
Odległość pomiędzy wędkarzami (WW – 2010/05) 

Poniższy artykuł został zainspirowany dyskusją na jednym z wędkarskich for 

internetowych, która dotyczyła odległości pomiędzy wędkarzami łowiącymi pod 

lodem. Wprawdzie, gdy piszę te słowa, jest już bardzo ciepło, a lód sukcesywnie 

topnieje, niemniej jednak kwestia odległości pomiędzy wędkującymi wydała mi 

się na tyle interesująca, że postanowiłem poświęcić jej chwilę.  

Co do zasady, odległości pomiędzy samymi wędkarzami lub wędkarzami a 

niektórymi obiektami określone są bądź w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, bądź w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW”, przy 

czym część regulacji w tym zakresie wynikających z przepisów prawa została 

po prostu powtórzona w RAPR PZW. Zacznę zatem od odległości wskazanych 

w ustawie o rybactwie śródlądowym i przepisach wykonawczych do tejże 

ustawy. 

Stosownie do postanowień art. 8. 1. ustawy o rybactwie śródlądowym, zabrania 

się połowu ryb: 

4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych 

piętrzących wodę; 

12) wędką: 

a) w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi 

połowowych uprawnionego do rybactwa, 

b) w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie 

podwodnego połowu ryb kuszą, 

13) kuszą: 

e) w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie 

narzędzi połowowych. 

Pozostałe regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 

hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. I tak stosownie do 

postanowień §15 i 16 ww. rozporządzenia: obręby ochronne ustanawia się na 

terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ 

ryb, łącznie z odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami 

cieków w odległości co najmniej 50 m powyżej i 50 m poniżej przepławek, 

budowli lub urządzeń, zaś oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych 



dokonuje się przez ustawienie, w odległości nie większej niż 50 m od granicy 

obrębu ochronnego, tablic. 

W mojej ocenie intencja ustawodawcy jest w wypadku tych przepisów 

oczywista. Z jednej strony mają one na celu ochronę ryb, z drugiej strony 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno wędkującym, jak i innym użytkownikom 

wód oraz ewentualne limitowanie dostępu do wody. 

Powyższe przepisy zostały w części przeniesione na grunt RAPR PZW. Poza 

tym RAPR wprowadza szereg innych regulacji w omawianym temacie, 

dotyczących osób dokonujących amatorskiego połowu ryb. Regulacje te można 

podzielić na 3 grupy, z których pierwsza dotyczy połowy ryb spokojnego żeru, 

druga drapieżników, a trzecia połowu pod lodem. 

W przypadku ryb spokojnego żeru wędkarze są zobligowani do zachowania 

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu – 10 m; 

- między łodziami – 25 m; 

- między łodzią a brzegiem – 50 m. 

Przy połowie drapieżników odstępy powinny wynosić: 

- łowiąc z brzegu – 30 m; 

- łowiąc z łodzi lub brodząc – 50 m. 

Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 

10 m. 

Można by było zatem przyjąć, że RAPR – podobnie jak przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego – ma na celu zapewnienie komfortu łowienia, 

bezpieczeństwa wędkarzy i innych użytkowników wód. Można by było, gdyby 

nie zapis § 2 pkt 3, który stanowi, że przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 

łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy 

zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie 

odstępy, określone w pkt. 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone 

tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że ww. przepisy ustawy i rozporządzenia nie 

zawierają możliwości zmniejszania odległości wskazanych w poszczególnych 

przepisach. RAPR to czyni i nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że w 

praktyce wędkarze potrafią siedzieć na łowisku „bark w bark”. W tym 



kontekście powstaje pytanie co do celowości ustalania odległości pomiędzy 

wędkującymi w RAPR, skoro sytuacje zmniejszania tych odległości są 

dopuszczalne i mają miejsce w praktyce. 
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