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Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Toruniu 

 
 
 
O P I N I A    P R A W N A 
w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia zawodów wędkarskich  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przedmiotem opinii jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym związanym z epidemią 
koronawirusa dopuszczalne jest organizowanie zawodów wędkarskich.  

Obecnie kwestię ograniczeń reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w 
sprawie ograniczeń spowodowanych stanem epidemii (Dz. Z 2021r. poz. 367). Problem 
dopuszczalności działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej reguluje § 9 ust. 
17 tego rozporządzenia. Dla zakresu niniejszej opinii znaczenie ma punkt 8, zgodnie z którym: 
prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze 
sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej „jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w 
przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu.” Jedynie ten przepis mógłby wchodzić 
w rachubę, gdyż pozostałe zezwolenia nie mogą w żaden sposób dotyczyć sportu 
wędkarskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „obiekt sportowy” wprowadza ograniczenie dla imprez na 
otwartym powietrzu. Gdyby prawodawca chciał, aby każda impreza na otwartym powietrzu była 
dopuszczalna, to znalazłoby to odzwierciedlenie w przepisie (np. poprzez sformułowanie „w 
przypadku imprez na otwartym powietrzu”).  
Interpretacja pojęcia „obiekt sportowy” prowadzi do wniosku, że musi istnieć jakakolwiek 
infrastruktura tego obiektu. Musi to być coś więcej, niż tylko brzeg rzeki lub jeziora (nawet z 
wyznaczonymi stanowiskami konkursowymi). Przykładowo:  
 zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki za obiekt sportowy uznaje się 

samodzielny zwarty zespół budynków oraz urządzeń terenowych przeznaczonych do celów 
sportowych i rekreacyjnych,  

 dla potrzeb statystycznych Główny Urząd Statystyczny zdefiniował obiekt sportowy jako: 
„samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów 
sportowych”. 

 
Podsumowując: przeprowadzenie zawodów wędkarskich jest niedopuszczalne, jeżeli w 

miejscu ich przeprowadzania brak jest trwałej infrastruktury, rozumianej 
jako zespół urządzeń przeznaczonych do uprawiania sportu 
wędkarskiego.    

 




