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Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza  
na Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodo-

wym w Warszawie. Bramy stadionu zostaną 
otwarte o godz. 16:30. Mecz rozpocznie się 

o godz. 18:30. Godzina zakończenia meczu uzależ-
niona jest od ewentualnej dogrywki / serii rzutów 

karnych. Po meczu odbędzie się uroczysta ceremo-
nia wręczenia medali i Pucharu.

Aktualizacja
Wersja dokumentu: 1.0. Dokument będzie ak-

tualizowany na bieżąco, aż do dnia meczu. 
Przed wyruszeniem na stadion wydrukuj aktual-

ną wersję „Asystenta Kibica” dostępną na stronie  
www.pzpn.pl.

O której godzinie mogę wejść na stadion?
Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej 

jak to możliwe, przy czym bramy stadionu będą otwar-
te dla widzów już od godziny 16:30. W oczekiwaniu na 

mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, wziąć udział  
w ciekawym programie rozrywkowym prezentowanym na  

żywo, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicz-
nych. 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód oso-

bisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Stewardzi będą 
sprawdzali zgodność danych na bilecie oraz danych zawartych w do-

kumencie potwierdzającym tożsamość (imię, nazwisko, PESEL). W przy-
padku niezgodności tych danych lub braku dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość stewardzi będą zobowiązani odmówić wstępu na mecz.  

Jak dostanę się na stadion? Które bramy stadionu będą otwarte?
Kibice, którzy na biletach mają wskazaną godzinę 16:30 jako godzinę otwarcia 
bram powinni kierować się do bram 2, 10 i 11. Brama 2 zlokalizowana jest przy 
Rondzie Waszyngtona, zaś bramy 10 i 11 zlokalizowane są od strony parkingu w 
okolicy stacji Warszawa Stadion. Należy mieć na uwadze, że przy bramach mogą 
być kolejki, stąd wcześniejsze przybycie gwarantuje wejście na stadion przed 
„pierwszym gwizdkiem”.

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny zbiorowy transport publiczny
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków zbiorowe-
go transportu publicznego (www.ztm.waw.pl | http://warszawa.jakdojade.pl). PZPN 
zapewnił, że posiadacze biletów i zaproszeń na mecz oraz posiadaczne 
oficjalnych akredytacji PZPN będą uprawnieni  do bezpłatnego przejaz-

du w obrębie 1 Strefy biletowej ZTM Warszawa - od godziny 06:00 rano  
w dniu meczu (02/05/2014) do godziny 01:00 w noc następują-

cą po meczu (03/05/2014) - następującymi środkami publicznego 
transportu zbiorowego: autobusami przewoźników realizujących 

przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami Metra oraz 
pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). W związku z po-

wyższymi uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów 

komunikacją miejską dopuszczona zostaje możliwość skorzystania  
z wyjścia awaryjnego na stacji metra w celu dostania się na 
peron. Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu nie obej-
muje pociągów Kolei Mazowieckich. Szczegóły dotyczą-
ce funkcjonowania komunikacji można uzyskać na stronie  
www.ztm.waw.pl lub pod numerem telefonu: 19 115.
W bezpośrednim otoczeniu stadionu dostępne będą następujące linie 
komunikacyjne:
PRZED MECZEM
przystanek PKP „WARSZAWA STADION” 
» linie SKM: S1, S2 
przystanek „AL. ZIELENIECKA” 
» linie tramwajowe: 3, 7, 8, 22 
» linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 226, 509, 517 
przystanek „RONDO WASZYNGTONA” 
» linie tramwajowe: 7, 8, 9, 22, 24, 25 
» linie autobusowe: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 
509, 517, 521 
PO MECZU:
przystanek PKP „WARSZAWA STADION” 
» linie SKM: S1, S2
przystanek „AL. ZIELENIECKA” 
» linie tramwajowe: 3, 7, 8, 22 
» linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 226, 509, 517, N02, 
N03, N21, N71 oraz 903 (do potwierdzenia / Stadion - Dw. Wileński - 
Targówek - Bródno) 
przystanek „RONDO WASZYNGTONA” 
» linie tramwajowe: 7, 8, 9, 22, 24, 25
» linie autobusowe: 123, 138, 146, 147, 509, 517, N02 oraz dodatkowa 903 (do 

potwierdzenia / Stadion - Dw. Wileński - Targówek - Bródno) 
przystanek „WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE” 
» linia autobusowa dodatkowa 902 (Stadion - Powiśle - Królewska (metro) - Dw. 
Centralny) 

UWAGA!
• w dniu 2 maja br. autobusy i tramwaje kursują wg sobotniego rozkładu jazdy;
• w dniu 2 maja br. Szybka Kolej Miejska kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy;
• po zakończeniu meczu w przypadku operacyjnego wyłączenia z ruchu kołowego 
mostu Poniatowskiego przez Policję, powyższe linie (autobusowe i tramwajowe) 
kierowane będą na trasy objazdowe.

Samochód / Parkingi
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty par-
kingowej PZPN lub komercyjnego biletu parkingowego (do 
zakupienia na stronie internetowej Stadionu Narodowego 
https://sklep.stadionnarodowy.org.pl/) nie przyjeżdżaj 
samochodem w okolice stadionu. Po przybyciu do Warszawy 
skorzystaj z parkingów oznaczonych jako „Parkuj i Jedź” lub 
„P+R”, które w dniu meczu będą darmowe dla posiadaczy 
biletów. Rozmieszczenie parkingów  „Parkuj  
i Jedź” przedstawione jest na planie na str. 2 (niebiesko-
-zielone symbole).  W dniu meczowym będzie można 
stamtąd dotrzeć na stadion za pomocą bezpłatnej 
dla kibiców komunikacji miejskiej. Parkingi „Parkuj 
i Jedź” należy opuścić przed godziną 01:00 w noc 
meczową. Po tej godzinie będzie naliczana opłata.   
Więcej szczegółów na stronie: www.ztm.waw.
pl. Ponadto Policja przypomina o obowiązkach 
spoczywających na organizatorach turystyki 
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Sprzedaż miejsc parkingowych 
przez internet



IIoraz krajowych przewoźnikach (art. 39 pkt 
5 i 6 / art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych).

Bilet
Sprzedaż biletów na Finał Pucha-

ru Polski odbywa się wyłącznie za  
pośrednictwem portalu www.kupbilet.pl oraz 

stacjonarnych punktów STS. Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu 
tożsamości z danymi wydrukowanymi na bilecie. Przechowuj swój bilet w bez-
piecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą wydawa-
ne ponownie. Twój bilet może być sprawdzony wielokrotnie podczas Twojego 
pobytu na stadionie, dlatego trzymaj go cały czas przy sobie, aż do samego końca  
imprezy. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego siedzenia w sektorze nie wahaj się 
skorzystać z pomocy stewardów. W trakcie meczu zajmij swoje miejsce na trybu-
nach. Nie stawaj na promenadzie, schodach lub w przejściach. Stewardzi będą 
zwracali na to szczególną uwagę. 

Czy będą sprzedawane bilety na stadionie w dniu meczu ?
Organizator wyklucza taką możliwość. Należy mieć na uwadze, że bilety (jeśli nie 
zostały wyprzedane) będą dostępne w sprzedaży do ostatniej chwili na stronie 
www.kupbilet.pl oraz w stacjonarnych punktach STS (wykaz punktów STS znaj-
duje się na stronie: www.sts.pl/pl/top-menu/punkty-sts/)

Bezpieczeństwo i kontrola
Pamiętaj, że przechodząc przez którąkolwiek ze stref kontro-
li i następnie wychodząc nie będziesz uprawniony do powrotu. Pro-

simy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Personel pilnują-

cy wejść może skontrolować zarówno kibiców oraz  ich 
bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regula-

min imprezy / stadionu zostaną wywieszone na bra-
mach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy  

masowej dostępny 
jest  również na stronie 
www.pzpn.pl w 
zakładce  FEDERA-
CJA / DOKUMENTY / 
BEZPIECZEŃSTWO NA 
OBIEKTACH PIŁKARSKICH 
/ Przepisy - Dokumenty 
PZPN. 

Dzieci
Każda osoba bez 
względu na wiek 
musi posiadać 
ważny bilet. Ro-
dzice ponoszą 
pełną odpo-
wiedzialność za 
dzieci oglądają-
ce mecz. Organi-
zator udostępni 

specjalne opaski 
dla dzieci z możliwo-

ścią wpisania danych kontaktowych rodzica. 
Opaski będą wydawane przez stewardów. 

Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszających się na wózkach 

inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie poprzez dedykowaną bramę  

nr 1 od strony Al. Zielenieckiej (pomiędzy  
bramami 2 i 11). W okolice tej bramy, w ra-
mach wyjątku, możliwe będzie tymczasowe pod-
wiezienie kibiców niepełnosprawnych. Osoby nie-
pełnosprawne, które posiadają specjalną bezpłatną 
kartę parkingową PZPN dla swoich pojazdów mogą wjechać  
samochodem na obiekt przez bramę wskazaną na karcie. Kar-
ty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są bez-
płatnie przez serwis kupbilet.pl przy zakupie odpowiedniego biletu.   
Osoby niewidome lub niedowidzące będą  mogły skorzystać 
ze stadionowego systemu audiodeskrypcji przy pomocy wła-
snych telefonów komórkowych (wyposażonych w radio i słuchaw-
ki). Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc  
i asystę stewardów stadionowych.

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty,  
a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy zabierać ze 
sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, których sprawdzanie może opóź-
niać wejście na stadion.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz? 
Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napoje? 
Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kioskach gastronomicznych.

Czy na teren stadionu moż-
na wnosić aparaty fotogra-
ficzne i kamery video?
Stewardzi na podstawie wła-
snej decyzji mogą odmówić 
wniesienia na teren impre-
zy oraz  zabronić używania  
w trakcie meczu profesjo-
nalnej kamery video lub 
profesjonalnego apa-
ratu fotograficznego 
. Dotyczy to dużych 
urządzeń rejestru-
j ą c y c h d ź w i ę k 
i/lub obraz z 
w y m i e n ny m 
obiektywem 
( d ł u g o ś ć 
powyżej 
10 cm).  

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
 religijne, propagandowe 

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser


