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Wprowadzenie 

PL.2012+ jest operatorem stadionu od stycznia 2013 
roku. Od tego czasu na PGE Narodowym odbyło
się blisko 1500 różnych wydarzeń, w których 
uczestniczyło 5 mln gości! To na PGE Narodowym 
organizowane są największe wydarzenia sportowe, 
rozrywkowe, społeczne i biznesowe w Polsce. Między 
innymi: mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, mecz 
otwarcia MŚ w siatkówce, zawody lekkoatletyczne, 

wyścigi samochodowe, Puchar Świata w windsurfingu, koncerty największych 
gwiazd muzycznych, spotkania religijne i Piknik Naukowy, który sam gromadzi 
ponad 120 000 osób jednego dnia.

Dziś PGE Narodowy znajduje się w gronie pięciu najlepiej zarządzanych 
stadionów Europy pod względem wyników finansowych, liczby wydarzeń 
i frekwencji. W 2015 roku jako jedyna polska arena sportowa otrzymał również 
potwierdzenie przynależności do niezwykle wąskiego i prestiżowego grona  
UEFA ELITE Stadiums. 

W ciągu trzech lat zarządzania PGE Narodowym przez PL.2012+ w radykalny 
sposób zwiększone zostały przychody oraz obniżone koszty. Od 2014 roku 
na poziomie operacyjnym PGE Narodowy  stał się samofinansującym się 
przedsiębiorstwem, natomiast w 2015 roku, po raz pierwszy w historii, zgodnie 
z najnowszymi prognozami finansowymi, PL.2012+ wypracuje zysk.

1500
wydarzeń odbyło się  
na PGE Narodowym 
od stycznia 2013

5 mln
gości uczestniczyło  
w wydarzeniach  
na PGE Narodowym

120 000
osób potrafi zgromadzić  
PGE Narodowy jednego dnia

365
dni w roku PGE Narodowy 
jest otwarty

2015
w tym roku PGE Narodowy 
zgodnie z prognozą pierwszy 
raz na operacyjnym plusie
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PL.2012+ skutecznie dywersyfikuje źródła przychodu. Dzięki kilku liniom biznesowym 
(wydarzenia całostadionowe, B2B, partnerstwa korporacyjne, komercjalizacja powierzchni) 
w ciągu dwóch lat działalności przychody wzrosły o blisko 200%!

10 MLN
16 MLN

43 MLN
46 MLN

20 MLN

30 MLN

40 MLN

50 MLN

2013 2014 2015

wzrost o blisko 
200% w skali 2 lat

przychód  
w 2013 roku

+30 mln zł

Przychody z regularnej działalności komercyjnej 

+1,5 mln zł
Prognozowany wynik finansowy PL.2012+, operatora PGE Narodowego w 2015 roku
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Wszystko wskazuje na to, że 2015 rok będzie najlepszym 
rokiem w historii PGE Narodowego. Spółka ma wypracować 
zysk i na poziomie operacyjnym stadion będzie na plusie,  
to już pewne? 
Faktycznie wszystko wskazuje na to, że rok 2015 będzie 
przełomowy, jeśli chodzi o sytuację finansową operatora. 
Analiza realizacji celów pokazuje, że w tym roku działalności
osiągniemy 1,5 mln zł zysku. Warto dodać, że już
w ubiegłym roku spółka finansowała się sama, a nasz 
wynik był bliski zera. Po raz pierwszy odłożyliśmy środki 
finansowe na fundusz inwestycyjny. W tym roku odłożymy 
ponad dwa razy więcej. Konkludując – po pierwsze 
od 2014 roku podatnicy nie dokładają do bieżącego 
utrzymania PGE Narodowego, a po drugie, zgodnie 
z prognozą, w tym roku osiągniemy zysk i jako operator  
stadionu możemy spokojnie myśleć o przyszłości.

 
Dodatni wynik finansowy to nie jest rzecz oczywista. 
Większość stadionów potrzebuje na to znacznie 
więcej czasu. 
W Polsce jesteśmy absolutnie wyjątkowi. Inne stadiony 
w tak krótkim czasie nie osiągnęły zysku i nie wiadomo, 
kiedy go osiągną. Jesteśmy też ewenementem w Europie, 
ponieważ nie wszystkie stadiony na Starym Kontynencie 
zarabiają na siebie. 

PGE Narodowy –  
więcej niż stadion
rozmowa z Tomaszem 
Półgrabskim, prezesem 
Zarządu PL.2012+

„Zgodnie z prognozą w tym roku osiągniemy 
zysk i jako operator stadionu możemy 
spokojnie myśleć o przyszłości.”



Na czym PGE Narodowy  
najwięcej zarabia? 
Nasz pomysł na przychody opiera 
się przede wszystkim na stworzeniu 
silnej marki. To jest priorytet 
w naszych działaniach, który tworzy 
nieograniczone możliwości dla biznesu. 
Stworzyliśmy trzy obszary działalności 
biznesowej, a w ramach tych obszarów 
funkcjonuje duża liczba produktów. 
Właśnie po to, żeby zdywersyfikować 
przychody. Trudno by było utrzymać  
się tylko z meczów reprezentacji lub 
tylko z dużych wydarzeń, bo ich liczba 
w skali roku jest ograniczona. Dzięki 
różnym liniom biznesowym nasz 
roczny przychód to ponad 45 mln zł. 
Kluczowe dla nas są oczywiście duże 
wydarzenia, napędzające sprzedaż lóż, 
miejsc biznesowych, otrzymywania 
prowizji od naszych partnerów, którzy 
współpracują z nami na stałe. Do tego 
dochodzi centrum konferencyjno- 
-szkoleniowe. 

Dzisiaj z przyjemnością się tego 
słucha, jednak przed Euro 2012 wielu 
ekspertów wróżyło, że do działalności 
stadionu trzeba będzie dokładać 
już zawsze.
Ja bym podkreślił fakt, że od początku 
cała koncepcja budowy stadionu była 
przemyślana i spójna. Silną stroną 
jest lokalizacja. Kolejny aspekt to 
wielofunkcyjność. Kompilacja kilku 
elementów – dachu, wielofunkcyjnej 
płyty, powierzchni deweloperskich 
i powierzchni biznesowych – sprawia, 
że PGE Narodowy funkcjonuje i zarabia 
przez cały rok. To jest nasza przewaga 
nad konkurencją. 

Stadion to jednak nie tylko wynik 
finansowy. To również wielkie emocje. 
W krótkim czasie PGE Narodowy stał 
się domem polskiego sportu.
Polacy kochają sport. W badaniach 
ponad 70% Polaków deklaruje, że się 
nim interesuje. PGE Narodowy jest 
natomiast szczęśliwym miejscem 
nie tylko dla piłkarzy, ale w ogóle 
dla polskich sportowców. To tu 
zagraliśmy wspaniały mecz otwarcia, 
który poprowadził nas do tytułu 
mistrza świata w piłce siatkowej. 
Na 15 meczów reprezentacji piłki 
nożnej tylko dwa przegraliśmy. 
Pamiętajmy też o wartościowych 
wynikach sportowych Anity Włodarczyk 
i Pawła Fajdka w Memoriale Kamili 
Skolimowskiej. Stadionu nie buduje 
się po to, aby przeprowadzać kongresy 
bądź konferencje, ale po to, żeby były 
sportowe emocje i my na pewno takie 
emocje dostarczamy. 

Na PGE Narodowym było mnóstwo 
wydarzeń. Które z nich dostarczyły 
Panu, jako byłemu sportowcowi, 
najwięcej emocji? 
Dwa wydarzenia. Otwarcie mistrzostw 
świata w piłce siatkowej – 62 000 ludzi 
śpiewających Mazurka Dąbrowskiego 
a cappella. To robi wrażenie i na pewno 
zapamiętam to na całe życie. Oraz 
oczywiście mecz Polska – Irlandia. 
W aspekcie sportowym był to mecz 
o największą stawkę. 
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Łezka się w oku zakręciła? 
W tamtej sytuacji tak.

Tak wielka arena to też olbrzymie wyzwanie.  
Wyzwanie, z którym pewnie mierzycie się każdego dnia. 
Który moment był najtrudniejszy? 
Stadion to nie jest prosty budynek biurowy do zarządzania. 
Wszystkie imprezy są bardzo trudne technologicznie. 
Budowa scen, napełnianie basenu 3 mln litrów wody, 
za każdym razem ułożenie trawy. Zawsze coś może pójść 
nie po naszej myśli. Musimy być na to przygotowani. 
Jesteśmy trochę ofiarą własnego sukcesu i to chyba 
najpoważniejsze wyzwanie w naszej pracy. Osiągnęliśmy 
bardzo wysoki poziom i teraz musimy go utrzymać. 
Dlatego dziś nie koncentrujemy się tylko na tym, co będzie 
jutro, ale wszyscy myślimy o tym, co będzie za miesiąc,  
rok czy nawet za 2–3 lata. 

O PGE Narodowym mówi się także za granicą,  
nie tylko w Europie, ponieważ stadion podziwiają  
nawet arabscy szejkowie.
Były dwie delegacje. Jedna z Kataru, która zwiedzała każdy 
poziom i każde pomieszczenie z infrastrukturą techniczną. 
Chcą korzystać z naszych doświadczeń i wybudować u siebie 
podobny obiekt. Był też doradca szejka ds. finansowych 
z Emiratów Arabskich. Największe wrażenie zrobiło na nich 
to, w jaki sposób w ciągu tygodnia budujemy nawierzchnię 
przeznaczoną na rozgrywki w piłkę nożną, a za chwilę basen 
i za chwilę pustynię. Staliśmy się benchmarkiem i dobrym 
przykładem nowoczesnych rozwiązań technicznych. 
Za każdym razem UEFA, nieoficjalnie mówi nam, że 
jesteśmy jednym z najlepszych stadionów. 

W przyszłym roku na PGE Narodowym odbędzie  
się szczyt NATO. Czy przygotowania do tego wielkiego 
wyzwania już się rozpoczęły? 
Tak, w przyszłym roku pojawią się tu najważniejsi ludzie 
na świecie, w tym prezydent USA. Spółka od pół roku 

przygotowuje się i realizuje pewne 
zadania związane ze szczytem NATO. 
W związku z wydarzeniami na Ukrainie 
oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie 
ten szczyt będzie wyjątkowy. 
Wykorzystamy wszystkie powierzchnie, 
którymi dysponujemy, a oprócz tego 
na płycie zostanie wybudowane 
miasteczko konferencyjne składające 
się z co najmniej ośmiu hal.  
Na PGE Narodowy będą zwrócone 
oczy całego świata, dlatego wszystko 

musi wypaść perfekcyjnie. Nie boimy się wyzwań. Mamy 
doświadczenie, ponieważ w przeszłości organizowaliśmy już 
bardzo wysoko oceniane EBOR oraz COP-19. 

Poza szczytem NATO jakie są plany  
PGE Narodowego na kolejne lata?
Na całym świecie jest wiele fajnych formatów, bardzo 
nowoczesnych. Chociażby takich jak wielkie wydarzenia 
związane z e-gamingiem, czyli rywalizacją w grach 
komputerowych. Nie było jeszcze nigdy hokeja, a mamy 
infrastrukturę, która pozwala nam na zorganizowanie 
takiego meczu. Nie mówimy nie także piłce ręcznej, 
a przypomnę, że Polsce wspólnie ze Szwecją przyznano 
organizację mistrzostw świata.

Chcecie być jedną z aren podczas tego turnieju? 
Myślę, że na pewno o tym będziemy rozmawiać  
i to rozważać. Finały Ligi Światowej w piłce siatkowej 
to też jest impreza, którą możemy pozyskać. Myślimy 
o koszykówce, myślimy o tenisie, który przy wspaniałej 
formie Agnieszki Radwańskiej stał się niezwykle popularny. 
Pomysłów naprawdę mamy dość sporo – dlatego 
zapewniam: nuda jest naszym największym wrogiem. 
Stawiamy na rozwój i wielkie emocje. 

„Osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom 
i teraz musimy go utrzymać. Dlatego 
dziś nie koncentrujemy się tylko  
na tym, co będzie jutro, ale wszyscy 
myślimy o tym, co będzie za miesiąc, 
rok czy nawet za 2–3 lata”. 
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Wynik finansowy 2015

Spółka PL.2012+ została operatorem stadionu w styczniu  
2013 roku. Od tego czasu spółka konsekwentnie realizuje 
plan zwiększania przychodów i optymalizacji kosztów. 
Po znacznie lepszych, niż zakładały prognozy, pierwszych 
dwunastu miesiącach, w 2014 roku PGE Narodowy 
na poziomie operacyjnym stał się samofinansującym  
się przedsiębiorstwem.

Rok 2015, zgodnie z najnowszą prognozą, jest pierwszym 
rokiem, w którym stadion z działalności komercyjnej 
wypracuje operacyjny zysk! Jest to możliwe tylko dzięki 
skutecznej realizacji strategii przyjętej przez PL.2012+. 
Zadaniem operatora jest znalezienie odpowiedniej 
równowagi pomiędzy poszczególnymi formatami. 

Działalność stadionu oparta jest  
na synergii czterech filarów. 

Synergia czterech filarów stanowi  
o sile marki PGE Narodowy.

Biznes Sport Rozrywka Wydarzenia 
społeczne

1,5 mln zł
prognozowany 
zysk operacyjny 
w 2015 roku
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Koszty spółki i utrzymania stadionu

Źródła przychodów w 2015 roku

2013 20,7 mln

2015 18 mln
-2,7 mln zł

+46 mln zł

}

}
Zmniejszenie kosztów o

z działalności komercyjnej

Operator stadionu nie tylko z roku na rok zwiększa 
przychody, ale także optymalizuje koszty. W ciągu trzech 
lat, dzięki konsekwentnej realizacji celów, koszty spółki 
i utrzymania stadionu spadły o 2,7 mln zł!

5 MLN

10 MLN

15 MLN

20 MLN

25 MLN

30 MLN

przychód  
z wydarzeń 

całostadionowych

przychód 
z działalności 

biznesowej (B2B, 
wynajem lóż, 
partnerstwa)

przychód  
z wynajmu 

powierzchni

13 MLN

28 MLN

5 MLN
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Operator PGE Narodowego nie tylko wypracowuje zysk operacyjny.  
W ostatnich dwóch latach PL.2012+ odłożyła pieniądze na tzw. fundusz 
inwestycyjny. W 2015 roku kwota ta przekracza 1,7 mln zł.

0,5 MLN

0,7 MLN

1,7 MLN

1 MLN

1,5 MLN

2 MLN

2013 2014 2015

wzrost o ponad 100%  
w skali roku

zerowe środki  
odłożone na fundusz

+1,7 mln zł

Fundusz inwestycyjny

PGE Narodowy to w sumie kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 
komercyjnych. Oferta komercjalizacji tej przestrzeni powstała w 2014 roku.  
Dziś niemal cała przestrzeń jest już wynajęta.

1 MLN

2,5 MLN

5,2 MLN

2 MLN

3 MLN

4 MLN

5 MLN

2013 2014 2015

wzrost o ponad 100%  
w skali roku

zerowy przychód  
z wynajmu powierzchni

+2,7 mln zł

Wynajem powierzchni na PGE Narodowym
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Najważniejsze daty PGE Narodowego

22.07.1955  otwarcie Stadionu Dziesięciolecia

1989 Stadion Dziesięciolecia przeistacza  
się w „Jarmark Europa”

07.10.2009 wmurowanie kamienia węgielnego  
pod budowę Stadionu Narodowego

29.01.2012 uroczyste otwarcie Stadionu Narodowego

29.02.2012 Polska – Portugalia, pierwszy mecz  
reprezentacji Polski na Narodowym

08.06.2012 Polska – Grecja, mecz otwarcia UEFA EURO 2012

1.01.2013 operatorem stadionu zostaje PL.2012+

30.08.2014 mecz otwarcia mistrzostw świata w siatkówce  
i rekord frekwencji na trybunach (62 000)

11.10.2014 Polska – Niemcy 2:0, to pierwsze w historii  
zwycięstwo nad reprezentacją Niemiec

31.12.2014 Stadion Narodowy na poziomie operacyjnym  
stał się samofinansującym się przedsiębiorstwem

10.07.2015 PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem tytularnym 
stadionu. Nowa, oficjalna nazwa obiektu to PGE Narodowy

11.10.2015 Polska – Irlandia 2:1, zwyciestwo nad wyspiarzami  
dało nam awans do Euro 2016 we Francji

31.12.2015 zgodnie z prognozą PGE Narodowy kończy  
2015 rok na operacyjnym plusie
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Wydarzenia całostadionowe

Imprezy całostadionowe to koło zamachowe działalności prowadzonej 
przez PL.2012+. Od stycznia 2013 roku odbyło się ich już ponad 70! Ta liczba 
to najlepszy dowód na to, że PGE Narodowy to coś znacznie więcej niż stadion 
piłkarski. To wielofunkcyjna arena, która jest idealna do organizowania na niej 
wydarzeń o różnym charakterze. PGE Narodowy poza piłką nożną gościł już 
między innymi: siatkówkę, żużel, windsurfing, rajdy samochodowe, monster trucki, 
lekkoatletykę, koncerty i wielkie widowiska. Dzięki „Zimowemu Narodowemu”, 
czyli kompleksowi lodowisk na płycie stadionu, PGE Narodowy to także jedyny 
stadion, który żyje 365 dni w roku!

22

20

28

19

27 zrealizowanych

24

26

28
2013 2014 2015

74 eventy
wielkie

Wydarzenia całostadionowe
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PGE Narodowy to nie 
tylko sport i rozrywka. 
To także biznes.  
Obiekt w krótkim 

czasie stał się jednym z najważniejszych miejsc na 
biznesowej mapie Polski i Europy. Od stycznia 2013 roku 
na PGE Narodowym odbyło się ponad 800 wydarzeń 
biznesowych różnej rangi. Od małych bankietów 
i konferencji na kilkadziesiąt osób po wielkie targi 
i kongresy, które odwiedzają tysiące gości. Wśród setek 
eventów dwa międzynarodowe zasługują na szczególną 
uwagę: Szczyt Klimatyczny COP-19 z 2013 roku i Doroczne 
Spotkanie Rady Gubernatorów EBOR z 2014.

PGE Narodowy z pewnością nie stałby się w krótkim czasie 
tak ważnym biznesowym graczem, gdyby nie unikalna 
oferta i wyjątkowe przestrzenie.

Stadion dysponuje między innymi największym 
w Warszawie Centrum Konferencyjnym na ponad 
2000 gości, eleganckim Biznes Klubem o powierzchni 
ponad 3000 mkw. oraz identycznych rozmiarów 
Centrum Targowym. To idealne przestrzenie na 
organizację konferencji, bankietów, kongresów, wystaw 
oraz prestiżowych gal. PGE Narodowy oferuje także inne 
przestrzenie, w tym ekskluzywne loże VIP, trybuny, salę 
kinową czy płytę stadionu. Tak zbudowana i niezwykle 
elastyczna oferta sprawia, że jedynymi ograniczeniami 
dla klientów biznesowych jest wyłącznie ich wyobraźnia.

W 2016 roku  
na PGE Narodowym zostanie 
zorganizowany szczyt NATO.

Wydarzenia biznesowe

200

150

172

280

250

300

2013 2015

Wydarzenia biznesowe

wydarzeń biznesowych  
od początku 2013 roku820
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Partnerstwa biznesowe i produkty VIP

PGE Narodowy wzorem najlepiej zarządzanych obiektów 
na świecie buduje siatkę partnerów biznesowych. Dzięki 
silnej i ugruntowanej marce wokół stadionu skupiono 
siedmiu silnych partnerów. Na czele tej piramidy znajduje 
się, oczywiście, partner tytularny.

PGE Narodowy to także wyjątkowa przestrzeń dla biznesu. 
Na stadionie dostępne są 62 ekskluzywne loże VIP. Warto 
podkreślić, że podczas wydarzeń całostadionowych mają 
one pełne obłożenie. Ponad połowa z nich ma swoich 
stałych najemców.

Nazwa
Pakietu

Liczba 
najemców  

w 2013

Liczba 
najemców  

w 2014

Liczba 
najemców  

w 2015

All inclusive 2 17 25

Sportowy 0 9 5

Rozrywkowy 0 3 0

Tytularny z lożą 0 0 1

MIX 0 0 1

Razem 2 29 32 Piramida sponsorska

Logo - do stosowania na opakowaniach

PRZYGOTOWANE W CMYK 0/75/100/65 0/100/100/10

Logo podstawowe - do stosowania na POSM

Logo uproszczone - do stosowania w wybranych 
sytuacjach, gdy aplikacja logo podstawowego jest 
niemożliwa.

Sponsor główny

Oficjalny sponsor  
dostawca piwa

Partner motoryzacyjny

Partner biznesowy
dostawca napojów bezalkoholowych

Partner techniczny

Oficjalny dostawca usług 
cateringowych

Oficjalny dostawca murawy
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PGE Narodowy – jeden z największych 
biurowców w Warszawie!

Swoje biura mają u nas:

ACTION Centrum Edukacyjne 
Sp. z o.o.
Testa Communications  
Sp. z o.o.
Business Magazine Manager
Polski Związek Żeglarski
eBilet Polska Sp. z o.o.
Soccer Skills Sp. z o.o.
Javeo Sp. z o.o.

Trisport Sp. z o.o.
Polski Związek Tenisowy
HDS Polska
Planeton 1 Sp. z o.o.
Tekten Sp. z o.o.
PLASTOPLAN POLSKA  
Sp. z o.o.
Czuba Latoszek Sp. z o.o.
S.K. KAN Sp. z o.o.

 
Unimot S.A.
INTER CARS MARKETING 
SERVICES Sp. z o.o.
DEVOTEAM Center  
of Excellence S.A.
Sodexo Polska Sp. z o.o.
BRASTER S.A.
NANOVO MEDIA Sp. z o.o.
Businessman Fun Club

 
Gracjan Kleger International
Fundacja Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości 
(AIP, Business Link)
E-PZŻ Sp. z o.o.
Business Link

Wynajem powierzchni biurowej i wystawienniczej pojawił się w ofercie  
PL.2012+ w 2014 roku. W ciągu roku operator stadionu znalazł najemców  
na blisko 16 000 mkw. powierzchni! Umowy podpisało w sumie 27 firm i organizacji. 

Wynajmując niemal wszystkie biura, PGE Narodowy dołączył  
do grona największych biurowców w stolicy. 

Obecnie największym najemcą jest Business Link. Na 5000 mkw. powstanie polska 
dolina krzemowa. Największa w kraju sieć akceleratorów biznesu dla startupów 
pomieści nawet 1000 małych i średnich firm. Business Link Narodowy rozpocznie 
swoją działalność w styczniu 2016 roku.

Wśród stadionowych najemców są także organizacje sportowe. Swoje siedziby 
na PGE Narodowym mają już Polski Związek Tenisowy i Polski Związek Żeglarstwa. 
Jednocześnie trwają zaawansowane rozmowy na temat przenosin na stadion 
siedziby PZPN, stworzenia sklepu kibica oraz muzeum piłki nożnej. PGE Narodowy 
ma stać się domem polskiego sportu. Nie tylko w czasie wielkich wydarzeń, 
ale każdego dnia.
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PGE Narodowy
Źródło pozytywnej energii

PGE Polska Grupa Energetyczna to partner tytularny 
największej wielofunkcyjnej areny w Polsce. 
Jednym z elementów tej prestiżowej umowy  
była zmiana nazwy obiektu na „PGE Narodowy”. 

Umowę pomiędzy operatorem stadionu, spółką PL.2012+, 
a PGE Polską Grupą Energetyczną podpisano na pięć lat. 

Podpisy pod najbardziej prestiżowym kontraktem 
sponsoringowym w Polsce złożono 10 lipca 2015 
roku. Tym samym stadion, który do dziś odwiedziło 
około 5 mln gości, co najmniej przez następne pięć lat 
będzie nosił nazwę PGE Narodowy. Partner tytularny 
stadionu, PGE Polska Grupa Energetyczna, to największe 
przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego w Polsce: 
40 procent prądu płynącego z gniazdek polskich domów 
i przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie z Grupy PGE. 

Pozyskanie partnera tytularnego jest kolejnym etapem 
w rozwoju potencjału biznesowego cieszącego się 
niesłabnącą popularnością obiektu. Doświadczenie spółki 
PL.2012+ i współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną 
– liderem w sektorze energetycznym, jednocześnie marką, 
która od lat angażuje się w sponsoring sportu i wydarzeń 
kulturalnych na najwyższym poziomie – stanowią gwarancję 
sukcesu PGE Narodowego w kolejnych latach. 

Współpraca dwóch silnych, rozpoznawalnych i cenionych 
marek przyniesie korzyść obydwu stronom umowy, 
a przede wszystkim milionom kibiców, którzy będą 
odwiedzać PGE Narodowy.

Pieniądze zarobione dzięki umowie z Polską Grupą 
Energetyczną PL.2012+ przeznaczy głównie na podniesienie 
i tak już wysokiego standardu obiektu. PGE Narodowy 
będzie jeszcze bardziej nowoczesny, dostępny i komfortowy 
dla kibiców. Planowany jest szereg modernizacji oraz 
inwestycji w najnowsze technologie. Między innymi 
stworzona zostanie dedykowana dla gości stadionu 
aplikacja mobilna. Dzięki partnerstwu z PGE operator 
planuje również zwiększyć liczbę wydarzeń społecznych.

Umowę zawarto do 10 października 2020 roku  
z możliwością jej przedłużenia. 
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PGE  
Polska Grupa 
Energetyczna
jest największym 
przedsiębiorstwem 
sektora elektroener-
getycznego 

5-letni  
kontrakt 
na tyle zawarto 
umowę między  
PGE Narodowym 
a PGE Polską Grupą 
Energetyczną 

Zyski
zostaną przeznaczone 
na utrzymanie  
najwyższego  
standardu obiektu

Plany 
na najbliższe lata 
to modernizacja  
i inwestycja  
w technologie

10.10.2020
w tym dniu kończy  
się umowa

10.07.2015
został podpisany 
kontrakt
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Dom polskiej reprezentacji

PGE Narodowy to dziś najbardziej spektakularny stadion 
Europy. To nie tylko subiektywna ocena. Przemawiają 
za tym liczby zakończonych w październiku eliminacji  
do Euro 2016 we Francji.

Na PGE Narodowym podczas całych eliminacji strzelono 
aż 22 gole. To absolutny rekord! Na stadionie żadnej innej 
profesjonalnej reprezentacji nie padło aż tyle bramek. 
Podczas wszystkich spotkań na trybunach w Warszawie 
zasiadło ponad ćwierć miliona kibiców. Więcej fanów 
oklaskiwało tylko reprezentantów Anglii na stadionie 
Wembley. PGE Narodowy ze średnią 50 781 kibiców  
na mecz zajął drugie miejsce na Starym Kontynencie!

Kibice to z pewnością dwunasty zawodnik naszej 
reprezentacji, która w wielkim stylu wywalczyła awans 
do Euro 2016. W decydującym meczu na PGE Narodowym 
pokonaliśmy Irlandię 2:1. Doskonała dyspozycja 
podopiecznych Adama Nawałki pozwoliła PGE Narodowemu 
przejść do historii polskiej i europejskiej piłki nożnej.

Na PGE Narodowym Polska wygrała cztery mecze i jeden 
zremisowała. Polacy strzelili w Warszawie aż 18 goli. 
Patrząc tylko na bramki zdobyte u siebie (na jednym 
stadionie), to rekord tegorocznych eliminacji. To również 
najwyższa liczba bramek u siebie, jaką kiedykolwiek 
zdobyliśmy w eliminacjach do mistrzostw Europy! 

Najlepszym strzelcem eliminacji w Warszawie został  
Robert Lewandowski – strzelił 6 goli (13 w całych 
eliminacjach).

PGE Narodowy to dziś dom reprezentacji Polski. Najbardziej 
szczęśliwy stadion w kraju. Prawdziwa „Biało-Czerwona 
Twierdza”. Twierdza, której nie udało się zdobyć nawet 
aktualnym mistrzom świata. Niemcy przegrali  
na PGE Narodowym 0:2. Była to pierwsza wygrana  
w historii z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Pierwsze
w historii zwycięstwo z Niemcami

Drugie
miejsce w grupie

250 000
kibiców na trybunach PGE Narodowego

22 gole
strzelone na PGE Narodowym



Eliminacje do Euro 2016 na PGE Narodowym

Polska – Szkocja 2:2

Polska – Irlandia 2:1

Polska – Gibraltar 8:1

Polska – Niemcy 2:0

Polska – Gruzja 4:0
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Wystawy – nowy segment  
działalności 

PGE Narodowy – nr 1 na rynku 
przemysłu „czasu wolnego”

PGE Narodowy na tle innych 
stadionów w Europie 

Przestrzeń, jaką dysponuje 
PGE Narodowy, to wyzwanie. 
Wyzwanie do kreatywnej aranżacji. 
PL.2012+ z powodzeniem realizuje 
pomysł na ożywianie możliwie 
jak największej liczby metrów 
kwadratowych. Dlatego do biur 
w ofercie PGE Narodowego dołączyły 
wystawy, które od samego początku 
stały się prawdziwym hitem. 
Frekwencyjne rekordy biła  
w 2014 roku największa w Polsce 
wystawa budowli z klocków LEGO. 
Ekspozycja powraca na PGE Narodowy 
w grudniu 2015 roku. 

Przez blisko 10 miesięcy 
na PGE Narodowym goście mogli 
odwiedzać wystawę „Pompeje 
– życie w cieniu wulkanu”. 
Na 2000 mkw. w nowatorski sposób, 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii, zrekonstruowano Pompeje 
i Herkulanum sprzed wybuchu 
Wezuwiusza. Pod koniec 2015 roku 
na stadion zawitały dwie kolejne 
wyjątkowe wystawy – „Dinozaury 
na żywo” oraz multimedialna 
ekspozycja „Van Gogh Alive”.  
Stałą stadionową pozycją jest także 
Prehistoryczne Oceanarium 3D, 
które zabiera gości w niesamowitą 
i niezwykle realistyczną podróż 
w czasie. Obecnie trwają rozmowy 
na temat kolejnych wystaw.

Czas wolny – to czas, który każdy 
powinien spędzać na PGE Narodowym. 
Jeśli nie codziennie, to przynajmniej 
kilka razy w miesiącu. Operator 
stadionu od stycznia 2013 roku 
dokłada wszelkich starań, by obiekt 
ten tętnił życiem każdego dnia.  
I nie chodzi o wielkie imprezy 
komercyjne. Chodzi o mniejsze 
wydarzenia społeczne, kulturalne 
czy sportowe, w których można 
uczestniczyć albo za darmo, 
albo za niewielką opłatą.  
Nie tylko można w nich uczestniczyć, 
ale przede wszystkim – warto.

PGE Narodowy w stadionowej 
Lidze Mistrzów! W 2015 roku UEFA 
przyznała stadionowi certyfikat ELITE, 
dzięki któremu Narodowy dołączył 
do wąskiego i prestiżowego grona 
najlepszych stadionów na Starym 
Kontynencie. Zdaniem szefa UEFA 
Michela Platiniego, PGE Narodowy 
to dziś jedna z pięciu najbardziej 
spektakularnych aren w Europie. 
Liczby mówią same za siebie – 
organizujemy więcej wydarzeń  
i mamy frekwencję na porównywalnym 
poziomie do Wembley,  
Stadionu Olimpijskiego  
w Berlinie i Stade de France.
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PL.2012+
al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. +48 22 295 90 00  
fax: +48 22 295 90 10  
e-mail: biuro@2012plus.pl  
www.pgenarodowy.pl

Kontakt dla mediów:
Piotr Glinkowski  
Manager ds. Relacji Publicznych  
e-mail: piotr.glinkowski@2012plus.pl 
tel. +48 661 661 476


