
 Materiał do dyskusji  

W ostatnim czasie kol podłowczy koła, stał się w sposób świadomy autorem sytuacji, która obciąża w 

dużym stopniu innego naszego kolegę. W związku z tym poddaje pod dyskusję otwartą temat programu 

"EPI - Ewidencja" http://www.epi24.pl, który sprawdza się już w wielu kołach łowieckich w 

Polsce. W załączeniu autoryzowany plik audio z odbytej rozmowy telefonicznej, która przeprowadzona 

została z twórcą programu panem Marcinem KRZESIŃSKIM z Kłodzka /mob.tel. 605.572.550/ 

Zapis w programie ALLPlayer do odtworzenia na stronie tematycznej 

Opinia pobrana z sieci internetowej. 

Będąc w innym kole na polowaniu indywidualnym (wiosna 2013) poznałem EPI 

ewidencja polowań indywidualnych. Zapisów dokonuje się z komputera domowego 

lub telefonu komórkowego. Co o tym sądzicie. Poniżej zalety i możliwości tej formy 

zgłaszania się na polowania indywidualne. Istotne funkcje programu to: - szybkość 

i łatwość dokonywania wpisu /oszczędność czasu i kosztów przejazdu/ - możliwość 

zapisania się czy zmiany miejsca wykonywania polowania przez telefon 

komórkowy z każdego miejsca /musi być zasięg / - możliwość odnotowania 

pozyskania sztuki czy oddanego strzału bezpośrednio z łowiska lub po powrocie do 

domu - wgląd podczas wpisywania się w bieżącą realizację planu łowieckiego i 

pozyskania zwierzyny /zawsze aktualne dane co możemy strzelić nawet z łowiska 

przez telefon komórkowy/ - zawsze wyświetla się domyślnie dzisiejsza data /trudno 

o pomyłkę/. Datę można zmienić na późniejszą, lecz nie można wypisać się 

wstecznie. - podgląd mapy naszych łowisk podczas wpisywania się /po kliknięciu 

wyświetla się szczegółowa mapa/ - w przypadku wpisania się na teren gdzie już jest 

wypisany inny kolega mamy wyświetlone ostrzeżenie - przy najechaniu kursorem 

na imię i nazwisko myśliwego wyświetli się kolegom kontakt do kolegi , a gdy 

najedziemy kursorem na miejsce wyk. polowania wyświetlą się dodatkowe dane 

dot. uszczegółowienia miejsca w danym łowisku - możliwość zablokowania 

konkretnych łowisk przed planowanym polowaniem zbiorowym / zgodnie z 

regulaminem na 3 dni przed/ nie będzie można wpisać się tam gdzie ma odbywać 

się polowanie zbiorowe - przy odnotowaniu pozyskania przez myśliwego 

informacja trafia automatycznie do łowczego oraz skarbnika /nie ma potrzeby 

dodatkowych telefonów czy zgłoszeń/ - korekt /zmian/ w książce dot. pozyskania 

zwierzyny można dokonywa do 48 godz od momentu zakończenia polowanie - 

myśliwy widzi na bieżąco swoje rozliczenie finansowe z kołem / opłaty premie czy 

koszty polowania rozliczane są na bieżąco/ - myśliwy ma możliwość wprowadzenia 

wykonanych prac, które po akceptacji łowczego są mu zaliczone i wie w każdym 

momencie jaki jest bilans jego godzin - w książce elektronicznej ZK umieszczać może 

ważne informacje /np. odstrzał jeleni byków w I kl został wykonany itp. itd. - 

istnieje możliwość aby myśliwi mięli dostęp do ważnych dokumentów koła /będą się 

wyświetlały po kliknięciu ikony/ takich jak komunikaty ZK, obowiązujące uchwały, 

kalendarzyki polowań zbiorowych i dokarmiań, regulamin koła itp. - stały dostęp 

do informacji, co dzieje się w łowisku oraz liczne statystyki /kto ile razy polował, ile 

razy strzelał, co pozyskał, gdzie pozyskano zostały dane gatunki zwierzyny itp,/ - 

na bieżąco mamy podgląd w przepracowanie godzin na rzecz koła w danym sezonie 



- koszt utrzymania książki elektronicznej na jeden obwód wynosi 369,00zł rocznie. 

Jeśli podzielimy to na 365 dni roku oraz na 40 myśliwych w kole dziennie każdy z 

nas płaci 0,025zł /płatne ze wspólnej kasy kołowej / ! - elektroniczna książka możne 

współpracować ze zintegrowanym systemem do obsługi pracy zarządu co w 

konsekwencji mogło by poprawić znacząco przepływ informacji, uniknąć pomyłek, 

zaoszczędzić dużo czasu oraz pieniędzy wydawanych na jadze do tradycyjnej 

książki. - dla spełnienia wymogów formalnych będziemy musieli wykonywać 

bieżących wydruków na papier, np. każdego dnia i umieszczać ten wydruk we 

wskazanym miejscu ale to jest problem Zarządu. 
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