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Streszczenie 
 
 Wybór tematu zwi zanego ze stosowaniem nowoczesnych technologii informacyj-
nych (w dobie spo ecze stwa informacyjnego) w dzia alno ci ko a owieckiego oraz istnie-
j cych potencjalnych ogranicze  w tym zakresie wydaje si  by  uzasadniony ze wzgl du na 
wag , jak  wspó cze nie przywi zuje si  do informacji. Temat ten jest ma o zbadany na-
ukowo (wr cz niszowy). Celem artyku u jest przedstawienie wyników bada , jakie zosta y 
przeprowadzone przez autora, dotycz cych obiegu informacji przekazywanych przez zarz -
dy poszczególnych kó  owieckich ich cz onkom. Badaniami zosta y obj te ko a owieckie 
funkcjonuj ce w ramach PZ  – Zarz d Okr gowy z siedzib  w Poznaniu. Na tym obszarze 
funkcjonuj  104 ko a owieckie, z czego badaniami uda o si  obj  79 – co stanowi 75,96%. 
Badania by y przeprowadzane za po rednictwem ankiet oraz wywiadów osobistych z cz on-
kami zarz dów poszczególnych kó . Dodatkowo materia y zosta y pozyskane z zarz du 
g ównego PZ  oraz Zarz du Okr gowego w Poznaniu. W pracy zosta a postawiona hipote-
za badawcza: ze wzgl du na specyfik  gospodarki owieckiej w ramach prowadzonego 
obiegu informacji pomi dzy zarz dem a poszczególnymi cz onkami kó  owieckich nie jest 
mo liwe pe ne zast pienie komunikacji tradycyjnej nowoczesn  (tzn. z wykorzystaniem 
sieci Internet). Hipoteza ta zosta a potwierdzona w wyniku analizy zgromadzonego materia-
u badawczego. Ponadto autor wyci gn  wnioski oraz dokona  podsumowania. Podkre li , 
e badania nie obejmowa y ca ego obszaru kraju, a ze wzgl du na du e zainteresowanie 

spo eczne (szczególnie po ród cz onków PZ ) powinny by  kontynuowane. Dodatkowo 
zosta y wskazane kierunki dalszych bada .  
S owa kluczowe: technologia informacyjna, obieg informacji, spo ecze stwo informacyjne, 
gospodarka owiecka, ko o owieckie. 
                                                 

1  Katedra Nauk o Zarz dzaniu.  
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Wprowadzenie 
 
 yjemy obecnie w spo ecze stwie informacyjnym – „spo ecze stwie, 
w którym informacja jest najwa niejszym aktywem ka dego przejawu ludzkiej 
aktywno ci. Spo ecze stwie, w którym informacja zajmuje centralne miejsce (m.in. 
dot d zajmowane przez materi ), zapocz tkowuje i jest czynnikiem sprawczym 
wszystkiego (…)” (Webster 2014, s. 10). Jak wynika z powy szej definicji, jest to 
spo ecze stwo, w którym podstawowym elementem kszta tuj cym warunki dzia a-
nia jest informacja. Oczywi cie musi ona spe nia  pewne okre lone standardy. Jed-
nym z nich jest jej aktualno . W konsekwencji bardzo wa nym zagadnieniem jest 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu informacji.  
 Rozpatruj c w tym aspekcie temat nowoczesnych technologii informacyjnych 
w dzia alno ci ko a owieckiego, nale y podkre li , e jego wybór jest podyktowa-
ny du y naciskiem, jaki obecnie k adzie si  na technologie informacyjne wspoma-
gaj ce obieg informacji. Obszar ten jest dodatkowo interesuj cy ze wzgl du na brak 
bada  naukowych w tym zakresie. Co wi cej, pomimo swojej niszowo ci obejmuje 
w skali kraju 2550 kó  my liwskich. Ze wzgl du na obj to  artyku u dociekania 
naukowe zostan  ograniczone tylko do aspektów komunikacji, jaka ma miejsce 
pomi dzy zarz dami poszczególnych kó  my liwskich a ich cz onkami. 
 Rekapituluj c, nale y postawi  hipotez  badawcz : ze wzgl du na specyfik  
gospodarki owieckiej w ramach prowadzonego obiegu informacji pomi dzy zarz -
dem a poszczególnymi cz onkami kó  owieckich nie jest mo liwe pe ne zast pienie 
komunikacji tradycyjnej nowoczesn  (tzn. z wykorzystaniem sieci Internet).  
 
 
1. Obieg informacji przekazywanych przez zarz d cz onkom ko a owieckiego 
 
 Analizuj c sposób realizacji procesów zwi zanych z obiegiem informacji 
przekazywanych przez zarz d ko a owieckiego poszczególnym jego cz onkom, 
nale y podkre li , e w wi kszo ci przypadków wyst puje dowolno  sposobu 
przekazania tej e informacji. Tylko w niektórych przypadkach istniej  pewne ogra-
niczenia (m.in. natury prawnej). Jednym z takich w a nie przyk adów jest upowa -
nienie do wykonywania polowania indywidualnego. Zgodnie z obowi zuj cymi 
regulacjami prawnymi do wykonywania polowania indywidualnego wymagane jest 
posiadanie stosownego upowa nienia. Jest ono drukiem cis ego zarachowania 
i jest wydawane na jeden obwód owiecki w dwóch egzemplarzach (po jednym dla 
my liwego oraz dzier awcy lub zarz dcy obwodu owieckiego). Jego forma gra-
ficzna oraz tre  zosta y jednoznacznie okre lone w za czniku do Rozporz dzenia 
Ministra rodowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegó owych warun-
ków wykonywania polowania i znakowania tusz – DzU z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
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(PZ  2015). Co wi cej, zgodnie z funkcjonuj cymi w praktyce rozwi zaniami my-
liwy musi posiada  taki dokument:  

– w okre lonej formie graficznej, 
– w formie orygina u. 

 Jest to bezpo rednim nast pstwem (obok ju  wy ej wspomnianych regulacji 
prawnych) istnienia dodatkowych zarz dze  – m.in. Zarz dzenia nr 768 Komen-
danta G ównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wyko-
nywania zada  przez policjantów pe ni cych s u b  patrolow  oraz koordynacji 
dzia a  o charakterze prewencyjnym z pó niejszymi zmianami (Policja Pa stwowa 
2015), uprawnie  – m.in. art. 39 Uprawnienia stra ników Pa stwowej Stra y o-
wieckiej – DzU 1995 nr 147 poz. 713, Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 r. Prawo 
owieckie (Sejm 2015), czy te  art. 47 uprawnie  Pa stwowej Stra y Le nej – DzU 

1991 nr 101 poz. 444, Ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach z pó niejszymi 
zmianami (Sejm 2 2015). W praktyce, w przeanalizowanej grupie wybranych kó  
owieckich, upowa nienie do wykonywania polowania indywidualnego wyst puje 

w dwóch formach. Pierwsza (najbardziej rozpowszechniona) to brulion z gotowymi 
drukami samokopiuj cymi. W tym przypadku, poza jednoznaczn  identyfikacj  
wydanego dokumentu2, istnieje dodatkowa ewidencja wypisanych upowa nie  
przechowywana w kole owieckim. Drugim (stosunkowo rzadkim) sposobem jest 
wydruk ze specjalistycznego oprogramowania (posiadaj cego odpowiedni  certyfi-
kacj , m.in. PZ ). W tym przypadku dodatkowa kopia przechowywana w kole 
owieckim poza wersj  papierow  posiada równie  swoj  wersj  wirtualn . Cech  

wspóln  wymagan  zarówno w przypadku stosowania rozwi zania pierwszego, jak 
i drugiego, jest konieczno  piecz towania i podpisu przez osob  upowa nion  do 
tego typu czynno ci przez walne zgromadzenie cz onków ko a. Co do sposobu 
obiegu tego typu dokumentów istniej  ró nego metody jego realizacji. W wi kszo-
ci analizowanych kó  owieckich (88,61%) upowa nienia do wykonywania polo-

wania indywidualnego by y wydawane indywidualnie (osobi cie) przez osob  do 
tego upowa nion , po zdaniu poprzedniego upowa nienia oraz spe nieniu dodatko-
wych warunków (takich m.in. jak niezaleganie z wymaganymi p atno ciami, zreali-
zowane prace spo eczne na rzecz ko a, dostarczenie dokumentów o obowi zkowym 
przystrzelaniu broni czy te  udzia  w wymaganych szkoleniach). Tylko w przypad-
ku 11,39% kó  owieckich decydowano si  na dostarczenie tego dokumentu listem 
poleconym za po rednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku zazwyczaj zainte-
resowany otrzymaniem dokumentu musia  równie  uprzednio spe ni  dodatkowe 
kryteria w postaci co najmniej zdania poprzedniego upowa nienia. Nale y równie  
podkre li , e wysy anie upowa nienia do wykonywania polowania indywidulnego 

                                                 
2  Dokument posiada jednoznacznie identyfikowalne cechy (w tym m.in. numer) czy te  

charakterystyczny kolor – zielony dla my liwego, ó ty do ewidencji prowadzonej przez upowa -
nion  w kole owieckim osob  zajmuj c  si  wydawaniem i ewidencj  tego typu dokumentów.  
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(ze wzgl du na swój charakter) jest realizowane tylko listem poleconym. Ponadto 
nale y zauwa y , e tylko w bardzo niewielkim procencie (1,27% zbadanych kó  
owieckich) stosuje si  rozwi zania wykorzystuj ce oprogramowanie o charakterze 

zintegrowanym do zarz dzania komunikacj . Jest to oprogramowanie umo liwiaj -
ce z jednej strony efektywne prowadzenie wymaganych przepisami prawa wszel-
kiego rodzaju ewidencji, a z drugiej usprawnienie komunikacji z cz onkami ko a3. 
Niestety jego mo liwo ci oraz procent wykorzystania s  obecnie wyra nie ograni-
czane przez dost p do Internetu i korzystanie z elektronicznych form komunikacji. 
 W przypadku innych dokumentów (które nie posiadaj  ju  tak restrykcyjnie 
okre lonego algorytmu obiegu) analizowana zbiorowo  kó  owieckich wykazywa-
a wi ksze zró nicowanie co do sposobów i rodków realizacji. W przypadku kó  

posiadaj cych w asn  stron  internetow  (20,19%) wi kszo  informacji by a do-
st pna w zak adkach „aktualno ci”, „informacje”, „komunikaty” itp. W tym przy-
padku 76,19% kó  posiada o dodatkowe zabezpieczenie przed dost pem do infor-
macji przez osoby niepowo ane polegaj ce na gradacji informacji na: 

– ogólnodost pne dla wszystkich przegl daj cych stron  internetow , 
– dost pne tylko dla cz onków posiadaj cych w asny login oraz has o (bar-

dzo cz sto tzw. strefa zamkni ta). 
 Dodatkowo ko a posiadaj ce stron  internetow  niektóre wa ne i istotne in-
formacje (np. o terminie walnego zgromadzenia ko a czy te  obowi zkowym przy-
strzelaniu broni) przekazywa y drog  e-mailow  (z dodatkowym zaznaczeniem 
opcji priorytetu dostarczenia oraz potwierdzenia przeczytania) czy te  listu (5% 
zwyk ego, 95% poleconego)4. Nale y podkre li , e tylko sporadycznie (mniej ni  
1%) do komunikowania si  z cz onkami ko a by y wykorzystywane narz dzia udo-
st pniane przez technologi  GSM (po czenia g osowe, SMS czy te  MMS).  
 Dodatkowego zanalizowania wymaga równie  (nie wchodz c w szczegó y 
techniczne) jako  i ilo  informacji zawartych na stronach internetowych poszcze-
gólnych kó  owieckich. W tym przypadku rozpi to  stosowanych rozwi za  jest 
ogromna. Spotyka si  zarówno strony bardzo proste, które zawieraj  tylko podsta-
wowe informacje dotycz ce cz onków zarz du (wraz z podstawowymi danymi 
teleadresowymi) czy te  krótkiej historii ko a. By y one jednak w zdecydowanej 
mniejszo ci (4,76%). W wi kszo ci przypadków (95,24%) strony internetowe po-
szczególnych kó  zawiera y wiele interesuj cych informacji, obejmuj c poza tymi 
wymienionymi powy ej równie  takie informacje jak:  

                                                 
3  Wspomagaj ce bie c  analiz  wykonania planu owieckiego. Umo liwiaj ce bezpo-

redni dost p do aktualizowanych na bie co danych finansowych, aktualnej ewidencji wydanych 
i zdanych indywidualnych upowa nie  do wykonywania polowania czy te  salda wykonanych 
prac spo ecznych na rzecz ko a. 

4  Szczególnie w przypadku walnego zgromadzenia ko a owieckiego – zgodnie z obowi -
zuj cymi przepisami § 57 Statutu Polskiego Zwi zku owieckiego – zwo anie walnego zgroma-
dzenia nast puje przez pisemne zawiadomienie ka dego cz onka ko a.  
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– bardziej szczegó owe informacje o kole i jego historii, 
– regulamin polowa , 
– obowi zuj cy kalendarz polowa , 
– informacje osobowe – w tym m.in. takie informacje, jak pe ne dane tele-

adresowe wszystkich cz onków ko a, informacje na temat ewentualnych 
zaleg o ci finansowych danego cz onka ko a w stosunku do ko a, jak 
i PZ , ogranicze  dotycz cych niektórych pozycji w indywidualnym po-
zwoleniu na wykonywanie polowania zgodnie z obowi zuj cym i fizycz-
nie zrealizowanym na poziomie ko a planem pozyskania zwierzyny, czy 
te  wszelkiego rodzaju informacje adresowane do konkretnej zalogowanej 
osoby (wy cznie po zalogowaniu si  do systemu), 

– harmonogram polowa  zbiorowych (wy cznie po zalogowaniu si  do sys-
temu), 

– obwody owieckie b d ce do dyspozycji danego ko a owieckiego, w cz-
nie z bardzo dok adnymi mapami kartograficznymi uwzgledniaj cymi ak-
tualne po o enie urz dze  owieckich, takich jak np. ambony, zwy ki, n -
ciska czy te  pasy zaporowe i cz ci obwodu wy czone z polowania (wy-

cznie po zalogowaniu si  do systemu), 
– informacje dotycz ce sektorów, które aktualnie s  zaj te przez my liwych 

poluj cych w danym obwodzie (wy cznie po zalogowaniu si  do systemu) 
– sytuacja ta dotyczy a tylko jednego ko a owieckiego, 

– numer konta bankowego (równie  w formie aktywnej, tzn. umo liwiaj cej 
automatycznie wygenerowanie przelewu za np. wzi cie upolowanej tuszy 
na u ytek w asny), 

– druki do pobrania (wszelkiego rodzaju dokumenty zwi zane z my listwem,  
– kryteria selekcji, organizowanych konkursów psów my liwskich, zawodów 

strzeleckich czy te  nawet dotycz ce kuchni i gwary my liwskiej, 
– szkody owieckie, równie  w wersji interaktywnej, tzn. umo liwiaj cej 

z jednej strony pobranie stosownych poda  czy te  wymaganych doku-
mentów, a z drugiej zapoznanie si  ze stanem rozpatrywania konkretnej 
sprawy czy te  danych teleadresowych odno nie osób zajmuj cych si  ty-
mi sprawami, 

– prowadzona gospodarka owiecka (wy cznie po zalogowaniu si  do sys-
temu) czy te  wiele innych. 

 W przypadku kó  owieckich nieposiadaj cych strony internetowej wi kszo  
informacji przekazywanych przez zarz d cz onkom ko a odbywa a si  drog   
e-mailow  czy te  listu (w tym przypadku rozk ad kszta towa  si  odmiennie – 90% 
zwyk ego, 10% poleconego). W tym przypadku nale y równie  zwróci  uwag  na 
obj to  tej e korespondencji czy te  jej cz stotliwo . O ile w przypadku kó , któ-
re posiada y strony internetowe, korespondencja mia a charakter sporadyczny 
(zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ich cz stotliwo  wynosi a rednio 1,07) 
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o tyle w przypadku tych nieposiadaj cych strony internetowej mo na by o zaob-
serwowa  wi ksz  jej cz stotliwo  ( rednio 2,83). Co wi cej, ró na by a równie  
jej obj to . W przypadku kó  posiadaj cych strony internetowe w wi kszo ci 
przypadków jedynym listem wysy anym do cz onków ko a przez zarz d by o za-
wiadomienie o walnym zgromadzeniu i ogranicza o si  do jednostronicowych li-
stów (zawieraj cych informacje o dacie, godzinie i miejscu zebrania oraz jego ra-
mowym programie). W przypadku kó  bez strony internetowej korespondencja 
mia a charakter bardziej rozbudowany. Jest to zrozumia a sytuacja, gdy  nie ma 
w tym przypadku mo liwo ci wykorzystania nowoczesnych interaktywnych metod 
komunikacji spotykanych na stronach internetowych. W wi kszo ci przypadków 
by y to trzy mocno rozbudowane listy, których zawarto  w wyra ny sposób prze-
kracza a (co do ilo ci tre ci) obj to  trzech, a nawet wi kszej liczby kartek.  
 Oddzielnego zanalizowania wymaga kwestia wyboru konkretnego rodzaju 
rodka komunikacji zarz du z cz onkami kó  owieckich. W przypadku istniej cych 

ogranicze  natury prawnej zarz d powinien si  do tych e wytycznych stosowa  
i w przewa aj cej wi kszo ci (mniej ni  1%) niezgodno ci nie zosta y stwierdzone. 
W przypadku braku takich regulacji daje si  zauwa y  trend zmierzaj cy do ograni-
czania kosztów zwi zanych z obiegiem informacji (stosowania poczty tradycyjnej). 
Udaje si  ten cel uzyska  tylko po owicznie. W przypadku kó  posiadaj cych stron  
internetow  problem dodatkowo mo na rozwi za  zamieszczaj c stosowne infor-
macje, szczególnie w cz ci dost pnej po zalogowaniu si . Jednak e, zgodnie 
z przeprowadzonymi badaniami (dane udost pnione przez PZ  – Zarz d G ówny 
i Zarz d Okr gowy w Poznaniu oraz poszczególne ko a owieckie), tylko 57,83% 
cz onków deklaruje, e ma dost p do Internetu (zarówno w domu, jak i w pracy). 
Co wi cej, z tego grona tylko 59,12% deklaruje, e przegl da stron  ko a, a tylko 
34,54% czyni to regularnie. Drugim trendem jest stosowanie poczty elektronicznej. 
W tym przypadku równie  (pomijaj c kwestie formalne zwi zane z obowi zuj cy-
mi przepisami prawa) nie ma mo liwo ci stosowania tej metody we wszystkich 
przypadkach. Sytuacja taka jest bezpo rednim nast pstwem deklarowanej przez 
cz onków ko a formy kontaktu. W wi kszo ci przypadków do kontaktu z zarz dem 
ko a cz onkowie podaj  adres domowy (sugeruj c ewentualny kontakt za pomoc  
poczty tradycyjnej). Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie przeprowadzo-
nych bada  t  form  kontaktu wybra o 62,16% respondentów. W konsekwencji 
tylko 37,84% osób wybra o kontakt za pomoc  e-maila (podaj c swój adres  
e-mailowy). Co wi cej, nie wyst puj  znacz ce ró nice pomi dzy ko ami posiada-
j cymi strony internetowe a tymi, które ich nie maj . Ró nice w dost pno ci tej 
formy komunikacji (e-mail) pomi dzy ko ami nie przekraczaj  1% i mo na przyj , 
e s  identyczne zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Jeszcze ciekawszych in-

formacji dostarcza analiza dotycz ca relacji pomi dzy posiadaniem dost pu do 
Internetu a wiekiem czy te  miejscem zamieszkania. W przypadku wieku ca a po-
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pulacja zosta a podzielona na sze  grup. Wyniki, które uzyskano, przedstawiaj  si  
nast puj co: 

– do 24 lat – 93,21%, 
– 25 do 34 – 81,47%, 
– 35 do 44 – 72,13%, 
– 45 do 54 – 51,03%, 
– 55 do 64 – 37,34%, 
– powy ej 65 lat –16,22%. 

 S  one zbli one do tych przedstawionych w badaniach CBOS z 2012 roku 
(kolejno: 93%, 81%, 73%, 52%, 34% i 11%). Do  znaczna ró nica wyst puje 
tylko w przypadku najstarszej grupy respondentów. 
 Podobnie zbie ne s  wyniki z podzia em na miejsce zamieszkania. Co prawda 
w przeprowadzonych badaniach dokonano podzia u tylko na cztery grupy, a mia-
nowicie: wie , miasta do 20 tys., miasta od 20 do 100 tys. i powy ej (w badaniach 
CBOS dokonano podzia u na pi  grup – rozbijaj c na: wie , miasta do 20 tys., 
miasta od 20 do 100 tys., miasta od 100 do 500 tys. i powy ej), ale uzyskane wyniki 
w trzech grupach s  bardzo zbli one. W przypadku bada  w asnych uzyskano na-
st puj ce wyniki:  

– wie  – 48,12% (badania CBOS 47%), 
– miasta do 20 tys. – 62,89% (badania CBOS 63%), 
– miasta od 20 do 100 tys. – 55,19% (badania CBOS 54%), 
– miasta powy ej 100 tys. – 68,12% (badania CBOS kolejno 64% i 70%). 

 Oczywi cie przedstawione dane dotyczy y tylko fragmentu kraju (terenu pod-
legaj cego pod zarz d okr gowy w Poznaniu), a badania CBOS terenu ca ego kraju.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Reasumuj c, postawiona hipoteza badawcza jest prawdziwa. W chwili obec-
nej zarówno ze wzgl du na istniej ce ograniczenia prawne, jak równie  dost p do 
Internetu czy te  posiadanie adresu poczty e-mail, nie ma mo liwo ci zastosowania 
tylko nowoczesnych technik komunikacji pomi dzy zarz dem a cz onkami kó  
owieckich. Istniej ce ograniczenia wymuszaj  konieczno  korzystania z tradycyj-

nych us ug pocztowych. Co wi cej, istnienie takich ogranicze  uniemo liwia pe -
niejsze zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji (z wykorzystaniem m.in. 
oprogramowania integruj cego poszczególne obszary dzia alno ci zarz du ko a 
owieckiego). Zgodnie z wynikami przeprowadzonych bada  tylko 1,27% zbada-

nych kó  owieckich stosuje tego typu rozwi zania informatyczne. Niestety nie 
wykorzystuje pe ni ich mo liwo ci ze wzgl du na istniej ce ograniczenia oraz brak 
dost pu do Internetu wszystkich cz onków ko a. W konsekwencji musi istnie  (poza 
wirtualnymi rozwi zaniami) równie  ich odpowiednik klasyczny (papierowy). Za-
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stosowanie tego typu rozwi za  wydaje si  by  konieczno ci  najbli szych lat 
(m.in. poprzez coraz to bardziej zmieniaj ce si  kwestie zwi zane z obowi zkiem 
prowadzenia ewidencji rachunkowej). Oczywi cie wykorzystanie w pe ni ich mo -
liwo ci (m.in. takich jej funkcjonalno ci, jak np. wirtualna ksi ka pobytu w owi-
sku) jest uzale nione od pe nego dost pu do Internetu dla wszystkich cz onków 
ko a.  
 Zastanawiaj ce jest równie  zestawienie danych uzyskanych w badaniach 
dotycz cych dost pu do Internetu z badaniami publikowanymi przez CBOS –
stycze  2012 (CBOS 2015), jak równie  tymi publikowanymi przez GUS. Zgodnie 
z danymi CBOS dost p do Internetu deklarowa o 56% respondentów (w przepro-
wadzonych badaniach 57,83%). Wg danych podawanych przez GUS dost p do 
Internetu deklarowa o w 2014 roku ju  74,8% respondentów – w tym dla obszaru 
obj tego badaniem 71,9% (GUS 2015). W konsekwencji wyniki bada  przeprowa-
dzonych w odniesieniu do cz onków kó  owieckich wydaj  si  odpowiada  bada-
niom przeprowadzonym ponad dwa lata temu (w odniesieniu do kwestii dost pu do 
Internetu) ani eli w chwili obecnej. Nale y jednak zdawa  sobie spraw , e badania 
(po to, by by y w pe ni porównywalne) powinny by  przeprowadzone w skali ca e-
go kraju. Co wi cej, ze wzgl du na niszowy charakter oraz du e zainteresowanie 
spo eczne w grupie my liwych zrzeszonych w PZ  – ca kowita liczba cz onków 
116 076 (PZ  2 2015) – konieczne jest kontunuowanie bada  szczególnie w zakre-
sie stosowania nowoczesnych metod komunikacji w miejsce dotychczasowych 
tradycyjnych. Jest to niezwykle istotne zagadnienie równie  ze wzgl du na zmienia-
j ce si  przepisy prawa.  
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MODERN TECHNOLOGIES  
IN OPERATION OF HUNTING CLUBS IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The author deals with the flow of information in hunting clubs in Poland. The aim 
of the paper is to present the results of research carried out by the author in this respect 
among 79 hunting clubs in the Pozna  region. The hypothesis has been put forward that 
it is not possible to replace traditional methods of communication with modern IT ones 
as a result of various restrictions. The results of the research have verified the hypothe-
sis as the social and legal constraints limit the possibility of taking advantage of the 
Internet. 
Keywords: IT, flow of information, information society, hunting management, hunting 
club. 
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