
Uchwała nr 4/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie przeciwdziałania 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich 

 
I. Działając na podstawie Art. 36 § 2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych podjęła uchwałę o 
następującej treści:  
 

Art. 1 
Przyjmuje się „Wytyczne w zakresie ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 dla klubów 
uczestniczących w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi” 
stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 2 
Przyjmuje się „Wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek piłkarskich PKO BP 
Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w 
okresie stanu epidemii COVID-19” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 3 
Celem realizacji wytycznych o których mowa w Art. 1-2 powołuje się Zespół Roboczy ds. 
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich, w skład 
którego wchodzą: 

1. Koordynator, 
2. Lekarz z ramienia klubów Ekstraklasy, 
3. Lekarz z ramienia klubów Fortuna 1. Ligi, 
4. Dyrektor Operacyjny Ekstraklasa S.A, 
5. Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

             
                                                                        Art. 4 

Dla celów realizacji wytycznych o których mowa w Art. 1-2 PZPN jako Administrator danych 
osobowych zawodników, członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób bezpośrednio 
współpracujących z zawodnikami, stosuje zasady i sposoby bezpiecznego przetwarzania danych w/w 
osób w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich. 
PZPN przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), oraz na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 m.in. ustawy z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  
w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, oraz z zachowaniem zasad określonych 
w art. 5 ust.1 i ust. 2 RODO. Dane osobowe  wyżej wskazanych osób dotyczące zdrowia (informacja  
o zaszczepieniu lub stwierdzonym zakażeniu COVID-19) przechowywane będą wyłącznie na potrzeby 
organizacji rozgrywek piłkarskich, oraz na czas wskazany w obowiązujących przepisach prawa 
dotyczących epidemii COVID-19. 
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 


