
Wytyczne w zakresie ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 dla klubów uczestniczących 
 w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi 

 
1. Kluby są zobligowane do co tygodniowego - w każdy poniedziałek do godz. 12.00, 

raportowania na adres raportymedyczne.esa@pzpn.pl (w przypadku klubów PKO BP 

Ekstraklasy) lub  raporty.medyczne@pzpn.pl (w przypadku rozgrywek Fortuna 1.  Ligi 

 i eWinner 2. Ligi) stanu wyszczepialności, poprzez przekazywanie informacji o liczbie osób  

z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia, wskazując:  

a) Liczbę zaszczepionych zawodników (liczba osób z aktualnym europejskim certyfikatem 

szczepienia) /całkowita liczba zawodników w zespole, 

b) Liczbę zaszczepionych członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób 

bezpośrednio współpracujących na co dzień z zawodnikami (liczba osób z aktualnym 

europejskim certyfikatem szczepienia) /całkowita liczba osób, 

c) Liczbę osób ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19, z podziałem na poszczególne 

miesiące od początku rozgrywek 2021/2022. 

 

2. Kluby są zobligowane do codziennego raportowania na adres raportymedyczne.esa@pzpn.pl 

(w przypadku klubów PKO BP Ekstraklasy) lub raporty.medyczne@pzpn.pl (w przypadku 

rozgrywek Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi) stanu zdrowia zawodników i członków sztabu na 

dotychczas stosowanych zasadach. Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia 

są uwzględniane w codziennym raporcie tylko w przypadku wystąpienia objawów zakażenia 

Covid-19.  

3. W treningach i meczach nie może uczestniczyć zawodnik lub członek zespołu treningowo-

szkoleniowego, u którego nawet w najmniejszym stopniu występują objawy zakażenia 

COVID-19 lub u którego test wymazowy dał wynik pozytywny lub nierozstrzygający. 

4. Kluby, w których odsetek w pełni zaszczepionych zawodników (z aktualnym europejskim 

certyfikatem szczepienia) wynosi mniej niż 80%, zobowiązane są do przeprowadzania testów 

wymazowych pierwszego dnia nowego mikrocyklu treningowego. Obowiązek testowania 

obejmuje zawodników, trenerów i wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w treningach 

 i mające kontakt z pierwszą drużyną.  

Wyjątek: Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19 nie 

są zobligowane do wykonania testu wymazowego. 

5. Przed każdym meczem wszystkie osoby uwzględnione w protokole sędziowskim 
zawierającym skład drużyny i wykaz osób funkcyjnych zobligowane są do wcześniejszego 
wykonania testu wymazowego w kierunku COVID-19: 

a) nie wcześniej niż 24 godziny przed meczem domowym, 
b) bezpośrednio przed wyjazdem na mecz wyjazdowy, ale nie później niż na 48 godzin przed 

rozpoczęciem spotkania na wyjeździe. 

Wyjątek: Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19 nie są 
zobligowane do wykonania testu wymazowego. 

 
6. Wyniki testów i/lub certyfikaty szczepienia należy przekazać do wglądu, na odprawie 

przedmeczowej, Delegatowi PZPN wraz z kopią protokołu sędziowskiego zawierającego skład 
drużyny i wykaz osób funkcyjnych. 
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7. Delegat PZPN odnotowuje w raporcie delegata fakt otrzymania, lub nie, wymaganych 
dokumentów. W przypadku nieotrzymania kompletu dokumentów, delegat odnotowuje 
liczbę osób odnośnie których klub nie przekazał wymaganych dokumentów - bez imiennego 
wskazywania tych osób w raporcie. 
 

8. Imienną listę osób odnośnie których Delegat nie otrzymał wymaganych dokumentów należy 
przekazać organowi prowadzącemu rozgrywki na adres e-mail rozgrywki@pzpn.pl  
(w przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub ekstraklasa@ekstraklasa.org  (w przypadku 
rozgrywek Ekstraklasy) 

 
9. Brak okazania wyników testów i/lub certyfikatów szczepienia może być podstawą do 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego względem klubu przez organ dyscyplinarny 
właściwych dla danych rozgrywek. 

 

10. W przypadku  stwierdzenia objawów zakażenia Covid-19 u zawodnika lub członka 
sztabu szkoleniowego należy:  

 
a) Odizolować taką osobę od drużyny, członków sztabu szkoleniowego oraz pozostałych 

pracowników klubu, 
b) Obserwować objawy i być w bieżącym kontakcie z lekarzem, 
c) Skierować na badania w kierunku COVID-19  - należy wykonać test na obecność antygenu 

SARS-CoV-2, a w przypadku wyniku negatywnego wykonać testu wymazowy RT-PCR. 
 

11. W przypadku  pozytywnego wyniku testu zawodnika lub członka sztabu szkoleniowego 
należy: 
 
a) Skierować taka osobę na izolację (7-dniową, 10-dniową lub 14-dniową) zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, 
b) Przekazać odpowiednią informację organowi prowadzącemu rozgrywki na adres mailowy 

rozgrywki@pzpn.pl (w przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub ekstraklasa@ekstraklasa.org 
(w przypadku rozgrywek Ekstraklasy), 

c) Przekazać odpowiednią informację na adres mailowy raporty.medyczne@pzpn.pl  
(w przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub raportymedyczne.esa@pzpn.pl (w przypadku 
rozgrywek Ekstraklasy) 

d) Jeżeli jest to konieczne (np. wystąpienie więcej pozytywnych przypadków), skierować 
drużynę na kwarantannę wewnętrzną/klubową zgodną  z Protokołem Medycznym PZPN 
(konieczność zamknięcia szatni, niekorzystania z budynków klubowych) z możliwością 
treningu wyłącznie indywidualnego.  

 
12.  Po zakończeniu okresu izolacji należy wykonać test antygenowy wymazowy. W przypadku 

wyniku negatywnego dana osoba może uczestniczyć w treningach oraz meczach.  
W przypadku wyniku pozytywnego test powtarzać co 24 godziny aż do uzyskania wyniku 
negatywnego. 
 

13. Administratorem danych osobowych zawodników, członków sztabu trenerskiego, sztabu 
medycznego oraz osób bezpośrednio współpracujących z zawodnikami, przetwarzanych dla 
celów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19  
w rozgrywkach piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w  Warszawie przy  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
należy kontaktować się z  inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: 
daneosobowe@pzpn.pl lub pisemnie na adres siedziby PZPN. Dane osobowe zawodników, 
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członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób bezpośrednio współpracujących 
z zawodnikami, dotyczące zaszczepienia przeciwko COVID-19 przetwarzane są  
w szczególności w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 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. 
 

 


