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Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
S 1. 1. Powołuje się Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
S 2. 1. Zadaniem Komitetu jest koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich
współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. Realizując zadanie, o którym mowa w ust. 1, Komitet może określać przedsięwzięcia mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustalać
harmonogram ich realizacji.
S 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wyznaczony przez niego sekretarz
stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) wiceprzewodniczący - Minister Sportu i Turystyki lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) członkowie:
a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
- Ministra Finansów,
- Ministra Infrastruktury,
- Ministra Obrony Narodowej,
- Ministra Sprawiedliwości,
- Ministra Spraw Zagranicznych,
- Ministra Zdrowia,
b) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych,
c) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
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d) Prokurator Generalny,
e) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
f) Komendant Główny Policji,
g) Komendant Główny Straży Granicznej,
h) Szef Biura Ochrony Rządu,
i) Szef Służby Celnej,
j) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
k) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
l) Wojewoda Dolnośląski,
m) Wojewoda Lubelski,
n) Wojewoda Mazowiecki,
o) Wojewoda Podkarpacki,
p) Wojewoda Pomorski,
r) Wojewoda Wielkopolski.
2. W pracach Komitetu uczestniczy wyznaczony przez przewodniczącego Pełnomocnik do spraw
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zwany dalej "Pełnomocnikiem".
3. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu na prawach członka:
1) przedstawicieli miast gospodarzy EURO 2012;
2) przedstawiciela PL.2012 Sp. z o.o.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu z głosem doradczym:
1) przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej;
3) przedstawiciela EURO 2012 Polska Sp. z o.o.;
4) przedstawiciela Ukrainy, jeżeli przedmiot prac Komitetu dotyczy spraw wymagających współdziałania z
właściwymi władzami Ukrainy;
5) przedstawiciela Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA - Union of European Football
Associations), jeżeli przedmiot prac Komitetu dotyczy spraw wymagających współdziałania z UEFA;
6) inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne
w pracach Komitetu.
5. Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach Komitetu osobiście albo wyznaczają swoich przedstawicieli.
S 4. 1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący.
2. Kierując pracami Komitetu, przewodniczący w szczególności:
1) koordynuje realizację zadania Komitetu, o którym mowa w S 2 ust. 1, przez:
a) powierzanie poszczególnym członkom Komitetu oraz podmiotom uczestniczącym w pracach Komitetu na
prawach członka wykonania określonych przedsięwzięć, o których mowa w S 2 ust. 2,
b) zobowiązanie członków Komitetu oraz podmiotów uczestniczących w pracach Komitetu na prawach
członka do przedstawienia w wyznaczonym terminie informacji o stanie realizacji powierzonych
przedsięwzięć, o których mowa w S 2 ust. 2,
c) zobowiązanie członków Komitetu oraz podmiotów uczestniczących w pracach Komitetu na prawach
członka do przedstawiania opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów mających na celu realizację zadania,
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o którym mowa w S 2 ust. 1;
2) reprezentuje Komitet na zewnątrz.
S 5. 1. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez przewodniczącego. Z
uzasadnionych przyczyn przewodniczący może wyznaczyć inny termin posiedzenia Komitetu, zawiadamiając
o tym uczestników posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed stałym terminem posiedzenia.
2. Przewodniczący może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwołać posiedzenie Komitetu w trybie
nagłym. W takich przypadkach przewodniczący przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie nagłego trybu jego
zwołania.
3. Przewodniczący może, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie
sprawy będącej przedmiotem prac Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez
członków Komitetu (tryb obiegowy).
4. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, zarządzić niejawne
posiedzenie Komitetu.
S 6. 1. Komitet podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos
wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba że
zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
3. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest zatwierdzany przez przewodniczącego.
S 7. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informację o stanie realizacji przedsięwzięć, o
których mowa w S 2 ust. 2, dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca. Przewodniczący może
przedstawić stosowną informację Prezesowi Rady Ministrów w każdym innym czasie, jeżeli uzna, że stan
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w S 2 ust. 2, za tym przemawia.
S 8. Przewodniczący może upoważnić wiceprzewodniczącego do działania w jego imieniu w zakresie:
1) zapraszania określonych podmiotów do udziału w pracach Komitetu na prawach członka oraz z głosem
doradczym;
2) wyznaczania stałych terminów posiedzeń lub zwoływania posiedzeń Komitetu w trybie nagłym;
3) zarządzania, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, rozpatrzenia sprawy będącej
przedmiotem prac Komitetu w trybie, o którym mowa w S 5 ust. 3;
4) przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów informacji, o której mowa w S 7;
5) zatwierdzania protokołu z posiedzenia Komitetu.
S 9. 1. Pełnomocnik jest uprawniony do uzyskiwania od członków Komitetu oraz od podmiotów
uczestniczących w pracach Komitetu na prawach członka wszelkich informacji o stanie realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w S 2 ust. 2, w tym także informacji o zidentyfikowanych rodzajach ryzyka lub
problemach występujących w związku z realizacją powierzonych przedsięwzięć.
2. Do zadań Pełnomocnika należy:
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1) monitorowanie w imieniu przewodniczącego realizacji przez członków Komitetu powierzonych
przedsięwzięć, w tym w zakresie zgodności ich wykonania z ustalonym harmonogramem i planem wydatków;
2) monitorowanie w imieniu przewodniczącego realizacji przez członków Komitetu zobowiązań polegających
na przygotowaniu opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów;
3) informowanie przewodniczącego o wynikach działań, o których mowa w pkt 1 i 2, w tym o
zidentyfikowanych rodzajach ryzyka lub problemach występujących w związku z realizacją powierzonych
przedsięwzięć;
4) przedstawianie przewodniczącemu propozycji działań naprawczych w przypadku powzięcia informacji o
ryzyku lub problemach, o których mowa w pkt 3.
S 10. 1. Po zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Komitet przedstawia
Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2012 r.
2. Komitet ulega rozwiązaniu z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1, jednakże nie później niż z dniem 31 grudnia 2012 r.
S 11. 1. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
2. Koszty delegacji członków Komitetu ponoszą właściwe jednostki delegujące.
S 12. Obsługę merytoryczną, organizacyjną oraz kancelaryjną Komitetu zapewnia Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
S 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

_________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,
Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

