
ASYSTENT KIBICA
FINAŁ FORTUNA PUCHARU POLSKI 2022

LECH POZNAŃ VS RAKÓW CZĘSTOCHOWA
02.05.2022 (PONIEDZIAŁEK), WARSZAWA, PGE NARODOWY



Łączy nas piłka INFORMACJE PODSTAWOWE
Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na Finał Fortuna Pucharu Polski, który odbędzie się w dniu 2 maja 
2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Dla zapewnienia możliwie sprawnej organizacji imprezy, poniżej 
przekazujemy praktyczne wskazówki dla każdego kibica. Mecz rozpocznie się o godz. 16:00. Godzina za-
kończenia zawodów uzależniona jest od ewentualnej dogrywki / serii rzutów karnych. Po meczu odbędzie 
się uroczysta ceremonia wręczenia medali i Pucharu.

UWAGA!
Dla kibiców klubów Finalistów, zajmujących miejsca za bramkami przygotowano specjalne / dedykowane 
wersje Asystenta Kibica, które zostaną przekazane razem z biletami za pośrednictwem klubów. 

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DOKUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZENOŚNYM / TELEFONIE 
NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE ZOSTAĆ ZAKTUALIZOWANY LUB UZUPEŁ-
NIONY O NOWE INFORMACJE TAKŻE W DNIU MECZU – NAJBARDZIEJ AKTUALNA WERSJA ZNAJDUJE SIĘ 
NA STRONIE http://www.asystentkibica.pl/

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA KANALE  I  @PZPNPuchar  I  twitter.com/PZPNPuchar

Mecz:
Nazwa rozgrywek:
Data:
Rozpoczęcie meczu: 
Otwarcie bram:
Stadion:

Lech Poznań - Raków Częstochowa
Finał Fortuna Pucharu Polski
02/05/2022 (poniedziałek)
16:00
14:00 (sektory neutralne)
PGE Narodowy 
al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

http://www.asystentkibica.pl/


Łączy nas piłkaŁączy nas piłka DOJAZD NA STADIONDOJAZD NA STADION

SAMOCHÓD / PARKINGI PRZY STADIONIE

DOJAZD DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty parkingowej PZPN lub komercyjnego biletu par-

kingowego nie przyjeżdżaj samochodem w bezpośrednie okolice stadionu. Organizator nie przewiduje 

uruchomienia ogólnodostępnego parkingu dla kibiców „neutralnych”. 

UWAGA! KIBICE KLUBÓW FINALISTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ BILETY NA SEKTORY DEDYKOWANE ZA 

BRAMKAMI POWINNI SZUKAĆ INFORMACJI ODNOŚNIE PARKINGÓW ZA POŚREDNICTWEM SWOICH 

KLUBÓW.

Parking zewnętrzny (tzw. Błonia PGE Narodowego) podczas tegorocznego Finału Fortuna Pucharu Polski 

został w pełni dedykowany dla kibiców drużyn finalistów.

Wejście na stadion dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczone zostało przy 

bramie nr 1. Natomiast osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną kartę parkingową dla swoich 

pojazdów mogą wjechać samochodem przez bramę nr 6, na dedykowany parking na poziomie -3, zlo-

kalizowany od ul. Wybrzeże Szczecińskie (szczegóły znajdują się na rewersie karty parkingowej). Wspo-

mniane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są bezpłatnie podczas procesu zakupu 

odpowiedniego biletu. Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów 

stadionowych. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Publiczny transport zbiorowy to najszybsze i najbardziej efektywne sposoby dotarcia na stadion, więc 
gorąco je polecamy! Pokonaj tłumy i zaplanuj swoją trasę, zanim wybierzesz się na stadion. Pomoże w 
tym wyszukiwarka połączeń Warszawskiego Transportu Połączeń: https://www.wtp.waw.pl/

Organizator informuje, że organizacja ruchu może zostać zmodyfikowana w dniu meczu, w pobliżu sta-
dionu.

TRANSPORT / UTRUDNIENIA W RUCHU
Rekomendowanym środkiem transportu podczas niniejszego meczu są pociągi II linii metra (Stacja metra 
„Stadion Narodowy”). W dniu meczu przewiduje się bowiem utrudnienia z dojazdem na Stację PKP – War-
szawa Stadion, a także utrudnienia drogowe na trasie Solec – Most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński 
– Most Poniatowskiego / Aleja Poniatowskiego. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji można 
uzyskać pod adresem https://www.wtp.waw.pl/ lub pod numerem telefonu: 19 115. W dniu meczu obowią-
zuje rozkład jazdy z soboty.

BILET NA MECZ NIE UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. 

https://www.wtp.waw.pl/
https://www.wtp.waw.pl/ 


Łączy nas piłkaŁączy nas piłka WEJŚCIE NA STADIONWEJŚCIE NA STADION

BILET

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Czy mogę wejść na stadion dowolnym wejściem?

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna,
aby wejść na mecz?

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?

Sprzedaż biletów na Finał Fortuna Pucharu Polski odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów 
upoważnionych przez PZPN do sprzedaży i dystrybucji biletów (przede wszystkim za pośrednictwem 
portalu https://bilety.laczynaspilka.pl/). PZPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów 
za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów w imie-
niu PZPN. 

Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi wydrukowanymi na bilecie. Prze-
chowuj swój bilet w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą wydawane 
ponownie. Twój bilet może być sprawdzony wielokrotnie podczas Twojego pobytu na stadionie, dlatego 
trzymaj go cały czas przy sobie do samego końca wydarzenia. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego siedze-
nia w sektorze nie wahaj się skorzystać z pomocy stewardów. W trakcie meczu zajmij swoje miejsce na 
trybunach. Nie stawaj na schodach lub w przejściach. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę. 

Organizator meczu nie będzie prowadził sprzedaży biletów na stadionie. Jeśli bilety nie zostały wyprze-
dane – pozostają dostępne w sprzedaży w serwisie https://bilety.laczynaspilka.pl/ praktycznie do mo-
mentu rozpoczęcia meczu.

Potrzebny będzie bilet na mecz i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty, pasz-
port, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka). Stewardzi będą sprawdzali zgodność danych na 
bilecie oraz danych zawartych w dokumencie potwierdzającym tożsamość (imię, nazwisko, PESEL). W 
przypadku niezgodności tych danych lub braku dokumentu potwierdzającego tożsamość stewardzi będą 
zobowiązani odmówić wstęp na mecz.

UWAGA! Podczas tego meczu nie będzie możliwości wejścia na stadion inną bramą niż wskazana na 
bilecie, dlatego upewnij się przed wyjściem z domu, która brama widnieje na Twoim dokumencie wstępu 
na mecz.

Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

Bramy stadionowe zostaną otwarte dla widzów już od godziny 14:00 (dotyczy sektorów neutralnych). Su-
gerujemy przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe. W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli 
posłuchać muzyki, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych. Osoby wybierają-
ce się na mecz powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe / korki drogowe w pobliżu stadionu.

Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu na stadionie i pomoże Ci dotrzeć na 
miejsce w wyznaczonym czasie.

PAMIĘTAJ, ŻE MUSISZ SKORZYSTAĆ Z WEJŚCIA NA STADION WSKAZANEGO NA BILECIE.

https://bilety.laczynaspilka.pl/
https://bilety.laczynaspilka.pl/


Łączy nas piłkaŁączy nas piłka NA STADIONIENA STADIONIE

Polityka bagażowa i depozyty za torby Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty
fotograficzne i kamery wideo?

Jedzenie / napoje

Czy mogę wnieść na stadion jedzenie lub picie?

Dzieci

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. portfelem, telefo-
nem, kluczami, szalikiem), a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy tym sa-
mym zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp.. 

Na stadionie dedykowane są miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z miej-
scem dla ich opiekuna. Dostępne są również toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie znaj-
dują się w zasięgu ręki od miejsc dla wózków inwalidzkich i miejsc siedzących dla osób niepełnospraw-
nych.

Istnieje jedna kategoria biletów: bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

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). Wszyscy kibice w każdej sytu-
acji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.

Stadion jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich dostępnych miejsc siedzących moż-
na dostać się windą. Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do wolontariuszy / stewardów na miejscu.

Wnoszenie dużych urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz – z wymiennym obiektywem (długość po-
wyżej 10 cm) jest zabronione.

Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. Punkty gastronomiczne 
zostaną udostępnione wraz z otwarciem bram stadionowych czyli o godzinie 14:00.
Rekomendowanym środkiem płatności na stadionie jest płatność elektroniczna, natomiast płatność przy 
użyciu gotówki będzie również akceptowana.

Nie. Zakup jedzenia i napojów będzie możliwy w kioskach gastronomicznych.

Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za 
dzieci oglądające mecz. 



Łączy nas piłkaŁączy nas piłka ZASADY STADIONOWENIEZBĘDNIK KIBICA 
Co jest najważniejsze na liście rzeczy do spakowania?

Bilet blankiet lub w wersji wydrukowanej tzw. „print at home” i dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport)

Upewnij się, że wydrukowany bilet jest zabezpieczony przed ew. niesprzyjającymi warunkami 
pogodowymi. 

Upewnij się również, że masz przy sobie ważny dokument tożsamości, np. paszport lub dowód 
osobisty.

PAMIĘTAJ, ABY TRZYMAĆ SWÓJ TELEFON W BEZPIECZNYM MIEJSCU.

Organizator nie zezwala na wnoszenie na stadion toreb / plecaków większych niż rozmiar A4. 

Zapowiada się na deszcz? Zaopatrz się w przeciwdeszczowe poncho. Jest na tyle małe, że 
zmieści się w kieszeni i przygotuje Cię na wypadek deszczowej pogody.

1.

2.

3.

4. Pobierz Asystent Kibica na swoje urządzenie przenośne / telefon. Należy mieć na uwadze, że ni-
niejszy dokument może zostać zaktualizowany lub uzupełniony o nowe informacje także w dniu 
meczu. Najbardziej aktualna wersja znajduje się pod adresem: http://www.asystentkibica.pl/

Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkolwiek ze stref kontroli i następnie wychodząc ze stadionu, kibic 
nie będzie uprawniony do powrotu. Opuszczenie obiektu będzie równoznaczne z ostateczną rezygnacją z 
udziału w imprezie.

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 przed-
miotów zabronionych oraz regulamin imprezy / stadionu zostaną wywieszone na bramach wejściowych na 
obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest również na stronie www.pzpn.pl w zakładce:

FEDERACJA / DOKUMENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH / PRZEPISY / DOKUMENTY 
PZPN

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać ste-
wardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończeniu imprezy, należy spokojnie 
udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów i spikera zawo-
dów sportowych. 

Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty

Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony 
wstęp na stadion. 

http://www.asystentkibica.pl/
http://www.pzpn.pl


Łączy nas piłkaŁączy nas piłka ZASADY STADIONOWEZASADY STADIONOWE
Co nie mogę wnieść na stadion?

POBIERZ PROGRAM MECZOWY 

Czy mogę palić na stadionie? Co z e-papierosami?

Masz więcej pytań? 

Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, w tym kontroli odzieży i bagażu. Wśród za-
bronionych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać za broń lub po-
ciski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe, pojem-
niki / butelki szklane i plastikowe, drony, megafony oraz profesjonalne kamery wideo i aparaty fotograficzne.

Nie. Palenie na stadionie jest zabronione. Dotyczy to również używania e-papierosów oraz wyrobów tytonio-
wych nieodpalanych termicznie.

Pobierz pełny regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabronionych przedmiotów: https://bit.ly/3urUA52

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa
tel.:   732 122 222

fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl;

www.pzpn.pl

LaczyNasPilka.pl

https://bit.ly/3urUA52

