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Uchwała nr 235 

Zarządu Polskiego Związku Koszykówki  
z dnia 7 września 2021 r. 

 
 

w sprawie warunków udziału zawodników, trenerów i osób towarzyszących 

drużynie a także sędziów, komisarzy i innych osób funkcyjnych w meczach EBLK, 

1LK, 1LM i 2LM w  sezonie 2021/2022 w związku pandemią koronawirusa SARS-

CoV-2  

 
1. Działając na podstawie przepisów § 33 ust. 2 pkt. 10 Statutu PZKosz, w celu zapewnienia 

ochrony życia i zdrowia uczestników rozgrywek organizowanych przez PZKosz lub na jego 

zlecenie ,  w związku z pandemią  COVID-19 , dla  ograniczenia ryzyka zakażenia i transmisji 

koronawirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników tych rozgrywek, Zarząd PZKosz ustala, że każdy 

zawodnik, członek sztabu trenerskiego i medycznego oraz inni pracownicy lub 

współpracownicy klubu występujący w charakterze osób towarzyszących drużynie i 

pozostający w strefie jej ławki a także sędzia boiskowy, sędzia stolikowy, komisarz, spiker, 

statystyk i inne osoby przebywające w bezpośredniej bliskości boiska, ławek drużyny lub 

stolika sędziowskiego zobowiązani są do : 

1) posiadania aktualnego zaświadczenia o dokonaniu  pełnego zaszczepienia przeciwko 

SARS-CoV-2 wykonanego jedną ze szczepionek dopuszczonych do obrotu przez 

Unię Europejską lub szczepionką, co do której Europejska Agencja Leków prowadzi 

procedurę wstępnej etapowej oceny 

2)  w przypadku braku takiego zaświadczenia, negatywnego wyniku wykonanego na 72h przed 

meczem badania genetycznego (RT-PCR) lub negatywnego wyniku testu antygenowego 

wykonanego na 48h przed meczem. 

2. Obowiązek wskazany w punkcie 1 i 2 powyżej dotyczy osób, które do dnia 30 czerwca 2021 r. 

ukończyły 18 lat.  

3. Osoby objęte przepisami niniejszej uchwały zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia 

o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu komisarzowi PZKosz lub WZKosz w dniu meczu, 

przed jego rozpoczęciem, a w przypadku braku komisarza, sędziemu głównemu zawodów.  
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4. Brak zaświadczenia o dokonaniu pełnego zaszczepienia lub negatywnego wyniku testów 

wskazanych powyżej skutkuje niedopuszczeniem zainteresowanego do udziału w meczu, 

niezależnie od pełnionej funkcji. 

5. W przypadku podania nieprawdziwej informacji co do faktu zaszczepienia lub co do 

negatywnego wyniku testu, udział w meczu osoby, której ta informacja dotyczy wywołuje 

skutki przewidziane w przepisach Regulaminu Rozgrywek PLK, RWS i Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZKosz jak dla udziału w meczu osoby nieuprawnionej, niezależnie od 

odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Odpowiedzialność za dostarczenie informacji o zaszczepieniu lub negatywnych wyniku testu 

co do zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie a także spikerów i statystyków 

ponosi klub.  

7. Pozostałe osoby objęte niniejszą uchwałą zobowiązane są osobiście do przedstawienia 

zaświadczenia o zaszczepieniu lub negatywnego wyniku testu.  

8. PZKosz jako organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie 

przez kluby lub osoby objęte przepisami niniejszej przepisów lub wytycznych dotyczących 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 , wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 
 


