
INFORMACJA O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI                                              

KLUBU TURYSTÓW PIESZYCH PTTK „Wiercipięty” 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wycieczek i wieczorów 

Klubu Turystów Pieszych PTTK „Wiercipięty” - szczególnie po odwołaniu 

zakazu wstępu do lasów - przedstawiamy aktualną sytuację. 

Obecnie obowiązuje  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia                      

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 r., poz.697). Gdy 

dalej piszemy o rozporządzeniu właśnie to rozporządzenie mamy na myśli. 

Zgodnie z § 14. 1. wymienionego rozporządzenia do odwołania zakazuje się 

organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem 

od tej zasady są spotkania danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu 

art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami 

najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. 

 

Definicję osoby najbliższej znajdziemy w art. 115 § 11 k.k. Wskazany przepis 

brzmi następująco: 

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej 

samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 

małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 

Wstępni i zstępni to rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki itd. Powinowaci to rodzina 

małżonka (jego rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki). 

W praktyce problem pojawia się przy rozumieniu zwrotu osoba pozostająca we 

wspólnym pożyciu. 

Już z treści przepisu wynika, iż ustawa rozróżnia pozostawanie we wspólnym 

pożyciu od małżeństwa. Podstawowa dedukcja prowadzi do wniosku, iż 

omawiany zwrot oznacza rodzaj nieformalnego związku (konkubinatu). 

Jednak nie każdy związek pozwala uznać partnerów za osoby pozostające we 

wspólnym pożyciu. Przyjmuje się, że wspólne pożycie oznacza więź psychiczną i 

fizyczną między partnerami, wspólność ekonomiczną oraz trwałość czasową 

związku. Więź ekonomiczną należy rozumieć jako wspólne prowadzenie 

gospodarstwa domowego. 

Z powyższego wynika, iż co do zasady nie uznamy za osoby pozostające we 

wspólnym pożyciu partnerów mieszkających osobno. Jak również osoby, które 

choć mieszkają wspólnie osobno zaspokajają swoje potrzeby życiowe. 

 

Treść wprowadzonych przepisów w praktyce oznacza zawieszenie działalności 

naszego klubu a termin wznowienia tej działalności nie jest na razie znany.  

KLUB TURYSTÓW PIESZYCH PTTK „WIERCIPIETY” NIE JEST W TEJ CHWILI 

ORGANIZATOREM ŻADNYCH WYCIECZEK, RAJDÓW, PRELEKCJI, SPOTKAŃ ITP. 

 

 

 



Zachęcamy za to członków i sympatyków klubu do odbywania wycieczek po lesie 

z osobami najbliższymi. 

Od dnia 20 kwietnia zniesiono zakaz wstępu na tereny leśne. Zasady wynikające 

z rozporządzenia są następujące : 

 nadal , zgodnie z § 16 ust.2 pkt 1 rozporządzenia, nie wolno korzystać ze 

znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, 

urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.  

 osoby przebywające na terenie lasu (zgodnie z § 18 ust.2 pkt 9 

rozporządzenia) nie muszą obecnie zakrywać ust i nosa (głównie chodzi tu 

o powszechną obecnie maseczkę), 

 zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia osoby przemieszczające się 

pieszo mogą poruszać się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. 

Wyjątkiem są sytuacje gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze 

względu na opiekę nad: 

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie; 

 

Aktualne zasady zachowania związane z występowaniem koronawirusa można 

znaleźć na stronie internetowej : 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia       

 

Prosimy też o śledzenie informacji przekazywanych przez leśników, gdyż może 

być wprowadzony przez nich zakaz wstępu na niektóre obszary leśne. 

Szczególnie chodzi tu o wprowadzenie zakazu ze względu na zagrożenie 

pożarowe. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach, o wprowadzeniu zakazu 

samodzielnie decyduje nadleśniczy, najlepiej znający lokalne warunki. 

Obligatoryjnie powinien on wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu z 

powodu zagrożenia pożarowego, gdy w danej okolicy wilgotność ściółki 

mierzona o godz. 9.00 rano przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc. 

Przy obecnej suszy nie można tego wykluczyć. Informacje dostępne są między 

innymi na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. Należy kliknąć na 

dole strony na „mapy BDL” i wybrać „Mapę zakazów wstępu do lasu”.  
 

Życzymy nam wszystkim dużo zdrowia i zmiany sytuacji na taką która pozwoli na 

powrót do naszej tradycyjnej działalności. 

                                                                                                 Za Zarząd Klubu 

                                                                                                   

                                                                                                  PREZES KLUBU 
                                                                                              Mirosław Dudziński 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

