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Polski Zwią-
zek Piłki Noż-

nej zaprasza  
na mecz elimina-

cyjny do Mistrzostw 
Świata FIFA Qatar 

2022, Polska - Anglia 
na stadionie „PGE Na-

rodowy” w Warszawie.  
Bramy stadionu zo-

staną otwarte o godz. 
18:45. Mecz rozpocznie się  

o godz. 20:45.

Jak przygotować się do me-
czu i czego spodziewać się  

w związku z obecną sytuacją.
* upewnij się, że Twój stan zdrowia po-

zwala na udział w meczu (nie masz ob-
jawów COVID-19),

* jeśli w ciągu ostatnich 14 dni uzyska-
łeś pozytywny wynik badań na obecność 

SARS-CoV-2 lub miałeś kontakt z osobą, 

która uzyskała pozytywny wynik badań na 
obecność SARS-CoV-2 - nie przychodź na 
stadion,
* upewnij się, że posiadasz maseczkę ochron-
ną, którą zasłonisz usta i nos, w szczególności 
w trakcie kontroli oraz poruszania się po pro-
menadach stadionu,
* podczas wchodzenia na stadion zdezynfe-
kuj dłonie i rób to wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe,

* poruszając się na 
stadionie utrzymuj 
bezpieczny dystans 
od innych uczestni-
ków imprezy (min. 1,5 
m) oraz miej zawsze 
zasłonięte usta i nos,
* organizator jest 
uprawniony do wpro-
wadzania dalszych 
obostrzeń jeśli są one 
uzasadnione ze wzglę-
dów bezpieczeństwa 
życia i zdrowia osób 
przebywających na 
Stadionie.  Niezależnie 
od obowiązujących 
przepisów prosimy o 
zasłanianie ust i nosa 
podczas całego poby-
tu na stadionie.

O której godzinie mogę wejść na stadion?
W związku z przewidywaną wysoką frekwen-
cją organizator rekomenduje przybycie na 
stadion najwcześniej jak to możliwe, przy 
czym bramy stadionu zostaną otwarte 
dla widzów już o godz. 18:45. W oczeki-
waniu na mecz widzowie będą mogli po-
słuchać muzyki, wziąć udział w programie 
rozrywkowym prezentowanym na żywo,  
a także zjeść posiłek w jednym z wielu  
punktów gastronomicznych.

Na bilecie znajdują się cztery bramy:  
2,   3,  10, 11. Którą wybrać?
Kibic dostanie się na stadion każdą  
z czterech powyższych bram. Sugeruje-
my jednak wybór bramy, która znajduje się 

najbliżej wejścia wskazanego na bilecie.  
W przypadku, gdy przy danej bramie 
znajduje się wiele osób oczekujących 
- rekomendujemy przemieścić się do 
innej bramy lub spokojnie zaczekać  
w kolejce. 

Na bilecie oprócz bram wskazane 
jest wejście (litera od A do S).  
Co to oznacza?
Po przejściu przez pierw-
szą linię kontroli znajdu-
jącą się na zewnętrznym 
ogrodzeniu stadionu, ki-
bic powinien kierować 
się do wejścia wskaza-
nego na bilecie (sek-
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cji kołowrotów). 
Osoby posiadające 
miejsca w sekto-
rach K2, K4, K10, 
K11 powinny zwró-

cić szczególną uwa-
gę na literę wejścia, 

która została wskaza-
na na bilecie.

Jak dotrę na stadion? 
Bezpłatny transport pu-

bliczny.
Na stadion dotrzesz bez 

problemu korzystając z licz-
nych środków zbiorowego 

transportu publicznego. PZPN 
dzięki współpracy z m.st. War-

szawa zapewnił, że posiadacze 
biletów i zaproszeń na mecz oraz 

posiadacze oficjalnych akredytacji 
PZPN będą uprawnieni do bezpłat-

nych przejazdów w obrębie 1 strefy bileto-
wej ZTM Warszawa od godziny 06:00 rano  
w dniu meczu (08.09.2021) do godziny 
01:00 w noc meczową (09.09.2021) nastę-
pującymi środkami publicznego transpor-
tu zbiorowego: autobusami operatorów 
realizujących przewozy na zlecenia Miasta, 
tramwajami, pociągami metra oraz pocią-
gami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Po-
nadto posiadacze ww. dokumentów wstę-
pu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego 
przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich 
na zasadach opisanych powyżej. 
W związku z powyższymi uprawnieniami do 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miej-
ską dla posiadaczy dokumentów wstępu 
wszystkie przejścia awaryjne i bramki ba-
gażowe będą otwarte w celu umożliwienia 
dostania się na perony stacji metra lub moż-
liwe będzie pobranie bezpłatnej wejściówki 
umożliwiającej przekroczenie linii bramek 
wejściowych na perony stacji metra. Ponad-
to umożliwiony będzie wjazd/wyjazd do/z 
parkingów obsługiwanych automatycznie, 
oznaczonych jako „Parkuj i Jedź” lub „P+R”.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania 
transportu dostępne będą na stronie  
https://www.wtp.waw.pl/.

W bezpośrednim otoczeniu stadionu PGE Nar-
dowego będą dostępne następujące linie komu-
nikacyjne:

PRZED MECZEM (do niżej wymienionych przystanków):
przystanek METRO STADION NARODOWY:
- linia metra M2
- linie autobusowe: E-1, 125, 135, 146, 147 i 202 
przystanek PKP WARSZAWA STADION:
- linie SKM: S1 i S2
- linie Kolei Mazowieckich: R
przystanek AL. ZIELENIECKA:
- linie tramwajowe: 3, 6, 7, 22, 25 i 26
- linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 
166, 202 i 509
przystanek RONDO WASZYNGTONA:

- linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24 i 25,
- linie autobusowe: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 
147, 158, 166, 507, 509 i 521
przystanek WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE:
- linie autobusowe: E-1, 102, 146 i 147. 

PO MECZU – po zakończeniu meczu  
(z niżej wymienionych przystanków):
przystanek METRO STADION NARODOWY:
- linia metra M2
- linie autobusowe: 125, 135 i 202
przystanek PKP WARSZAWA STADION:
-  linie SKM: S1 i S2
- linie Kolei Mazowieckich: R
przystanek AL. ZIELENIECKA:
- linie tramwajowe: 3, 6, 22, 26 oraz na trasach 
zmienionych 9 i 24 (GOCŁAWEK – Grochowska 
– al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – 
Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO),
- linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 
166, 202, 509, N02, N03, N21 i N71 
przystanek RONDO WASZYNGTONA:
- linie tramwajowe 9 i 24 : na trasach zmienio-
nych  (GOCŁAWEK – Grochowska – al. Waszyng-
tona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa- 
Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO),
- linie autobusowe: 123, 138, 146, 147, 166, 509 
i N02 
przystanek ADAMPOLSKA (w rejonie skrzyżowa-
nia al. Waszyngtona/Saska):
- linie autobusowe: 102, 123, 158, 509, 521, N02, 
N24 i Z.
Uwaga! Przez kilkanaście minut po zakoń-
czeniu meczu most Poniatowskiego będzie 
dostępny wyłącznie dla ruchu pieszego.

Samochód / Darmowe parkingi miejskie
Po przybyciu do Warszawy najlepiej sko-
rzystać z miejskich parkingów oznaczo-
nych jako „Parkuj i Jedź” lub „P+R”, które  
w dniu meczu będą darmowe dla posia-
daczy biletów. W dniu meczowym będzie 
można dotrzeć stamtąd na stadion za po-
mocą bezpłatnej dla kibiców komunika-
cji miejskiej (np. linią metra M2 na przy-
stanek METRO STADION NARODOWY).  

Parkingi należy opuścić 
przed godziną 01:00 w noc 
meczową (umożliwiony będzie 
wjazd/wyjazd do/z parkingów 
obsługiwanych automatycznie). Po 
tej godzinie będzie naliczana opłata.    
Szczegółowy wykaz i opis 
parkingów dostępny tutaj:  
https://www.wtp.waw.pl/parkingi/. Policja przy-
pomina o obowiązkach spoczywających 
na organizatorach turystyki oraz krajowych  
przewoźnikach (art. 39 pkt 5 i 6 / art. 41 ust. 
2 pkt 6 i 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych).

Samochód / Parkingi przy stadionie
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojaz-
du specjalnej karty parkingowej PZPN 
lub biletu parkingowego dystrybu-
owanego przez operatora stadionu 
(PL.2012+) nie przyjeżdżaj samochodem  
w okolice stadionu PGE Narodowego! Orga-
nizator meczu nie będzie bowiem prowadził 
w dniu meczu stacjonarnej sprzedaży bile-
tów parkingowych przy stadionie. Operator 
stadionu realizuje  natomiast internetową 
sprzedaż miejsc parkingowych pod adresem:  
https://bit.ly/3yfC5kq.

Bilety na mecz (sprzedaż)
Jeśli bilety nie zostały dotychczas wy-
przedane to pozostają dostępne na 
stronie bilety.laczynaspilka.pl prak-
tycznie do momentu rozpoczęcia 
meczu. Należy mieć na uwadze, 
iż stacjonarna sprzedaż bile-
tów nie będzie prowadzona 
w otoczeniu stadionu, ani  
w żadnym innym punkcie 
miasta. 
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Bilety na mecz 
(kontrola)
Stewardzi będą 
sprawdzali zgod-
ność dokumentu 

tożsamości z dany-
mi zapisanymi na 

bilecie. Dane zawar-
te na bilecie nie pod-

legają zmianie. Bilet 
należy przechowywać   

w bezpiecznym miejscu. 
Utracone, zniszczone lub 

skradzione bilety nie będą 
wydawane ponownie. Bilet 

może być skontrolowany wie-
lokrotnie podczas pobytu na 

stadionie, dlatego należy go za-
chować przez cały czas, aż do końca  

imprezy. W przypadku trudności ze 
znalezieniem sektora lub miejsca na-

leży skorzystać z pomocy stewardów. 
Zabronione jest blokowanie przejść na 

promenadzie, przejściach czy schodach. 
Przed rozpoczęciem meczu należy zająć 

miejsce na trybunie. Stewardzi będą zwra-
cali na to szczególną uwagę. 

Bilety na mecz (punkty obsługi)
W otoczeniu stadionu (przy bramie 2 oraz 
11) oraz na samym stadionie (w pobli-
żu kołowrotów S / recepcji głównej) zo-
staną utworzone specjalne punkty ob-
sługi kibiców w kwestiach związanych  
z biletami (m.in aktualizacja da-
nych na biletach, problemy z kodem  
kreskowym itp.). W ww. punktach nie będzie 
prowadzona sprzedaż biletów.

Bezpieczeństwo
Należy pamiętać, iż przechodząc przez 
którąkolwiek ze stref kontroli i następ-
nie wychodząc kibic nie będzie uprawnio-
ny do powrotu. Prosimy mieć na uwadze, 
że w celu uzyskania dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać 
ważny bilet. Personel pilnujący wejść może 
skontrolować zarówno kibiców oraz  ich bagaż. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regula-
min imprezy/stadionu zostaną wywieszone na 
bramach wejściowych na obiekt.  Regulamin  
imprezy masowej z dokładną listą zabronio-
nych przedmiotów  dostępny jest  tutaj: 
https://bit.ly/2WnbowK. Wszelkie podej-
rzane zachowania czy też pakunki pozosta-

wione bez opieki należy niezwłocz-
nie zgłaszać stewardom lub Policji.  
W przypadku ogłoszenia komunika-
tu o ewakuacji / zakończeniu imprezy, 
należy spokojnie udać się w stronę naj-
bliższego dostępnego wyjścia. Nale-
ży wykonywać polecenia stewardów  
i spikera imprezy.

Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek 
musi posiadać ważny bilet. Rodzi-
ce ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za dzieci oglądające mecz. W 
sytuacji zagubionego dziecka, na-
leży niezwłocznie skontaktować się  
z najbliższym stewardem.  

Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, a także posiada-
jących inne ograniczenia fizyczne będzie moż-
liwe wyłącznie poprzez dedykowaną bramę  
nr 1 od strony Al. Zielenieckiej (pomiędzy  
bramami 2 i 11). W okolice tej bramy,  
w ramach wyjątku, możliwe będzie tym-
czasowe podwiezienie kibiców niepeł-
nosprawnych. Osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, które posiadają spe-
cjalną bezpłatną kartę parkingową PZPN 
dla swoich pojazdów - mogą wjechać  
samochodem na obiekt przez bramę wska-
zaną na ww. karcie. Karty parkingowe dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich wydawane są bezpłatnie przez serwis  
kupbilet.pl przy zakupie odpowiedniego 
biletu.  Osoby niewidome lub niedowidzą-
ce będą mogły skorzystać ze stadionowego 
systemu audiodeskrypcji przy pomocy wła-
snych telefonów komórkowych (wyposażo-
nych w radio i słuchawki). Wystarczy nastawić 
radio na częstotliwość 95,2. Wszyscy kibice 
w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc  
i asystę stewardów stadionowych. 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (np. do-
wód osobisty, paszport, prawo jazdy, legity-
macja szkolna, studencka). 

Czy można zabrać ze sobą plecak lub inny ba-
gaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać 
ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. 
szalikiem, portfelem, telefonem, kluczami),  
a w szczególności przedmioty określone jako 
zabronione. Nie należy zabierać ze sobą ja-
kichkolwiek toreb / walizek / plecaków, któ-
rych sprawdzanie może opóźniać wejście na 
stadion.

Czy osoba niepełnoletnia 
potrzebuje opiekuna, aby 
wejść na mecz? 
Tak, osoby małoletnie 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. UWA-
GA! Zgodnie z informacją przekazaną przez 
operatora stadionu - podczas meczu na PGE 
Narodowym w kioskach gastronomicznych 
nie będzie można płacić gotówką. Prosimy o 
przygotowanie się do korzystania z płatności 
bezgotówkowych, ze względów bezpieczeń-
stwa rekomendujemy płatności zbliżeniowe.

Czy będę mógł kupić koszulkę lub inne gadże-
ty na stadionie? 
Tak, w okolicy bramy 2 (wewnątrz stadionu) 
zostanie utworzone specjalne stoisko - Oficjal-
ny Sklep  Kibica Reprezentacji Polski. Odzież, 
gry, akcesoria, szaliki oraz inne produkty będą 
objęte specjalnym rabatem w wysokości 25%. 
 
Czy na teren stadionu można wnosić apara-
ty fotograficzne i kamery video?
Stewardzi mogą odmówić wniesienia na 
teren imprezy oraz  zabronić używania 
w trakcie meczu profesjonalnej kame-
ry video lub profesjonalnego aparatu 
fotograficznego. Przez profesjo-
nalne sprzęty rozumiane są duże 
u r z ą d z e n i a 
r e j e s t r u j ą -
ce dźwięk i/
lub obraz  
z wymiennym 
obiektywem (długość po-
wyżej 10 cm).  


