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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE W SŁUŻBIE POLSKIEMU
ŁOWIECTWU
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
USED IN POLISH HUNTING ACTIVITIES
Streszczenie
Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo informacyjne, nastawione na
szybki, wygodny, ale również bezpieczny przekaz informacji. Nowoczesne
technologie teleinformatyczne są obecne we wszystkich dziedzinach naszego
życia, również w czasie wolnym od pracy, czasie który poświęcamy swoim
pasjom. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienie wybranych technologii,
które wspierają łowiectwo w Polsce.

Abstract
Modern society is an information society, focused on fast, convenient, but
also safe transfer of information. Modern ICT technologies are present in all
areas of our lives, also in our free time, in our passions. This article is an attempt to present selected technologies that support hunting in Poland.
Słowa kluczowe: łowiectwo, technologie teleinformatyczne, elektroniczna
książka ewidencji polowań, koło łowieckie.
Keywords: hunting, ICT technologies, electronic hunting book, hunting club.
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Łowiectwo, w myśl ustawy „Prawo łowieckie”, jest elementem ochrony
środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej[1]. W szerokim ujęciu, pod
pojęciem łowiectwa, kryje się zatem, mnóstwo innych zagadnień. To
wiedza i działania związane z gospodarką zwierzyną, czyli techniki hodowlane, ochrona i użytkowanie zwierzyny, to również likwidacja szkód
wyrządzanych przez zwierzęta łowne; to także znajomość przepisów
dotyczących posługiwania się bronią, bezpiecznego polowania oraz
umiejętność posługiwania się bronią czy innymi urządzeniami służącymi do polowań i znajomość ich budowy. Od myśliwych wymaga się
również, wiadomości z zakresu sokolnictwa czy kynologii. Wypada też
mieć spore obeznanie w zakresie historii polskiego łowiectwa, znajomości literatury, muzyki, plastyki o tej tematyce. Polski myśliwy powinien
biegle posługiwać się językiem łowieckim oraz zachowywać zgodnie
z etyką i etykietą łowiecką. Powinien być profesjonalistą w obszarze
swojej pasji, bo w świetle obecnej sytuacji prawnej myśliwy w Polsce
wykonuje zadania z zakresu gospodarowania zasobami Skarbu Państwa
w ramach swojego hobby.
Współczesne łowiectwo, to dziedzina naukowa opierająca swoją
wiedzę o wyniki badań z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, ale
również humanistycznych, czy społecznych. Głównym obszarem badań
jest nie tylko biologia i ekologia zwierzyny ( czyli nauka o zwierzętach
łownych oraz ich miejscu i znaczeniu w środowisku naturalnym), a także
historia, kulturoznawstwo i socjologia[2]. Poniższy diagram jest próbą
uzmysłowienia, jak szeroką wiedzę obejmuje pasja, zwana łowiectwem,
to interdyscyplinarna dziedzina naukowa.

[1]
[2]

Art.1 – Ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie; Dz.U. 2022.0.1173 t.j.
Nusslein F. – Łowiectwo.Podręcznik. – wyg. Galaktyka, sp. Zo.o., Łódź 2010, s. 12
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Wykres 1. Interdyscyplinarny charakter łowiectwa w Polsce.
Biologia
Nauki ścisłe i
przyrodnicze

Ekologia

Nauki o Ziemi i środowisku

Nauki o polityce i administracji

Nauki społeczne

Nauki prawne

Nauki socjologiczne

Językoznawstwo

ŁOWIECTWO

Historia
Nauki
Humanistyczne
Nauki o kulturze i religii

Nauki o sztuce

Nauki leśne

Weterynaria
Nauki rolnicze
Rolnictwo o ogrodnictwo

Technologia żywności i żywienia

Źródło: opracowanie własne

Z ekonomicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na znaczenie
gospodarcze łowiectwa.
Myśliwych w Polsce zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim jest
ponad 120 tys.[3]. Z jednej strony, co wynika ze specyfiki gospodarki
łowieckiej w Polsce, myśliwi wykonują zadania scedowane im przez
Skarb Państwa, a z drugiej przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości
[3]
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w Polsce. Zadania gospodarcze związane z hodowlą, ochroną i użytkowaniem zwierzyny myśliwi zrzeszenie w Polskim Związku Łowieckim
wykonują w ramach własnego budżetu. Co zapewne obniża koszty budżetu państwa. Oddawanie się łowiectwu przez myśliwych to przychody
dla wielu przedsiębiorców w Polsce i za granicą. To zyski dla sklepów
myśliwskich, sportowych, optycznych ( zakup broni, sprzętów optycznych i wszelkiego rodzaju akcesoriów), to rozwój turystyki, biur podróży,
linii lotniczych i agroturystyki, często w miejscach nieatrakcyjnych dla
pozostałej części społeczeństwa. To wpływy z obrotu dziczyzną. Na aktywności kół łowieckich i myśliwych korzysta wiele osób prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce czy pracujących w przedsiębiorstwach,
niekoniecznie związanych z łowiectwem, np. branża samochodowa –
sprzedaż samochodów terenowych, agencje ubezpieczeniowe – sprzedaż
polis ubezpieczeniowych.
Łowiectwo, jak każda dziedzina, zmienia się wraz ze zmieniającym
się światem. Postęp technologiczny, szybkość przekazywania informacji,
nowe ścieżki informacyjne, zmiany w sposobach porozumiewania się
częściowo wymuszone przez lookdown związany z pandemią koronawirusa to tylko niektóre aspekty, zmieniające naszą codzienność. Odcisnęły
one również swój wpływ na funkcjonowaniu łowiectwa, kół łowieckich
czy pracy Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego.
Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym – „społeczeństwie, w którym
informacja jest najważniejszym aktywem każdego przejawu ludzkiej
aktywności. Społeczeństwie, w którym informacja zajmuje centralne
miejsce, zapoczątkowuje i jest czynnikiem sprawczym wszystkiego”[4].
W koncepcji Castellsa społeczeństwo informacyjne tworzy technologia
informacyjna, sieć i ludzie z nich korzystający[5]. Sieć tworzy pewien
porządek organizacyjny i zabezpieczenie stałego kontaktu bez względu
na miejsce albo dzielącą jednostki przestrzeń[6].

[4]
[5]

[6]

Webster F. – Theories of the information Society, wyd. Routledge, New York 2014, s.10
Castells, M. – Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny”2004
nr 64, s. 137–143
Novikova K. Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany
społecznej. Journal of Modern Science. 2016;29(2):71-92.
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Papierowy/ listowny obieg dokumentów pomiędzy władzami PZŁ,
a kołami łowieckimi, czy poszczególnymi myśliwymi zanika. Liczy się
szybkość przekazywania informacji, obniżenie kosztów, unikanie marnowania papieru, względy ekonomiczne, ekologiczne i logistyczne wygrały
z tradycyjną metodą przekazywania zawiadomień.
Zarząd Główny, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego
w ramach prowadzonego obiegu informacji z zarządami kół łowieckich
obecnie chętniej wybierają drogę mailową. W ponad 90 procentach
pisma do zarządów kierowane są właśnie tą drogą[7].
Ze względu na szczególną rolę, jaką powierzono Polskiemu Związkowi
Łowieckiemu, czyli gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa (zwierzyna łowna w stanie wolnym), władze PZŁ zdecydowały się na wprowadzenie dodatkowego kanału informacyjnego, aby ułatwić i przyspieszyć
przepływ danych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Został
stworzony, odpowiednio przetestowany i wprowadzony do użytku System
KŁ PZŁ. Obecnie zrzesza on 2667 kół łowieckich z 2770 kół zarejestrowanych w Polsce, co stanowi ponad 95 procent wszystkich kół łowieckich
w Polsce. Głównym celem tego projektu było scentralizowanie przepływu
informacji dotyczących sprawozdawczości łowieckiej. Koła pracujące
w Systemie KŁ w sposób automatyczny przekazują informacje przede
wszystkim dotyczące swojego stanu pozyskania[8]. Zdaniem członków
Zarządu Głównego PZŁ System KŁ okazał się idealnym narzędziem
ułatwiającym prowadzenie gospodarki łowieckiej w czasie pandemii
koronawirusa.
Kolejną nowinką technologiczną, stworzoną na potrzeby myśliwych
jest elektroniczna książka ewidencji polowań. Zgodnie z art. 42b.1. ustawy
Prawo łowieckie[9], termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne
określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego, liczba i gatunek pozyskanej zwierzyny albo ptaków lub
ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO
[7]
[8]
[9]
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stwarzających zagrożenie dla Polski oraz liczba wszystkich oddanych
strzałów do zwierzyny grubej podlegają wpisowi w książce ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, w postaci papierowej lub
elektronicznej, dla każdego obwodu łowieckiego. Na polskim rynku
dostępnych jest kilka tego typu aplikacji, najlepiej rozpowszechnioną
jest EKEP Polskiego Związku Łowieckiego, z której korzysta ponad
1000 kół łowieckich.
Myśliwi w Polsce chętnie sięgają po nowe rozwiązania, jakie oferuje
technologia teleinformatyczna, ponad połowa kół w Polsce posiada już
elektroniczne książki polowań. W lutym 2022 przeszło 55% kół korzystało z tego rozwiązania[10]. Ostatnie zmiany w regulacjach prawnych
spowodują, że do końca roku wszystkie koła łowieckie będą zobligowane wprowadzić takie rozwiązanie w swoją strukturę[11]. Wspomniana
nowelizacja nakłada na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
prawny obowiązek prowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym w formie elektronicznej. Od dnia 10 listopada 2022 r. nie
będzie już zatem możliwości dokonywania wpisów w dotychczasowych
książkach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej).
Elektroniczna książka ewidencji polowań to rozwiązanie ułatwiające
funkcjonowanie koła łowieckiego i szereg udogodnień dla poszczególnych myśliwych. Z jednej strony wszyscy użytkownicy danej aplikacji
mają dostęp do wielu informacji, a z drugiej pewność że ich dane są
bezpieczne. Można w prosty sposób pozyskać informacje o ilości osób
polujących danego dnia oraz miejscu polowania, o ilości zwierzyny
pozyskanej. Aplikacja zaoszczędza czas oraz środki finansowe dotychczas przeznaczane na dojazd do książki papierowej i dokonanie wpisu.
Podnosi również poziom bezpieczeństwa w trakcie polowania, każdy
użytkownik może sprawdzić w jakiej odległości znajdują się inni myśliwi.
Kolejny rok – 2023 będzie rokiem wartym podjęcia głębszych badań nad przydatnością tych systemów. Będzie to bowiem pierwszy rok,
[10]
[11]

Pierlak W. – dane Zespołu ds. ŁOW i EKEP PZŁ z dn.18.05.2022
art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).
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w którym wszystkie koła łowieckie w Polsce będą zobowiązane korzystać
z elektronicznej książki ewidencji polowań.
Technologie teleinformatyczne stały się nieodzowną częścią naszego
życia. Sądzę, że dopóki skracają czas pracy, podnoszą poziom bezpieczeństwa osób czy danych, ułatwiają porozumiewanie się są cennym
wynalazkiem współczesnego człowieka. Należy jednak pamiętać, że
mają one służyć ludziom, a nie zawładnąć naszym życiem.
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