
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowa-
ny w porozumieniu z Austriacką Federacją Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji 
Polski wybierających się na mecz Austria – Polska na 
stadionie Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu w dniu 21 
marca 2019 r. (czwartek). Informacje zawarte w doku-
mencie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za 
pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej i ser-
wisu laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 
20:45 czasu lokalnego.

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DO-
KUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZE-
NOŚNYM / 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 WWW.PZPN.PL
Mecz: Austria – Polska
Data: 21/03/2019 (czwartek)

Rozpoczęcie meczu: 20:45 czasu lokalnego / pol-
skiego 
Otwarcie bram: 18:45 czasu lokalnego / polskiego  
Stadion:  Ernst-Happel-Stadion (pojemność 50, 865 
tys.) Meiereistrasse 7, 1020 Wien, Austria
Dedykowana brama dla Polskich kibiców  
Sektor F 3. Rang
Dedykowana sekcja kołowrotów dla polskich 
kibiców: wejście przez bramę „Sektor F 3. Rang” 
- Sektor F, na trzecią, najwyższą trybunę (sektor 
żółty)
Telefon alarmowy do służb ratunkowych  
i policji:  112 (Ogólny - europejski – telefon alarmo-
wy), 122 (Straż Pożarna), 133 (Policja), 144 (Pogo-
towie Ratunkowe), 141 (Służba medyczna – lekarz 
pierwszej potrzeby; numer aktywny w Wiedniu i 
dużych miastach)
Ambasada:  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wiedniu, Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 Wien
Tel.: +43 187015100 (centrala) 
Tel. w sprawach pomocy konsularnej tel.: 
+43187015139 lub +431 87015114
Telefon alarmowy (tylko w sytuacjach losowych): 

+4369918070105 (po godzinie 16-tej)
E-mail: wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub 
wieden.amb.wk@msz.gov.pl
https://wieden.msz.gov.pl

Numer kierunkowy: + 43
Waluta: EURO 
1 EUR = 4,30 PLN
1 PLN = 0,23 EUR

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Austriacka  Federacja Piłki Nożnej, ze względu na pla-
nowane kontrole sugeruje przybycie na stadion naj-
wcześniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż 
kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 
18:45 czasu lokalnego. W oczekiwaniu na mecz wi-
dzowie będą mogli posłuchać muzyki, a także zjeść 
posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicz-
nych.

Jak dotrę na stadion?
Ernst-Happel-Stadion zlokalizowany jest w dzielnicy 
Leopoldstadt, oddalony 5 km od centrum miasta; 5 
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km od dworca kolejowego „Wien Hauptbahnhof” i 
17 km od międzynarodowego portu lotniczego Wie-
deń-Schwechat.
Bilet wstępu na stadion upoważnia do nieodpłat-
nych przejazdów komunikacją miejską w godzi-
nach 16:45 – 00:45 w dniu meczu.
Austriacka Federacja Piłki Nożnej rekomenduje wy-
łącznie środki transportu dla polskich kibiców:

METRO:
Aby dostać się na stadion z centrum miasta należy z 
stacji “Stephansplatz” wybrać linię metra U3 i wysiąść 
na stacji „Schlachthausgasse” (czas podróży 11 min). 
Następnie 2,5 km na piechotę (31 min) lub wybrać 
autobus 77A (9 min) do przystanku „Ernst-Happel-
-Stadion”.

POCIĄG
Kibice korzystający z Dworca Głównego „Wien Haupt-
bahnhof” do i z stadionu Ernst-Happel-Stadion mogą 
skorzystać zarówno z metra U1 do stacji „Stephans-
platz” i następnie U3 do stacji „Schlachthausgasse” 
lub z autobusu nr 18 z przesiadką do autobusu 77A 
(przystanek „Ernst-Happel-Stadion”).

SAMOLOT
Bezpośrednio z lotniska „Flughafen Wien- Schwe-
chat” kursują pociągi „R” przewoźnika ÖBB w kierun-
ku dworca kolejowego „Wien Hauptbahnhof”. Na sta-
dion, z dworca, należy wybrać metro linii U1 i U3 lub 
autobus nr 18 z przesiadką do autobusu 77A (przy-
stanek „Ernst-Happel-Stadion”).
Cena biletu jednorazowego wynosi 2,40€; dobo-
wy (24h) 5,80€. Koszt biletu do i/z lotniska na trasie 
Lotnisko „Flughafen Wien Bahnhof” – „Wien Hbf (U)” 
przesiadkowy wynosi 4,20€.
Dodatkowe informacje na stronie: https://www.wie-
nerlinien.at lub https://
www.oebb.at/en/fahr-
plan.html 

SAMOCHÓD
Pragniemy uczulić, 
że w pobliżu Ernst-
-Happel-Stadion licz-
ba ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych 
jest mocno ograniczo-
na. 

Polska strefa / parkingi 
/ przyjazd samocho-
dem
Austriacka Federacja 
Piłki Nożnej wyzna-
czyła, w dniu meczu, 
miejsce zbiórki dla pol-
skich kibiców („Polska 

Strefa”) na placu Stephansplatz” od 
godziny 18:00 (patrz plan)

Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybu-
owane przez Polski Związek Piłki Noż-
nej / laczynaspilka.pl obejmują Sektor 
F, na trzecią, najwyższą trybunę. Dostęp na ni-
niejsze sektory możliwy jest od strony parku od ulicy 
Meiereistrasse i następnie przez bramę „Sektor F 3. 
Rang” oznaczoną na załączonym planie.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomenduje-
my dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 
kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.
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Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Rekomendowane wejście dla kibiców poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, wraz z ich opiekunami, 
to wejście E (sektor zielony) oznaczone na załączo-
nym planie.

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu 
meczu?
Jeśli bilety nie zostaną wyprzedane, będzie możli-
wość zakupu biletów w okolicy stadionu.

Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski 
gastronomiczne na stadionie. Rekomendowanym 
środkiem płatności na stadionie jest gotówka (brak 
bankomatu na terenie stadionu).

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Austriacką 
Federację, wszelkie banery i flagi, których dopuszczal-
ny rozmiar wynosi 2x1m muszą zostać wykonane z 
niepalnego materiału. Dopuszczalne flagi muszą po-
siadać elastyczny kij o maksymalnej wysokości 1,3 m 
ze średnicą nie większą niż 2cm. Ponadto dopuszcza 

się wyłącznie narodowe flagi. Wszel-
kie przedmioty jak megafony, wu-
wuzele, bębny itp. nie mogą zostać 
wniesione na teren imprez masowej.

Bezpieczeństwo i zabronione przed-
mioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alkoho-
lu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie 
odmówiony wstęp na stadion. Należy pamiętać, że 
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przechodząc przez strefę kontroli i następnie wcho-
dząc poza stadion osoba nie będzie uprawniona do 
powrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, 
że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, 
niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet i do-
kument tożsamości. Personel pilnujący dokona kon-
troli 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 piro-
techniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, środ-
ki odurzające, wskaźniki laserowe, selfie sticki, pojem-
niki / butelki szklane i plastikowe oraz profesjonalne 
kamery i aparaty fotograficzne z wymienną optyką. 
Nie jest możliwe wejście na stadion z napojami, na-
tomiast drobna ilość jedzenia jest dopuszczalna. 
Lokalne prawo za próbę wniesienia zakazanych 

przedmiotów lub inne nielegalne zachowania prze-
widuje karę finansową w wysokości do 3,6000€ 
lub karę pozbawienia wolności do 3 tygodni.

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców 
będzie do dyspozycji, nieodpłatnie, mały depozyt nr 

4 (na parasolki lub aparaty), do ode-
brania po meczu Natomiast, organi-
zator odradza zabierać ze sobą ja-
kichkolwiek zbędnych przedmiotów 
(poza np. portfelem / telefonem / 
szalikiem). W szczególności nie należy 
zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek 
/ plecaków itp. przekraczających wymiary 25cm x 
25cm x 25cm Dopuszczalne są małe torebki (np. uży-
wane przez kobiety).
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