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Postanowienia ogólne. 

1. Operatorem Stadionu Narodowego jest PL.2012+ Spółka z o.o. w Warszawie. 
2. Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie i określenie zasad prawidłowego korzystania 

z obiektu Stadionu Narodowego, jego pomieszczeń i urządzeń przez wszystkie osoby 
przebywające na terenie Stadionu Narodowego, w tym najemców, kibiców, sportowców, gości 
i personel.  

3. Osoby przebywające na Stadionie Narodowym są zobowiązane do bezwzględnego 
przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu: „Zasady funkcjonowania i Regulamin 

Stadionu Narodowego” (zwanego dalej: „Zasadami i Regulaminem”).  
4. Postanowienia zawarte w Zasadach i Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu 

pomieszczeń i powierzchni Stadionu Narodowego, lecz mają charakter uzupełniający. W 
przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w 
poszczególnych umowach najmu.  
 

I.  Zasady korzystania z części wspólnych. 

	  

1.  Postanowienia ogólne 
 
1.1. Części wspólne oznaczają wszystkie powierzchnie wewnątrz Stadionu przeznaczone do 

użytku przez osoby przebywające na Stadionie, w szczególności uczestników imprez, 
klientów i najemców („Części Wspólne”). Części Wspólne to między innymi: tunele, 
łączniki, korytarze, parkingi, rampy załadunkowo-rozładunkowe, schody, dźwigi, 
sanitariaty, pomieszczenia techniczne, promenady, wyjścia ewakuacyjne, strefy foyer itp. 

1.2. Z Części Wspólnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

1.3. Dostępność Części Wspólnych związana będzie z charakterem przebywania na Stadionie 
lub rodzajem imprezy. 

1.4. Żadna część Stadionu nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych. 
 

2.  Zasady korzystania z Części Wspólnych 
 
2.1. Wejścia, wjazdy i ruch pojazdów 

2.1.1. Zakazane jest zajmowanie i utrudnianie w jakikolwiek sposób dostępu do stref 
dróg dojazdowych, dróg przeznaczonych do ruchu kołowego lub pieszego.  
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2.1.2. Wszelkie przedmioty, samochody, towary i inne rzeczy, pozostawione z 

naruszeniem powyższej zasady, wskazanej w pkt. 2.1.1. zostaną usunięte na 
koszt ich właścicieli bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.  

2.1.3. Zakazane jest blokowanie w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych . 
2.2. Parking  

2.2.1. Dostęp do parkingu zapewniony jest na zasadach i warunkach ustalonych przez 
zarządzającego parkingiem. 

2.2.2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.). 
2.2.3. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h. 
2.2.4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich instrukcji 

służb porządkowych. 
2.2.5. Parking nie jest strzeżony. Operator parkingu nie przyjmuje pozostawionych 

na nim pojazdów ani pozostawionych w nich przedmiotów na przechowanie 
oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazd lub przedmioty w nim 

pozostawione, w tym nie odpowiada za ich kradzież, bez względu na to, czy z 
tytułu korzystania z parkingu poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie 
odbywało się nieodpłatnie.  

2.2.6. Każdy użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody 
wyrządzone na terenie parkingu zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i 
Zarządcy oraz wobec osób trzecich.  

2.2.7. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach 
postojowych, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku 

niezastosowania się do powyższego przepisu lub w przypadku zaistnienia 
nagłego zagrożenia Wynajmujący jest upoważniony do odholowania pojazdu na 
koszt użytkownika. 

2.2.8. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: palenie i używanie otwartego 
ognia; magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po 
paliwie; tankowanie z włączonym silnikiem; parkowanie pojazdu z 
nieszczelnym wlewem paliwa. 

2.2.9. Na terenie parkingu znajdują się pomieszczenia przeznaczone na myjnię 
samochodową.  
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2.2.10. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych 

i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, 
wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju oraz inne podobne czynności.  

2.2.11. Zabronione jest zanieczyszczanie parkingu, w szczególności pozostawianie 
śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami. 

2.2.12.  Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub 
zdarzeń należy natychmiast zgłaszać ochronie parkingu. 

2.3. Ruch pieszy, komunikacja pionowa 

2.3.1. Ruch pieszy odbywa się na powierzchniach do tego przeznaczonych. Zabronione 
jest blokowanie i utrudnianie dostępu do tych powierzchni, a także składanie 
na nich jakichkolwiek przedmiotów 

2.3.2. Zakazane jest zastawianie chodników, przejść, klatek schodowych i podobnych 
miejsc, oraz wykorzystywanie ich do innych celów niż przemieszczanie się po 
terenie Stadionu Narodowego.  

2.3.3. Drzwi korytarzy i drzwi przeciwpożarowe powinny być zamknięte, kiedy nie są 

używane. 
2.3.4. Klatki i drogi ewakuacyjne powinny być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Zabronione jest ich blokowanie w jakikolwiek sposób oraz 
utrudnianie pełnego dostępu do nich. 

2.4. Urządzenia i instalacje  
2.4.1. Wszelkie wyposażenie i urządzenia Stadionu Narodowego należy 

wykorzystywać wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone lub 
zainstalowane.  

2.4.2. Niezależnie od określonych prawem normatywnych obciążeń dla 
poszczególnego rodzaju powierzchni, Operator Stadionu uprawniony jest do 
pisemnego określenia maksymalnej wagi i umiejscowienia ciężkiego 
wyposażenia lub przedmiotów, które mogłyby spowodować przeciążenie stropu. 
Wszelkie szkody w wynajmowanych powierzchniach lub pomieszczeniach 
Stadionu Narodowego spowodowane niewłaściwym umieszczeniem takich 
ciężkich przedmiotów zostaną naprawione w całości na koszt odpowiedzialnego 

za nie najemcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do 
wykonania czynności na koszt najemcy. 

2.4.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego powierzchnie lub pomieszczenia 
Stadionu, najemca nie będzie używał w wynajmowanych powierzchniach i 
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pomieszczeniach żadnych maszyn ani urządzeń, w tym urządzeń do ogrzewania 

powietrza, ani dużych wentylatorów, z wyjątkiem zwykłego wyposażenia 
biurowego, takiego jak np. kopiarki czy komputery.  

2.4.4. Najemca powierzchni lub pomieszczeń Stadionu nie będzie utrudniał wstępu do 
pomieszczeń, zastawiał otworów inspekcyjnych sieci mechanicznej lub 
elektrycznej Stadionu, w szczególności umeblowaniem i innymi przedmiotami, 
uniemożliwiając personelowi eksploatacyjnemu dostęp do tych urządzeń w 
ramach zwykłej eksploatacji i w nagłych wypadkach. Koszty przesunięcia 

umeblowania lub innych przedmiotów, w taki sposób, by zapewnić odpowiedni 
dostęp do pomieszczeń, urządzeń, sieci i instalacji, oraz koszty wynikłe w 
skutek braku dostępu do tych pomieszczeń, urządzeń, sieci i instalacji, obciążą 
najemcę bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do wykonania 
tych czynności na koszt najemcy. Wynajmujący pozostanie odpowiedzialny za 
utrzymanie sprawności instalacji Stadionu.  

2.4.5. W celu zabezpieczenia podłogi przed zniszczeniem, najemca powierzchni lub 

pomieszczeń Stadionu dopilnuje ułożenia odpowiednich mat (plansz) pod 
częściami umeblowania wyposażonymi w kółka, szyny lub inny rodzaj podstawy 
mogący uszkodzić powierzchnię podłogi. 

 
 

II.  Zasady funkcjonowania 

	  

1.  Odmowa wstępu 
 

Operator Stadionu może odmówić wstępu na teren Stadionu Narodowego wszelkim osobom, 
których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego 
wizerunku i interesów obiektu.  
 
2.  Bezpieczeństwo, sytuacje nadzwyczajne i ewakuacja 

 
2.1. Na terenie Stadionu obowiązują ustalone przez Operatora Stadionu zasady 

bezpieczeństwa dotyczące zarówno godzin i sposobów dostępu do Stadionu, jak również 
wyposażenia w identyfikatory, karty kontroli dostępu a także odnośnie ruchu 
samochodowo-osobowego oraz wnoszenia i wynoszenia niebezpiecznych przedmiotów. 
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2.2. Za bezpieczeństwo całego Stadionu odpowiada wskazana przez Operatora firma 

świadcząca usługi z zakresu ochrony osób i mienia („Ochrona”) . 
2.3. Ochrona uprawniona jest i ma obowiązek egzekwować zapisy Zasad i Regulaminu 

Stadionu Narodowego oraz zapewnić porządek i bezpieczeństwo na terenie całego 
Stadionu. 

2.4. Pracownicy Ochrony zgodnie z Instrukcją Ochrony mają prawo: 
2.4.1. Wydawać polecenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku na terenie Stadionu; 
2.4.2. Żądać opuszczenia Stadionu przez osoby, które naruszają porządek prawny i 

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, są w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub wskazującym, iż znajdują się pod wpływem środków odurzających;  

2.4.3. Legitymować osoby przebywające na terenie Stadionu Narodowego w celu 
ustalenia ich tożsamości; 

2.4.4. Przeprowadzać kontrole bagażu oraz pojazdów. 
 

Decyzję  o ewakuacji obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie podejmuje Szef 

Ochrony w porozumieniu z Operatorem Stadionu w oparciu o ocenę  zaistniałych 
zagrożeń  lub ustawowo upoważnione w ładze i służby. 

 
3.  Zasady bezpieczeństwa pożarowego 

 
3.1. Wszystkie osoby zatrudnione na obiekcie Stadionu Narodowego oraz jego użytkownicy 

mają obowiązek współpracować i podporządkować się Ochronie w działaniach mających 
na celu: 

3.1.1. Przestrzeganie wymagań przepisów, w szczególności budowlanych, 
instalacyjnych i technologicznych, podczas projektowania, wykonawstwa i 
eksploatacji obiektu;  

3.1.2. Wyposażenie Stadionu w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich 
właściwego stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do 
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów);  

3.1.3. Przygotowanie Stadionu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie 

sprawnych technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i 
miejsc poboru wody do celów gaśniczych;  

3.1.4. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego związanych z 
prowadzeniem procesów technologicznych mogących powodować zagrożenie 
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pożarem lub wybuchem. Zadbać należy szczególnie o sprawność urządzeń 

zabezpieczających, a każde awarie usuwać przed ponownym uruchomieniem 
linii technologicznej lub procesu technologicznego;  

3.1.5. Przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, 
piorunochronnej, odgromowej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i 
urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych przeglądów i konserwacji;  

3.1.6. Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi 
(z uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia 

ewakuacji) oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub 
innego zagrożenia. 

3.2. Dla obiektu Stadionu Narodowego została opracowana szczegółowa "Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego". Z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zobowiązani są 
zapoznać się i jej przestrzegać wszyscy najemcy i pracownicy Stadionu Narodowego. 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się w biurze Operatora.  

3.3. Nakazuje się zapewnienie ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, 

środków i instalacji posiadających aprobaty, certyfikaty ITB i/lub CNBOP  
3.4. Za zapewnienie pełnej ochrony przeciwpożarowej na terenie Stadionu Narodowego 

odpowiedzialna jest Operator. 
 

4.  Materiały niebezpieczne 
 

4.1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu Narodowego materiałów niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych, o niewłaściwym zapachu, palnych, które są 

zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zarządzenia odpowiednich służb lub 
innych postanowień. 

 4.2. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu Narodowego broni palnej i białej, materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych substancji chemicznych. Zakaz wnoszenia i posiadania 
broni nie dotyczy uprawnionych funkcjonariuszy Służb Państwowych będących na służbie. 

 
5.  Ochrona i monitoring  

 
5.1. Ochroną i monitoringiem na terenie Stadionu Narodowego zajmuje się Ochrona. 
5.2. Ochrona osób i mienia polega w szczególności na całodobowym działaniu mającym na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu 
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zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także 

przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczeniu do 
wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony na zasadach określonych w ustawie o 
ochronie osób i mienia oraz umowie.  

5.3. Zakres uprawnień pracowników Ochrony zgodnie z Instrukcją Ochrony, obejmuje: 
5.3.1. sprawdzanie stanu zamknięcia i zabezpieczenia pomieszczeń; 
5.3.2. ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla zdrowia, życia 

ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych 

osób Policji; 
5.3.3. uruchamianie procedur alarmowych w sytuacjach występującego zagrożenia; 
5.3.4. w uzasadnionych przypadkach dokonywanie kontroli pojazdów oraz bagażu; 
5.3.5. wzywanie osób do opuszczenia Stadionu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego Stadionu albo stwierdzenia 
zakłócenia przez nie porządku publicznego; 

5.3.6. zabezpieczenie miejsca i śladów dokonania czynów zabronionych do czasu 

przybycia odpowiednich służb; 
5.3.7. zapobieganie włamaniom, napadom, pożarom i terroryzmowi – zgodnie z 

posiadanymi instrukcjami; 
5.3.8. legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości.  

5.4. Zakres uprawnień Służby porządkowej obejmuje: 
5.4.1. sprawdzanie i stwierdzanie uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 

masowej na podstawie biletu lub innego dokumentu uprawniającego do 
przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – 

wezwanie osoby do opuszczenia imprezy masowej; 
5.4.2. legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
5.4.3. przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby 

te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione; 
5.4.4. wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem 
obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do 

opuszczenia imprezy masowej; 
5.4.5.  usunięcie z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim 

zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z 
niniejszymi Zasadami i Regulaminem lub regulaminem imprezy masowej; 



	  

 PL.2012+ Sp. z o.o.  
Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa |tel. +48 22 295  90 00 | fax +48 22 295 90 10  

Email: biuro@2012plus.pl  | NIP: 701-009-57-15  |REGON:   141171910   
   

www.stadionnarodowy.org.pl  
   

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy- KRS 293205;  
Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN 

5.4.6.  ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 
zabronionych, 

5.4.7.  odmówienie wstępu na imprezę masową lub usunięcie z miejsca przeprowadzania 
imprezy osoby, wobec których: 
5.4.7.1. zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub/i 

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec 

skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 
pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, 

5.4.7.2. został wydany zakaz zagraniczny, 
5.4.7.3. został wydany zakaz klubowy, 
5.4.7.4. osobie odmawiającej poddania się czynnościom sprawdzania i 

stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, 

legitymowania i przeglądania, 
5.4.7.5. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków, 

5.4.7.6. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, 
napoje, środki lub substancje szkodliwe dla zdrowia i życia, 

5.4.7.7. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

5.4.8. Stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych 
technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku 
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby 
porządkowej, informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, 

5.4.9. wezwanie do opuszczenia pojazdu w przypadku, gdy zaistniała konieczność 
przejrzenia zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie 
masowej, 

5.4.10. wezwanie do opuszczenia pojazdu ze względów bezpieczeństwa w przypadku, gdy 
zaistniała konieczność wylegitymowania osób uczestniczących w imprezie 
masowej, bądź zachodzi realne podejrzenie, że w pojeździe znajdują się materiały 
niebezpieczne. 
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6.  Zwierzęta 
 

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Stadionu Narodowego z wyjątkiem zwierząt 
towarzyszących osobom niepełnosprawnym ( przewodnik osoby niepełnosprawnej). 
 
7.  Godziny funkcjonowania ( poza imprezami) 

 

7.1. Operator Stadionu określa godziny otwarcia Stadionu, do stosowania których 
zobowiązują się wszyscy użytkownicy Stadionu. 

7.2.  Stadion czynny jest w godzinach 7.00 – 21.00. 
7.3. Wejście na teren Stadionu Narodowego poza godzinami otwarcia wskazanymi przez 

Operatora Stadionu będzie odbywać się przez wyznaczone wejście dla osób posiadających 
stałe lub jednorazowe przepustki do przebywania na terenie Stadionu. 
 

8.  Zaopatrzenie i dostawy 
 
8.1. Zaopatrzenie i dostawy mogą odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego 

miejscach i w ściśle określonych godzinach; 
8.2. Dostawy mogą być realizowane pojazdami o max. wysokości 3,5 m i nośności do 5 ton; 
8.3. Nadzór organizacyjny nad ruchem pojazdów prowadzi Ochrona; 
8.4. Za organizację dostaw i utrzymanie porządku odpowiada podmiot, któremu dostawa 

jest dedykowana; 

8.5. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac serwisowych, naprawczych itp. w 
samochodach dostawczych w trakcie realizowania dostaw; 

8.6. Zakazuje się parkowania, zatrzymywania i zawracania pojazdów dostawczych na 
drogach dojazdowych; 

8.7. W trakcie rozładunku należy bezwzględnie wyłączyć spalinowy silnik napędowy 
pojazdu; 

8.8. Wszystkie pojazdy realizujące dostawy muszą bezwzględnie dostosować się do 

obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz do wszystkich znaków i informacji 
znajdujących się na terenie Stadionu; 

8.9. Dostarczanie towarów do pomieszczeń najemców może odbywać się za pomocą 
wskazanych dźwigów zgodnie z ich nośnością; 
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8.10. Zabrania się składowania i przechowywania towarów na rampach rozładowczych, w 

dźwigach, korytarzach, czy też innych częściach wspólnych; 
8.11. W czasie rozładunku i dostarczania towarów do punktów przeznaczenia należy 

zachować szczególna ostrożność; 
8.12. Za wszystkie zniszczenia, dewastacje, itp. dokonane w obiekcie Stadionu przez 

dostawcę najemcy odpowiada najemca, który może być obciążony kosztami napraw 
zniszczeń bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do wykonania 
czynności na koszt najemcy. 

8.13. Każdy najemca ma obowiązek zapoznania swoich dostawców z regulaminem dostaw. 
 

9.  Utrzymanie czystości i  sprzątanie 
 
9.1. Za utrzymanie czystości i porządku w Częściach Wspólnych Stadionu odpowiada 

wskazana przez Operatora firma świadcząca usługi z zakresu sprzątania („Sprzątający”).  
9.2. Prace związane z utrzymaniem czystości wykonywane przez Sprzątającego są podzielone 

na dwa etapy: 
9.2.1. prace wykonywane w czasie godzin otwarcia obiektu Stadionu i trwania 

imprez;  
9.2.2. prace wykonywane w godzinach, gdy Stadion jest niedostępny dla klientów i 

gości. 
9.3. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości w wynajmowanych powierzchniach i 

pomieszczeniach Stadionu ponosi najemca tych powierzchni. Wszystkie śmieci, odpadki 
itp. powstałe w wyniku eksploatacji wynajmowanych powierzchni i pomieszczeń winny 

być codziennie umieszczane przez każdego najemcę w miejscach w tym celu 
wyznaczonych. Pozostawianie ich w częściach wspólnych jest niedozwolone. 
 

10.  Wywóz śmieci i recykling  
 

10.1. Obiekt wyposażony jest w kosze na śmieci, pojemniki na śmieci oraz praso kontenery. 
10.2. Odpady jakie powstaną na terenie Stadionu można podzielić na: 

10.2.1. Odpady wynikające z obsługi urządzeń i instalacji technicznych służących do 
prawidłowego funkcjonowania Stadionu (źródła światła, przepracowane oleje 
silnikowe, hydrauliczne, maszynowe, filtry powietrzne itp.), 
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10.2.2. odpady typowe dla charakteru sportowego i biurowego Stadionu (odpady 

opakowaniowe, makulatura biurowa, odpady komunalne), 
10.2.3. odpady o specyficznym charakterze (odpady medyczne); 
10.2.4. odpady związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej. 

10.3. Odpady należy wrzucać do koszy na śmieci, pojemników lub praso kontenerów. 
10.4. Sprzątający, o którym mowa w pkt. 9.1. jest odpowiedzialny za terminowe 

opróżnianie koszy na śmieci, pojemników i praso kontenerów. 
10.5. Na terenie Stadionu przestrzega się zasad recyklingu. 

10.6. Najemcy oraz użytkownicy Stadionu Narodowego wytwarzający nietypowe odpady w 
związku z prowadzoną działalnością (np. odpadki organiczne, odpadki medyczne itp.) 
będą wyłącznie odpowiedzialni za gromadzenie, składowanie, wywóz i przekazywanie 
specjalistycznym firmom i służbom ich śmieci i innych odpadów. Ponadto w/w będą 
odpowiedzialni za stosowanie się do wymogów wynikających z przepisów w zakresie 
ochrony środowiska. 
 

11.  Obsługa techniczna, konserwacja 
 

11.1. Obsługa techniczna i konserwacja Stadionu odbywa się przez uprawnione osoby na 
podstawie zawartych z nimi szczegółowych umów. 

11.2. Kontakt do serwisu, służby technicznej i konserwatorów odbywa się bezpośrednio pod 
numery telefonów wskazane na tablicy informacyjnej, bądź dostępne u Ochrony 
Stadionu.  

11.3. Kontakt z serwisem technicznym obsługującym Stadion dostępny jest 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu. 
11.4. W części wspólnej Stadionu odpowiedzialność za sprawny stan techniczny urządzeń i 

instalacji odpowiada serwis, służba techniczna i konserwatorzy. W części 
wynajmowanej służba techniczna będzie sprawować odpowiedni nadzór i kontrolę nad 
właściwym użytkowaniem wszystkich instalacji, pod kątem ich użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem.  

 

12.  Działalność  marketingowa i reklamowa 
 

12.1. Działalnością polegającą na sprzedaży produktów i usług oraz reklamową na terenie 
Stadionu Narodowego zajmuje się Operator Stadionu.  
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12.2. Na terenie Stadionu niedozwolona jest jakakolwiek działalność reklamowa bez zgody 

Operatora Stadionu. 
 

13.  Punkt pomocy medycznej  
 

13.1. Na terenie Stadionu znajduje się 8 punktów pierwszej pomocy medycznej w celu 
zapewnienia niezbędnej, doraźnej opieki medycznej w czasie trwania imprez 
masowych. 

13.2. Do zadań personelu medycznego należy współdziałanie z Ochroną w zakresie 
bezpieczeństwa medycznego, udzielenia pomocy medycznej w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia osobom przebywającym na terenie Stadionu, w uzasadnionych 
przypadkach pomoc w celu uruchomienia zespołu ratownictwa medycznego. 

 
14.  Punkt informacyjny 

 

14.1. Na terenie Stadionu znajduje się punkt informacyjny, zlokalizowany przy recepcji 
głównej od strony ul. Zielenieckiej. Punkt informacyjny nie może pełnić funkcji 
marketingowej, ani nie może być bez zgody Operatora Stadionu, wykorzystywany do 
dystrybucji ulotek i prowadzenia jakichkolwiek akcji reklamowych. 

 
 

III.  Imprezy masowe, w tym działanie służb porządkowych. 

	  

Regulamin Imprez Masowych na Stadionie Narodowym w Warszawie stanowi załącznik nr 1 

do niniejszych Zasad Funkcjonowania i Regulaminu Stadionu Narodowego. 	  
 
IV.  Naruszenie Regulaminu 

	  

1. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu spowodować może wydalenie z terenu 
Stadionu. 

2. Każde naruszenie postanowień Regulaminu przez najemców powierzchni i pomieszczeń 
Stadionu może skutkować nałożeniem kar finansowych, szczegółowo opisanych w 

umowach najmu.  



	  

 PL.2012+ Sp. z o.o.  
Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa |tel. +48 22 295  90 00 | fax +48 22 295 90 10  

Email: biuro@2012plus.pl  | NIP: 701-009-57-15  |REGON:   141171910   
   

www.stadionnarodowy.org.pl  
   

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy- KRS 293205;  
Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN 

 

V.  Postanowienia dodatkowe 

	  

1. Operator Stadionu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie oraz ustalania dodatkowych regulacji, zasad i postanowień, które uzna za 
niezbędne do funkcjonowania i eksploatacji Stadionu. Zmiany te zostaną podane do 
wiadomości wszystkim użytkownikom obiektu. 

2. Organizator imprezy masowej na Stadionie Narodowym może wprowadzić przed imprezą 
swój regulamin uprzednio uzgodniony z Operatorem Stadionu. 

3. Łącznie z niniejszym Regulaminem obowiązują szczegółowe instrukcje i regulaminy w 
postaci: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i regulaminu parkingu. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia przez Operatora Stadionu. 
 
Załączniki: 
1. Regulamin Imprez Masowych na Stadionie Narodowym w Warszawie.  
 

 
Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r.  

 
 

___________   ___________ 
Marcin Herra   Andrzej Bogucki 

Zarząd Pl.2012+ sp. z o.o. w Warszawie 
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Załącznik nr 1  

do Zasad Funkcjonowania i Regulaminu Stadionu Narodowego 

 
 

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH NA STADIONIE NARODOWYM W 

WARSZAWIE 
 

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z poen. zm.) i określa 
szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy 
masowej. 

 
§ 1. 

Regulamin obowiązuje na terenie kompleksu Stadionu Narodowego w Warszawie.  
§ 2. 

1. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa oraz postanowieniom 
niniejszego Regulaminu. Wejście na Stadion oznacza bezwzględny obowiązek ich 
przestrzegania.  

2. Osoba przebywająca na terenie Stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń Ochrony i 
służb porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego Regulaminu przez 

właściciela/zarządcę/organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników 
innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren Stadionu mogą zostać poddane czynnościom polegającym 
na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub 
usunięcia z terenu Stadionu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom. 

§ 3. 

Stadion jest miejscem, na którym organizowane są imprezy sportowe (w tym mecze piłki nożnej), 

imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz imprezy niepodlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych. 

§ 4. 	  
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1. Stadion jest wyposażony w elektroniczny system identyfikacji osób służący do sprzedaży 

biletów, kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na 
stadionie. 

2. Obiekt Stadionu Narodowego jest monitorowany. 
§ 5. 	  

W dniu imprezy masowej organizowanej na Stadionie, miejsca dla publiczności będą wyłączone z 
dostępności osób postronnych od godz. 8.00 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą 
uruchamiane każdorazowo minimum na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. 

Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator w 
porozumieniu z Operatorem Stadionu. 

§ 6. 
W dniach imprez masowych wprowadza się następujące zasady dostępności do Stadionu: 

– od godz. 09.00 do godziny 17.00 pomieszczenia biurowe dostępne są tylko dla osób 
posiadających przepustki stałe lub wydawane jednorazowo.  

– od godziny 17.00 do godziny 22.00 wprowadza się nadzorowany dostęp do określonych 

pomieszczeń. 
– od godziny 22.00 do godziny 09.00 na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby, 

które otrzymały zgodę Operatora Stadionu lub Szefa Ochrony Stadionu Narodowego. 
– przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie 

obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej przesłanych i zatwierdzonych 
wykazów osób i pojazdów. 

– spotkania, narady, wycieczki, grupowe zwiedzanie Stadionu mogą być organizowane 
po uprzednim uzgodnieniu terminu, zasad i rodzaju z merytorycznym Pracownikiem 

Operatora Stadionu 
– wnoszone/wwożone i wynoszone/wywożone przedmioty wartościowe, dzieła sztuki 

muszą być każdorazowo zgłaszane pracownikowi ochrony na wejściu/wyjściu 
/wjeździe/wyjeździe/ brak depozytu/ 

§ 7. 
Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Stadionu w godz. 9.00 – 21.00 za okazaniem 
legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu zgody Operatora 

Stadionu. Wizyta na Stadionie powinna być uprzednio zgłoszona w odpowiedniej komórce 
organizacyjnej Operatora Stadionu. Wstęp na imprezy masowe odbywa się na podstawie 
akredytacji wystawianych przez w/w komórkę. 

§ 8. 
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Osoby małoletnie (do lat 13) wpuszczane są na Stadion wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

§ 9. 	  
Organizator imprezy wydaje akredytacje określające funkcję sprawowaną na Stadionie dla:  

1) pracowników Operatora Stadionu., 
2) akredytowanych dziennikarzy telewizyjnych, prasowych i radiowych oraz fotoreporterów,  
3) obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,  
4) obsługi telekomunikacyjnej i teleinformatycznej na Stadionie,  
5) obsługi technicznej na Stadionie, 

6) pracowników Sprzątającego, 
7) pracowników operatora gastronomicznego, 

§ 10. 
1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania 

radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Stadionie może odbywać się tylko i 
wyłącznie za zgodą Operatora Stadionu.  

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności 

prowadzonych przez Policję i innych służb państwowych w ramach wykonywanych 
obowiązków służbowych. 

§ 11. 
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu broni lub innych przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, w tym:  
1) napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych, 
2) przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pocisk,  
3) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,  

4) butelek (w tym plastikowych), puszek lub innych pojemników na płyny lub produkty 
spożywcze wykonanych z twardego materiału, 

5) materiałów wybuchowych, substancji o podobnym działaniu, fajerwerek, petard, innych 
przedmiotów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

6) kijów, drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub 
rasistowskich,  

7) trąbek i innych instrumentów o napędzie mechanicznym lub elektrycznym do 

wytwarzania hałasu,  
8) wskaźników laserowych, 
9) kominiarek, szalików lub masek mogących służyć do maskowania się celem 

uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową/ochronę obiektu, 
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10) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu, 

2. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu, dystrybuowania i posiadania materiałów 
reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy lub 
Operatora Stadionu. 

3. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu i korzystania z kamer, aparatów fotograficznych 
oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem 
przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku (np. telefony komórkowe), chyba, że jest to 
zgodne z regulaminem organizatora konkretnej imprezy. 

4. Przedmioty wskazane w § 11. ust. 2-3 mogą być zatrzymane przez służby 
porządkowe/Ochronę Stadionu na czas pobytu ich posiadcza na terenie Stadionu 
Narodowego.  

5. Przedmioty wskazane w § 11 ust. 1 zostaną zatrzymane przez służby porządkowe/Ochronę 
Stadionu. 

§ 12. 
Na terenie Stadionu zabrania się:  

1) wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod widocznym wpływem 
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków; 

2) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy  
w szczególności: 

a. terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe lub inne imprezy, 
b. budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, 
c. fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń 

oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów, 
d. wchodzenia do obszarów, stref, miejsc, urządzeń i pomieszczeń nie są 

przeznaczonych dla widzów, do których dostęp mają wyłącznie służby 
specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy. 

3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia  
i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu, 

4) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i śpiewania obscenicznych lub 

rasistowskich piosenek i obrażania jakichkolwiek osób, nawoływania do waśni na tle 
narodowościowym, religijnym, społecznym, itp. 

5) wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej, 
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6) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia 

lub utrudnienia identyfikacji, 
7) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,  
8) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania 

zbiórek bez zgody Operatora Stadionu.,  
9) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,  
10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,  
11) zaśmiecania terenu Stadionu,  

12) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 

13) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników. 
§ 13. 

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu może skutkować niezwłocznym 
usunięciem ze Stadionu.  

§ 14. 
Operator Stadionu. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wszelkie wyrządzone na 
Stadionie szkody, w tym także szkody wyrządzone Operatorowi, zwłaszcza w związku 
naruszeniem dóbr osobistych, w tym dobrego wizerunku Operatora. 

§ 15. 
W przypadku naruszenia powyższych Zasad i Regulaminu Stadionu Narodowego lub Regulaminu 
imprezy masowej organizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie, Operator Stadionu może 
podjąć decyzję o wszczęciu wobec kibica, widza, uczestnika imprezy procedury dyscyplinarnej 
związanej z wydaniem zakazu stadionowego lub o podjęciu innych czynności przewidzianych 
obowiązującym prawem. 

§ 16. 
Operator Stadionu jest uprawniony do zmiany zasad dostępności Stadionu, o czym informował 
będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, internet, etc. 

 
 
 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r.  
 
 

___________   ___________ 

Marcin Herra   Andrzej Bogucki 
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Zarząd Pl.2012+ sp. z o.o. w Warszawie 

 


