
WITAMY W WARSZAWIE
Warszawa jest największym miastem Polski  
i największym centrum gospodarczym, politycznym 
oraz kulturalnym. Symbolem miasta jest Syrenka, 
znajdująca się na pieczęci miasta. Warszawa to 
tętniąca życiem metropolia. Miasto, w którym jedna 
czwarta terenu jest pokryta parkiem, pełne jest 
imprez kulturalnych, które zaspokoją wszystkie 
gusta oraz budżety...
W 2012 roku Warszawa z powodzeniem była 
gospodarzem finałów UEFA EURO 2012 i teraz wita 
kibiców Ligi Europejskiej UEFA.   

JAK DOSTAĆ SIĘ DO STADIONU 
NARODOWEGO

Transportem publicznym  
TLokalizacja Stadionu Narodowego w centrum 
miasta zapewnia doskonały dojazd komunikacją 
miejską z prawie każdego kierunku. Można dotrzeć 
do Stadionu Narodowego w następujący sposób: 
• autobusami 111, 117, 158, 507, 517, 521;
• tramwajami 7, 8, 9, 22, 24, 25, 77;
• linią metra M2 ze stacji metra Świętokrzyska do 

stacji metra Stadion Narodowy;
• pociągami miejskimi (SKM) z dworca Warszawa 

Śródmieście lub ze stacji kolejowej Lotnisko Chopina 
do stacji kolejowej Warszawa Stadion.

Pociągami dalekobieżnymi
Jeżeli przyjechali Państwo do Warszawy pociągiem, 
mogą Państwo wysiąść na stacji kolejowej Warszawa 

Przydatne zwroty polskie
Dziękuję   Thank you 
Proszę   You’re welcome
Dzień dobry  Good morning
Do widzenia  Goodbye
Dobry wieczór  Good evening
Dobranoc   Good night
Przepraszam  I’m sorry
Piłka nożna   Football 
Gol   Goal
Pomoc   Help

Wschodnia. Znajduje się ona około 10 minut spacerem 
od Stadionu Narodowego.  

Pieszo
Spacer od centrum miasta i PSK Krakowskie  
Przedmieście do Stadionu Narodowego trwa około 30 
minut. Jednakże zalecamy, aby pojechać linią metra 
M2 ze stacji metra Nowy Świat Uniwersytet do stacji 
metra Stadion Narodowy - to tylko kilka minut jazdy.  
Z PSK Francuska spacer na Stadion Narodowy trwa 
10 minut.  

Taksówką
W centrum miasta jest wiele taksówek, ale zalecamy 
korzystanie z tych licencjonowanych z opłatami za 
przejazd, wyraźnie ukazanymi w oknie samochodu. 

PRZYDATNE INFORMACJE
Informacja turytyczna: www.warsawtour.pl/niezb-
-dnik/informacja-turystyczna/warszawska-infor-
macja-turystyczna-1518.html
Zarząd Transportu Publicznego www.ztm.waw.pl/
index.php?l=1
Lotniska:
• Warszawa: www.lotnisko-chopina.pl/
•  Modlin: modlinairport.pl
Stadion Narodowy:  www.stadionnarodowy.org.pl
Nagłe wypadki: 112

Neutralna Strefa Kibica
Neutralna Strefa Kibica będzie znajdować się na 
końcu ulicy Krakowskie Przedmieście na Placu 
Zamkowym. Strefa zostanie zorganizowana dla 
wszystkich kibiców, a atrakcje będą zapewnione 
przez partnerów UEFA. 
Neutralna Strefa Kibica będzie czynna od 26 maja już 
od godziny 10:00 do 17:00 oraz 27 maja w godzinach 
od 10:00 do 19:30.

WAŻNE:
Jeśli masz bilet na mecz finałowy Ligi Europy 
UEFA w Warszawie, możesz skorzystać 
bezpłatnie z komunikacji miejskiej Warszawy 
(tylko bilet w pierwszej strefie). Możesz rów-
nież zostawić swój samochód na parkingu 
systemu Parkuj i Jedź (P+R) bez opłat. Możesz 
skorzystać z naszych autobusów, pociągów, 
tramwajów i linii metra za darmo od 06:00 w 
dniu 27 maja do 00:00 28 maja 2015 r.
Bilet w pierwszej strefie obejmuje obszar 
obu Punktów Spotkań Kibiców, Neutralnej 
Strefy Kibica, Lotniska Chopina w Warszawie  
i Stadionu Narodowego 
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Jako Prezydent UEFA, to dla mnie zaszczyt zaprosić 
Państwa do stolicy Polski - Warszawy, ponieważ 
jest ona gospodarzem finału Ligi Europy UEFA 
2014/15. Poza przeżywaniem wspaniałego wieczoru 
z piłką nożną zapraszamy do tego, aby jak najlepiej 
wykorzystali Państwo czas spędzony w tętniącym 
życiem mieście i cieszyli się wspaniałą gościnnością.
Ten finał odbywa się na pięknym stadionie, który gościł 
pięć meczy na UEFA EURO 2012, a to zapowiada 
naprawdę specjalną okazję. Mam nadzieję, że obie 
grupy kibiców będą cieszyć się atmosferą na Stadionie 
Narodowym w duchu szacunku i zasad fair play 
zarówno wewnątrz, jak i poza stadionem. 
Na koniec, chciałbym podziękować PZPN, miastu 
Warszawa, wolontariuszom i - nie mniej istotnym   
- Wam, kibicom, za uczynienie tego głównego 
finału niezapomnianym wydarzeniem.
Michel Platini
Prezydent UEFA

Witajcie w Warszawie na Stadionie Narodowym. 
To dla nas zaszczyt gościć wszystkich uczestników             
finału Ligi Europy. Niech polska gościnność i wspaniałe 
piłkarskie emocje staną się najcenniejszą pamiątką 
dzisiejszego meczu.
Zbigniew Boniek
Prezydent PZPN

Drodzy Kibice!
Niezmiernie miło mi przywitać Was w Warszawie, 
stolicy Polski, która dziś staje się także stolicą 
europejskiej piłki nożnej. 
Mam nadzieję, że mecz i towarzyszące mu atrakcje 
sprawią, że pobyt w naszym mieście będziecie 
łączyć ze wspaniałą atmosferą sportowego święta  
i zapisze się w waszej pamięci jako wspaniałe   
i emocjonujące wydarzenie.
Życzę Wam wielu miłych chwil w Warszawie i wielkich 
piłkarskich wrażeń podczas finału Ligi Europy na 
Stadionie Narodowym.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

JAK DOSTAĆ SIĘ DO PUNKTÓW 
SPOTKAŃ KIBICÓW (PSK)

Z Lotniska Chopina w Warszawie (WAW)
Lotnisko Chopina znajduje się w odległości 8 km od 
centrum Warszawy. 

PSK KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 
Autobusy wyjeżdżające z lotniska zabierają pasażerów 
z dolnego poziomu terminala (obok hali przylotów) 
oraz z przystanku za terminalem autobusowym. 
Często kursujące autobusy (dzień i noc) łączą lotnisko 
z centrum miasta:
• linia 175 do ostatniego przystanku autobusowego 

przy Placu Piłsudskiego znajdującego się w pobliżu 
PSK (obsługująca obie stacje kolejowe Warszawa 
Centralna i Warszawa Centrum),

• linia nocna N32 do stacji kolejowej Warszawa 
Centralna. 

W pobliżu terminalu lotniska znajduje się podziemna 
stacja kolejowa Warszawa lotnisko Chopina. 
Połączenie kolejowe łączy PSK za pośrednictwem:
• Połączenia S2 SKM do Warszawa Śródmieście 

(Stacja kolejowa Warszawa Centrum) lub do stacji 

kolejowej Warszawa Powiśle,
• Połączenia S3 SKM do Warszawa Centralna,

Uwaga! Stacje kolejowe Warszawa Centrum oraz 
Warszawa Centralna są położone w samym centrum 
miasta, w odległości 300 metrów od siebie. 

PSK FRANCUSKA
Autobusy wyjeżdżające z lotniska zabierają pasażerów 
z dolnego poziomu terminala (obok hali przylotów) 
oraz z przystanku za terminalem autobusowym. 
Często kursujące autobusy (dzień i noc) łączą lotnisko 
z centrum miasta:
• linia 175 do centrum miasta i przesiadka na jakikolwiek 

autobus lub tramwaj jadący do Stadionu Narodowego,
• linia nocna N32 do stacji kolejowej Warszawa 

Centralna. 
W pobliżu terminalu lotniska znajduje się podziemna 
stacja kolejowa Warszawa lotnisko Chopina. 
Połączenie kolejowe łączy PSK za pośrednictwem:
• Połączenia S2 SKM do stacji kolejowej Warszawa Stadion

Taxi
Ze względów bezpieczeństwa bardzo zalecamy 
korzystanie z usług licencjonowanych taksówek 

oferowanych na Lotnisku Chopina. Opłaty za przejazdy 
taksówką powinny być wyraźnie widoczne w oknie 
samochodu. Opłata za przejazd taksówką z lotniska 
do centrum miasta (PSK) wynosi ok. 40 zł.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić: 
www.ztm.waw.pl/index.php?c=571&l=1 lub  
www.lotnisko-chopina.pl/pl/komunikacja-miejska.html

Z Międzynarodowego Lotniska Modlin (WMI)
Lotnisko Warszawa-Modlin znajduje się 40 km na północ 
od centrum Warszawy. Dostęp jest zapewniony przez 
pociągi KM (łączący autobus ze stacją kolejową  
w Modlinie oraz regularne pociągi do centrum Warszawy) 
lub poprzez bezpośrednie autobusy (ModlinBus 
kursujący bezpośrednio z lotniska do centrum miasta). 
Można wysiąść na stacji kolejowej Warszawa Wschodnia, 
a następnie przejść 10 min spacerem do stadionu 
lub przesiąść się na koleje miejskie (SKM - Szybka 
Kolej Miejska) i wysiąść na stacji kolejowej Warszawa 
Stadion.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat przylotów 
na lotnisku w Modlinie są dostępne na stronie 
internetowej Lotniska Warszawa-Modlin:  
www.modlinairport.pl lub www.modlinbus.pl

Z Parkuj i Jedź
Jeśli przyjechali Państwo do Warszawy samochodem, 
można zostawić go na jednym z parkingów Parkuj  
i Jedź (P+R) w Warszawie. Są one dogodnie usytuowane 
wzdłuż linii metra M1 i mają łatwy dostęp do centrum 
miasta. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić: 
www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=1
UWAGA! W dniach 27 i 28 maja parking „P+R STADNION 
NARODOWY” będzie zamknięty.

Ze Stacji Kolejowych
Jeśli jesteś kibicem drużyny FC Dnipro Dnipropetrovsk, 
możesz wysiąść na stacji kolejowej Warszawa Centralna, 
która znajduje się w samym sercu Warszawy z łatwym 
dostępem do PSK Krakowskie Przedmieście. Następnie, 
należy przesiąść się na linię autobusową 175 z ostatnim 
przystankiem na Placu Piłsudskiego. 
Jeśli jesteś kibicem drużyny Sevilla FC, możesz 
wysiąść na stacji kolejowej Warszawa Wschodnia,  
a następnie przejść do PSK Francuska Zajmie to około 
15 minut.

Punkt Spotkań 
Kibiców

Punkt Spotkań 
Kibiców

Neutralna 
Strefa 
Kibica

Punkty Spotkań Kibiców w Dniu Meczu
W dniu finału Ligi Europy UEFA dwa oddzielne punkty spotkań kibiców 
zostały zaprojektowane dla kibiców obu Finałowych Drużyn - oba położone 
w pobliżu licznych barów, restauracji i sklepów.
Jeden punkt spotkań kibiców dla klubu Sevilla FC położony jest w pobliżu 
Stadionu Narodowego na ulicy Francuskiej. Drugi, dla kibiców FC Dnipro 
Dniepropietrovsk - w centrum miasta na Krakowskim Przedmieściu,              
z łatwym dostępem do transportu publicznego. 
Obie ulice będą zamknięte od 10:00 rano w dniu 27 maja (Dzień Meczu) do 
późnego wieczora, aby kibice mogli świętować mecz.
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NA STADIONIE NARODOWYM
• Nie ma możliwości zakupu biletu w otoczeniu 

stadionu oraz na samym stadionie. Jeśli nie 
posiadasz biletu na mecz nie przychodź w 
okolice stadionu! W przypadku gdy bilety nie 
zostały jeszcze wyprzedane - dostępne są 
wyłącznie poprzez stronę internetową UEFA.com.

• Nie ma żadnych dostępnych miejsc 
parkingowych w otoczeniu stadionu, które 
można zakupić. Rekomendujemy skorzystanie 
z miejskich parkingów „Parkuj i Jedź”, które są 
darmowe dla posiadaczy biletów.

• Wszyscy kibice proszeni są o jak 
najwcześniejsze przybycie na stadion. Bramy 
stadionu zostaną otwarte już o godz. 17:45, zaś 
mecz rozpocznie się o godz. 20:45

• Bilet powinien być przechowywany  
w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty 
biletu nie będzie wydawany duplikat.

• Każdy kibic musi stosować się do poleceń / 
instrukcji wydawanych przez stewardów  
oraz Policję.

• Każdy kibic musi posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy itp.). Wstęp na stadion 
jest możliwy wyłącznie za okazaniem biletu 
(bez względu na wiek). Rodzice ponoszą pełną 
odpowiedzialność za dzieci.

• Kibice powinni kierować się do właściwych 
bram / wejść / sektorów zgodnie z oznaczeniem 
na bilecie. Dozwolone jest zajmowanie miejsc 
wyłącznie wskazanych na bilecie. Tzw. kibice 
neutralni powinni kierować się do bram  
2 lub 11. Kibice poruszający się na wózkach 
inwalidzkich mogą dostać się na obiekt tylko 
bramą 1.

• Na bramach stadionu będzie prowadzona 
kontrola odzieży wierzchniej oraz bagażu. Lista 
zabronionych przedmiotów oraz regulamin 
imprezy masowej znajdują się przy bramach 
obiektu.  

• Zabronione jest wnoszenie środków 
pirotechnicznych, napojów, rzeczy 
materialnych traktowanych jako broń, 
wskaźników laserowych, urządzeń emitujących 
dźwięk, dużych i nieporęcznych przedmiotów 
oraz jakichkolwiek innych rzeczy, których 
użycie może zakłócić przebieg imprezy 
masowej. Regulamin imprezy masowej oraz 
warunki sprzedaży biletów znajdują się na 
stronie www.pzpn.pl.

http://www.pzpn.pl
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