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

Polska – Szwecja
finał baraży
eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 Katar
29/03/2022 (wtorek)
20:45
18:45
Stadion Śląski (pojemność 54 378)
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na międzynarodowy mecz eliminacyjny – finał baraży 
do Mistrzostw Świata FIFA Katar 2022, Polska – Szwecja na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Bramy stadionu zostaną otwarte o godz. 18:45. Mecz rozpocznie się o godz. 20:45.
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Łączy nas piłka

ASYSTENT KIBICA

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 https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica lub http://asystentkibica.pl/ 

https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica
http://asystentkibica.pl/ 
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Jak dotrę na stadion? Operatorzy / prywatni przewoźnicy 

Linie specjalne
linie tramwajowe nr 6, 11, 19 – zwiększenie pojemności taboru oraz uruchomienie
dodatkowych kursów przed meczem oraz po zakończeniu meczu,
linia tramwajowa nr 0 – uruchomienie kursowania w relacji: „Katowice Plac Wolności”  
„Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia” z obsługą wszystkich przystanków tram-
wajowych na trasie przejazdu, tj.: „Katowice Dworzec PKP” – „Katowice
„Katowice Dąb Silesia City Center”, „Katowice Dąb Kościół”, „Park Śląski Wesołe Mia-
steczko”, „Park Śląski Ogród Zoologiczny” oraz „Park Śląski Wejście Główne”,
linie autobusowe nr 830, 840 – uruchomienie obsługi przystanku autobusowego 
„Chorzów AKS” od godziny 17:00 wraz z dodatkowymi kursami dla linii nr: 830 i 840. 
Dodatkowe uzupełnienie komunikacji tramwajowej, zabezpieczając dojazd do: Cho-
rzowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic.
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Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków publicznego transportu zbiorowego. 

PZPN w porozumieniu ze Stadionem Śląskim zapewnił, że wszyscy posiadacze biletów / zaproszeń / 

akredytacji meczowych wydanych przez PZPN będą uprawnieni do bezpłatnego przejazdu tramwajami i 

autobusami na terenie gmin zrzeszonych w Zarządzie Transportu Metropolitalnego od godz. 9:00 w dniu 

meczu (29 marca 2022 r.) do godz. 1:00 w nocy po meczu (30 marca 2022 r.).

W ramach Zarządu Transportu Metropolitalnego funkcjonuje bowiem kilkadziesiąt operatorów linii autobu-

sowych oraz Tramwaje Śląskie (pełna lista dostępna tutaj: https://rj.metropoliaztm.pl/operatorzy/). Ope-

ratorzy ZTM oferują bezpłatny transport dla kibiców nie tylko na trasach dojazdu do Stadionu Śląskiego, 

ale także na terenie całej metropolii śląsko-zagłębiowskiej.

Metropolię tworzy 41 miast i gmin przemysłowego 

obszaru Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: 

Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm 

Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałto-

wice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, 

Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożaro-

wice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, 

Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice 

Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, 

Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, 

Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.

STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION

ASYSTENT KIBICA

https://rj.metropoliaztm.pl/operatorzy/
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DOJAZD NA STADION DOJAZD NA STADION

Dojazd dla osób z niepełnosprawnościami
Wejście na stadion dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczone zostało przy bra-

mie nr 6. Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną kartę parkingową dla swoich pojazdów mogą 

wjechać samochodem na dedykowany parking oznaczony jako P1, zlokalizowany przy alei Harcerskiej 

(szczegóły znajdują się na rewersie karty parkingowej). Wspomniane karty parkingowe dla osób niepeł-

nosprawnych wydawane są bezpłatnie podczas procesu zakupu odpowiedniego biletu. Wszyscy kibice

w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych. 

Parkingi odpłatne
Park Śląski udostępni odpłatne miejsca parkingowe. Bilety parkingowe będą dostępne wyłącznie w inter-
netowej przedsprzedaży i nie będzie możliwości nabycia biletu fizycznie na miejscu. Bilety parkingowe 
wykupowane są na konkretne Strefy Parkingowe, a można je nabyć na stronie: https://bit.ly/3Ni3eeZ. Po 
wykupieniu biletu należy kierować się do właściwych wjazdów do Stref Parkingowych, zgodnie z mapą za-
łączoną do biletu i zamieszczonymi na mapie współrzędnymi GPS poszczególnych wjazdów. Regulamin 
parkingów dostępny jest na stronie: https://bit.ly/359W1N4

Samochód
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty parkingowej PZPN lub płatnego biletu parkin-
gowego oferowanego przez Park Śląski nie przyjeżdżaj samochodem w bezpośrednie okolice Stadionu 
Śląskiego. Niezależnie od powyższego, organizator rekomenduje skorzystanie z bezpłatnego publiczne-
go transportu zbiorowego. 
Organizator informuje, że organizacja ruchu może zostać zmodyfikowana w dniu meczu, w pobliżu sta-
dionu.

https://bit.ly/3Ni3eeZ
https://bit.ly/359W1N4 
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DOJAZD NA STADION DOJAZD NA STADION

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 Zarządu Transportu Metropolitalnego: https://rj.metropoliaztm.pl/mapa/.

https://rj.metropoliaztm.pl/mapa/
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Bilet
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Sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji 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. Przechowuj 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 odna-

leźć swojego siedzenia 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. 

ASYSTENT KIBICA
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Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu? 
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.

Czy mogę wejść na stadion dowolnym wejściem? 
Prosimy korzystać wyłącznie z wejścia wskazanego na bilecie na mecz. 

https://bilety.laczynaspilka.pl/
https://bilety.laczynaspilka.pl/
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Polityka bagażowa i depozyty za torby 

Dzieci

Organizator odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem, tele-

fonem, kluczami, szalikiem), a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy tym 

samym zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. przekraczających rozmiar A4.

Przed wejściami na stadion będą do dyspozycji depozyty dla kibiców.

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

dzieci oglądające mecz. Organizator udostępni specjalne opaski dla dzieci z możliwością wpisania da-

nych kontaktowych rodzica lub opiekuna. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontak-

tować się z najbliższym stewardem. 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? 

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna,
aby wejść na mecz? 

Potrzebny będzie bilet na mecz i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty, pasz-

port, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka). Dokumenty będą kontrolowane przez służby or-

ganizatora.

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

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż 

kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte dla widzów już od godziny 18:45. W oczekiwaniu na mecz wi-

dzowie będą mogli posłuchać muzyki, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych. 

Osoby wybierające się na mecz powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe / korki drogowe 

w metropolii śląsko-zagłębiowskiej. 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.

Stewardzi mogą odmówić wniesienia na teren imprezy oraz zabronić używania w trakcie meczu profesjo-
nalnej kamery wideo lub profesjonalnego aparatu fotograficznego. Dotyczy to wyłącznie wielkogabaryto-
wych / fotoreporterskich urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z długim, wymiennym obiektywem.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne
i kamery wideo?
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Organizatorzy meczu zachęcają do korzystania z dostępnych środków masowego przekazu, za pośred-
nictwem których przekazywane będą bieżące komunikaty organizacyjne:

twitter.com/pzpn
twitter.com/LaczyNasPilka

Komunikaty informacyjne
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Dojazd na stadion i parking

Sklep Kibica reprezentacji Polski

Sprawdź DOJAZD NA STADION, aby zapoznać się z naszymi zaleceniami dotyczącymi podróży na sta-

dion dla niepełnosprawnych kibiców.

Dla kibiców reprezentacji przygotowaliśmy dwa stoiska Sklepu Kibica, na których będą mogli kupić ofi-

cjalne gadżety i akcesoria związane z drużyną narodową. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 

stoisko na zewnątrz stadionu, w sąsiedztwie bramy nr 4 oraz do punktu wewnątrz obiektu, zlokalizowane-

go w recepcji VIP/Hospitality. Koszulki, gry, akcesoria oraz inne gadżety dostępne są również w Internecie 

na www.LaczyNasPilka.pl

Jedzenie / napoje  
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. Punkty gastronomiczne 

zostaną udostępnione wraz z otwarciem bram stadionowych czyli o godzinie 18:45.

Rekomendowanym środkiem płatności na stadionie jest płatność elektroniczna, natomiast płatność przy 

użyciu gotówki będzie również akceptowana. 

Jeśli potrzebujesz czegoś ze względów medycznych, możesz ubiegać się o wyjątek, kontaktując się z 
zespołem Organizatora (adres email: bezpieczenstwo@pzpn.pl). Poinstruuje Cię, jak uzyskać pozwolenie 
na wniesienie przedmiotów na stadion. Pamiętaj, że musisz poinformować ich o tym wcześniej, tj. co 
najmniej 72h przed meczem.

Nie jest możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem.

Co jeśli muszę przynieść coś, co nie jest dozwolone
ze względów medycznych? 

Czy mogę wnieść na stadion jedzenie lub picie? 

http://www.LaczyNasPilka.pl
mailto:bezpieczenstwo@pzpn.pl
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Dedykowanym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami jest brama nr 6 (od alei Harcerskiej). Prosimy 
korzystać z wejścia wskazanego na bilecie wstępu.

Na stadionie będzie dostępny komentarz audio tzw. audiodeskrypcja. Kibice mogą ustawić aplikację ra-
diową w telefonie komórkowym, aby cieszyć się komentarzem na swoich miejscach.
Użytkownicy telefonów komórkowych powinni dostroić się do częstotliwości 96,9 FM w aplikacji radiowej.

Istnieją dwie różne kategorie biletów: bilety dla osób na wózkach inwalidzkich i bilety łatwego dostępu 
(tzw. easy access). Bilety łatwego dostępu są przeznaczone dla kibiców niepełnosprawnych, którzy nie 
korzystają z wózka inwalidzkiego, ale potrzebują miejsca siedzącego z łatwym dostępem do udogodnień 
na stadionie.

Wejście dla osób niepełnosprawnych Audiodeskrypcja

Przystosowane miejsca siedzące i bilety
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Poruszanie się po stadionie

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 

Stadion jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich dostępnych miejsc siedzących 

można dostać się windą. Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do wolontariuszy / stewardów na miejscu.

Na stadionie dedykowane są miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z 

miejscem dla ich opiekuna. Dostępne są również toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie 

znajdują się w zasięgu ręki od miejsc dla wózków inwalidzkich i miejsc siedzących dla osób niepełno-

sprawnych.
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Co jest najważniejsze na liście rzeczy do spakowania?

Co pozostawić w domu?Zanim spakujesz swoje stroje, koszulki i flagi, upewnij się, że jesteś świadomy zasad, które pomogą Ci 

zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 

1. Bilet blankiet, bilet kolekcjonerski lub w wersji wydrukowanej tzw. „print at home” i dowód tożsamości 

(dowód osobisty lub paszport)

Upewnij się, że masz wydrukowany bilet zabezpieczony przed ew. niesprzyjającymi warunkami pogodo-

wymi. 

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

2. Zakrycie twarzy (nosa i ust)

Rekomendujemy zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych podczas pobytu na stadionie.

6. Pobierz Asystent Kibica na swoje urządzenie przenośne / telefon. Należy mieć na uwadze, że niniejszy 

dokument może zostać zaktualizowany lub uzupełniony o nowe informacje także w dniu meczu. Najbar-

dziej aktualna wersja znajduje się na stronie: https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica lub na http://

asystentkibica.pl

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

1. Bez akredytacji prasowej profesjonalne aparaty fotograficzne lub kamery wideo nie będą wpuszczane 

na stadion, więc nie musisz martwić się, jeśli nie zmieścisz ich w swojej torbie formatu A4. Dotyczy to 

również cyfrowych aparatów i aparatów, które wyglądają jak profesjonalne lustrzanki z wymienną optyką. 

Jeśli masz wątpliwości, nie pakuj ich ze sobą

2. Na stadion nie można wnosić jedzenia i napojów, natomiast będzie wiele opcji posiłków i napojów do 

wyboru, gdy już będziesz w środku.

3. Na całym stadionie będzie mnóstwo płynów do dezynfekcji rąk, więc swój pozostaw w domu.

4. Parasole z ostrym szpikulcem nie mogą zostać wpuszczone na stadion, więc przeciwdeszczowe pon-

cho jest idealną alternatywą.

4. Nie zapomnij również o narodowych flagach. Mogą one mieć wymiary do 2,0 x 1,5 m.

5. 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.

NIEZBĘDNIK KIBICA NIEZBĘDNIK KIBICA 

https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica
http://asystentkibica.pl
http://asystentkibica.pl
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Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty

Co nie mogę wnieść na stadion? 

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

Masz więcej pytań?  

Czy mogę opuścić stadion po wejściu do środka
i wejść ponownie?

Flagi, banery, megafony, bębny

Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi 

okazać ważny bilet i dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony 

wstęp na stadion. 

Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, w tym kontroli odzieży i bagażu. 

Wśród zabronionych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać 

za broń lub pociski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaź-

niki laserowe, pojemniki / 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 tyto-

niowych nieodpalanych termicznie.

Pobierz pełny regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabronionych przedmiotów:

https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3632-2020_REGULAMIN_IMPREZY_MASOWEJ-POL.pdf

Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc poza stadion osoba nie 

będzie uprawniona do powrotu na teren imprezy. 

Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkolwiek ze stref kontroli i następnie wychodząc kibic nie 

będzie uprawniony 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 zarów-

no kibiców oraz ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / stadionu zostaną 

wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. 

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać 

stewardom 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 zawodów sportowych. 

Dopuszczalny rozmiar wszelkich banerów i flag wynosi 2m x 1,5 m. Flagi mogą posiadać elastyczny kij o 

maksymalnej wysokości 1 m ze średnicą nie większą niż 1cm.

https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3632-2020_REGULAMIN_IMPREZY_MASOWEJ-POL.pdf
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W jaki sposób będą egzekwowane środki higieny i zdrowia?
Co się stanie, jeśli nie będę ich przestrzegać? 

Jak przygotować się do meczu i czego spodziewać się
w związku z obecną sytuacją?
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Personel na miejscu będzie Ci przypominał o obowiązujących zasadach. Każde naruszenie kodeksu po-

stępowania może skutkować odmową wstępu na stadion, usunięciem ze stadionu i/lub podjęciem dal-

szych kroków prawnych, według uznania Organizatora.

ASYSTENT KIBICA

Czy mogę być zwolniony z obowiązku noszenia nakrycia twarzy? 
Jeśli z przyczyn medycznych jesteś zwolniony z obowiązku noszenia nakrycia twarzy, nie musisz go no-

sić na stadionie. Należy posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku. 

Należy być gotowym do okazania go przy wejściu, a także w razie potrzeby pracownikom ochrony na 

stadionie. 

Liczymy na to, że nie możecie się już doczekać meczu na Stadionie Śląskim, ale pamiętajcie, że Wasza 

wizyta na stadionie nie będzie należeć do standardowych, dlatego pragniemy upewnić się, że będzie to 

bezpieczne i komfortowe doświadczenie dla wszystkich kibiców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. §26a. w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby wchodzące na 

teren wydarzenia mają obowiązek do okazania:

Pamiętaj, aby na terenie stadionu dostosować się do szczególnego reżimu sanitarnego.

W szczególności prosimy o:

COVID-19 WSKAZÓWKI COVID-19 WSKAZÓWKI

upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na udział w meczu (nie masz objawów COVID-19);
jeśli w ciągu ostatnich 14 dni uzyskałeś pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 lub 
miałeś kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 – odra-
dzamy podróż na stadion;
upewnij się, że posiadasz maseczkę ochronną, którą zasłonisz usta i nos;
prosimy o zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych podczas pobytu na stadionie;
podczas wchodzenia na stadion zdezynfekuj dłonie i rób to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe;
poruszając się na stadionie utrzymuj w miarę możliwie bezpieczny dystans od innych uczestników 
imprezy;
organizator jest uprawniony do wprowadzenia dalszych obostrzeń jeśli są one uzasadnione ze 
względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na Stadionie.

zakrywanie nosa i ust za pomocą maski ochronnej
częste mycie i dezynfekcje rąk
utrzymywanie dystansu od innych osób
ścisłe przestrzeganie wytycznych organizatora, stewardów i spikera
nie zajmuj miejsca innego niż to, które jest na bilecie
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