wrocławiu 14 http://www.msport.gov.pl/news.php?id=648.

15 http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,80197,4718981.html.

16 http://bi.gazeta.pl/im/6/4891/z4891516X.jpg.

17 http://www.wroclaw.pl/euro2012/index.aspx?sub=1_1_n#8.

18 http://bieg2012.pl/www/o-nas/bieg-spolka-do-zadan-specjalnych.html.

19 http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/.

Rys. 10. Wizualizacja projektu Baltic Areny

Rys. 11. Wizualizacja projektu stadionu, który powstanie w Poznaniu
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Prace nad stadionem w Poznaniu są najbardziej zaawanso-
wane. Obiekt ten posiada już zadaszone dwie trybuny. Do 
użytku oddano kibiców oddano 8 124 zadaszonych miejsc. 
Obecnie trwają prace nad zadaszeniem dwóch kolejnych. 
Docelowo w 2010 roku, kiedy to zakończy się modernizacja 
stadionu, będzie on posiadał 46 676 miejsc. Miasto Poznań 
przygotowuje się do powołania dwóch spółek, które miały-
by zająć się organizacją mistrzostw w Poznaniu. Pierwsza 
ma zająć się modernizacją stadionu, natomiast druga pozo-
stałymi inwestycjami w mieście.

CHORZÓW – obecnie miasto to znajduje się na liście rezer-
wowej. Areną zmagań w Chorzowie ma zostać Stadion Śląski. 
Za tym obiektem przemawia przede wszystkim doświadcze-
nie w organizowaniu wielu imprez o charakterze masowym. 
To na tym stadionie odbywały się ważne i zwycięskie mecze 
reprezentacji Polskiej. Wiele z tych meczów przeszło do hi-
storii polskiego futbolu, były to takie spotkania, jak: Polska 
– ZSRR 2:1 (20.10.1957), Polska – Anglia 2:0 (06.06.1973) 
i wiele innych. Stadion ten posiada również najlepiej przy-
gotowane zaplecze spośród innych stadionów: „W komplek-
sie są też przeszklone pokoje dla trenerów. Do tego siłownie 
i zadaszone boisko treningowe z prawdziwą murawą! Na za-
pleczu jest też multimedialne centrum (największa z jego sal 
może jednocześnie obsłużyć nawet pół tysiąca dziennikarzy), 
na zewnątrz zaś – podgrzewana płyta, a tuż przy obiekcie ko-
lejne boiska treningowe i korty tenisowe”20. Najważniejszym 
zadaniem jest zadaszenie trybun stadionu. Wznoszenie da-
chu, przewidziane jest na lata 2008–2010. Istotnymi inwesty-
cjami na Stadionie Śląskim są również modernizacja trybun 
oraz przygotowanie parkingów.

KRAKÓW – jest drugim miastem, które znajduje się na li-
ście rezerwowej. Pomimo tego w Krakowie systematycznie 
od 2004 roku modernizowany jest stadion miejski użytkowa-
ny przez Wisłę Kraków. Planowanym terminem zakończenia 
modernizacji jest rok 2010. Docelowo stadion ma pomieścić 
32 560 widzów. Do tej pory udało się zbudować dwie nowe 
trybuny (południową i północną) mieszczące po 5,7 tys. wi-
dzów. Trybuna południowa jest już wykorzystywana przez 
kibiców. Trybuna północna zostanie otworzona dla kibiców 

w lipcu 2008 roku. Niebawem również zostanie oddane do 
użytku zaplecze klubowe, znajdujące się pod trybuną po-
łudniową. W marcu bieżącego roku rozpocznie się budo-
wa układu komunikacyjnego stadionu (parkingi, wyjazdy 

i wjazdy). W tym roku rozpoczną się prace nad modernizacją 
kolejnej trybuny, która powinna być gotowa w 2009 roku.

Praca jak czeka Polskę przed Euro 2012 może budzić wie-
le obaw, przede wszystkim te czy zdążymy? Jednak nale-
ży pamiętać, że organizacja tak dużej imprezy jest dla nas 
przede wszystkim ogromną szansą i wszyscy powinniśmy 
podjąć maksymalny wysiłek, aby ją wykorzystać.

Wydaje się, że plany budowlane związane z Euro 2012 są 
aktualnie lokomotywą dla całego budownictwa inżynieryjnego 
i to one dyktować będą koniunkturę w najbliższych latach.

Nie można zapomnieć przy tym o pewnych istniejących 
zagrożeniach: ciągły brak rąk do pracy, konkurencyjne wy-
darzenie sportowe w Wielkiej Brytanii, które dodatkowo 
może skusić pracowników budowlanych do migracji zarob-
kowej, a także pochłonąć potrzebne do budowy materiały, 
w końcu opieszałość polskich urzędników oraz niedostoso-
wane prawo budowlane, które w znaczny sposób opóźniają 
rozpoczęcie inwestycji.

Może nieco uspokajająco mogą zadziałać doświadcze-
nia innych państw, które wcześniej organizowały podobne 
imprezy. Przykładowo w Grecji wiele inwestycji zakończo-
no niemal w ostatniej chwili. Pamiętajmy, iż po latach nie 
będziemy pamiętać niedociągnięć organizacyjnych a emo-
cje sportowe, które uwolnią w nas piłkarze grający na Mi-
strzostwach. Może nie wykorzystamy w 100% szansy, jaką 
stwarza nam przygotowanie Euro 2012. Może nie zdąży-
my wybudować planowanej infrastruktury transportowej, 
może ambitne plany projektów stadionów zostaną nieco 
okrojone. Może nie zarobimy na Mistrzostwach starego 
kontynentu tyle ile inni organizatorzy, jednak samo Euro 
odbędzie się w Polsce.

Opracowanie:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Dane pochodzą z autorskich raportów syndykatowych ASM:

• Monitoring Rynku Budowlanego, nr 4. 2007,

• Monitoring Rynku Budowlanego, nr 1. 2008,

• Monitoring Rynku Budowlanego, nr 2. 2008.



Rys. 12. Stadion w Chorzowie wraz z projektem zadaszenia

Rys. 13. Stadion Wisły Kraków po zakończeniu modernizacji
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20 http://www.droginaeuro.pl/stadion/27/chorzow.
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