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Streszczenie
Wybór tematu związanego ze stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (w dobie spoáeczeĔstwa informacyjnego) w dziaáalnoĞci koáa áowieckiego oraz istniejących potencjalnych ograniczeĔ w tym zakresie wydaje siĊ byü uzasadniony ze wzglĊdu na
wagĊ, jaką wspóáczeĞnie przywiązuje siĊ do informacji. Temat ten jest maáo zbadany naukowo (wrĊcz niszowy). Celem artykuáu jest przedstawienie wyników badaĔ, jakie zostaáy
przeprowadzone przez autora, dotyczących obiegu informacji przekazywanych przez zarządy poszczególnych kóá áowieckich ich czáonkom. Badaniami zostaáy objĊte koáa áowieckie
funkcjonujące w ramach PZà – Zarząd OkrĊgowy z siedzibą w Poznaniu. Na tym obszarze
funkcjonują 104 koáa áowieckie, z czego badaniami udaáo siĊ objąü 79 – co stanowi 75,96%.
Badania byáy przeprowadzane za poĞrednictwem ankiet oraz wywiadów osobistych z czáonkami zarządów poszczególnych kóá. Dodatkowo materiaáy zostaáy pozyskane z zarządu
gáównego PZà oraz Zarządu OkrĊgowego w Poznaniu. W pracy zostaáa postawiona hipoteza badawcza: ze wzglĊdu na specyfikĊ gospodarki áowieckiej w ramach prowadzonego
obiegu informacji pomiĊdzy zarządem a poszczególnymi czáonkami kóá áowieckich nie jest
moĪliwe peáne zastąpienie komunikacji tradycyjnej nowoczesną (tzn. z wykorzystaniem
sieci Internet). Hipoteza ta zostaáa potwierdzona w wyniku analizy zgromadzonego materiaáu badawczego. Ponadto autor wyciągnąá wnioski oraz dokonaá podsumowania. PodkreĞliá,
Īe badania nie obejmowaáy caáego obszaru kraju, a ze wzglĊdu na duĪe zainteresowanie
spoáeczne (szczególnie poĞród czáonków PZà) powinny byü kontynuowane. Dodatkowo
zostaáy wskazane kierunki dalszych badaĔ.
Sáowa kluczowe: technologia informacyjna, obieg informacji, spoáeczeĔstwo informacyjne,
gospodarka áowiecka, koáo áowieckie.
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Wprowadzenie
ĩyjemy obecnie w spoáeczeĔstwie informacyjnym – „spoáeczeĔstwie,
w którym informacja jest najwaĪniejszym aktywem kaĪdego przejawu ludzkiej
aktywnoĞci. SpoáeczeĔstwie, w którym informacja zajmuje centralne miejsce (m.in.
dotąd zajmowane przez materiĊ), zapoczątkowuje i jest czynnikiem sprawczym
wszystkiego (…)” (Webster 2014, s. 10). Jak wynika z powyĪszej definicji, jest to
spoáeczeĔstwo, w którym podstawowym elementem ksztaátującym warunki dziaáania jest informacja. OczywiĞcie musi ona speániaü pewne okreĞlone standardy. Jednym z nich jest jej aktualnoĞü. W konsekwencji bardzo waĪnym zagadnieniem jest
zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu informacji.
Rozpatrując w tym aspekcie temat nowoczesnych technologii informacyjnych
w dziaáalnoĞci koáa áowieckiego, naleĪy podkreĞliü, Īe jego wybór jest podyktowany duĪy naciskiem, jaki obecnie káadzie siĊ na technologie informacyjne wspomagające obieg informacji. Obszar ten jest dodatkowo interesujący ze wzglĊdu na brak
badaĔ naukowych w tym zakresie. Co wiĊcej, pomimo swojej niszowoĞci obejmuje
w skali kraju 2550 kóá myĞliwskich. Ze wzglĊdu na objĊtoĞü artykuáu dociekania
naukowe zostaną ograniczone tylko do aspektów komunikacji, jaka ma miejsce
pomiĊdzy zarządami poszczególnych kóá myĞliwskich a ich czáonkami.
Rekapitulując, naleĪy postawiü hipotezĊ badawczą: ze wzglĊdu na specyfikĊ
gospodarki áowieckiej w ramach prowadzonego obiegu informacji pomiĊdzy zarządem a poszczególnymi czáonkami kóá áowieckich nie jest moĪliwe peáne zastąpienie
komunikacji tradycyjnej nowoczesną (tzn. z wykorzystaniem sieci Internet).

1. Obieg informacji przekazywanych przez zarząd czáonkom koáa áowieckiego
Analizując sposób realizacji procesów związanych z obiegiem informacji
przekazywanych przez zarząd koáa áowieckiego poszczególnym jego czáonkom,
naleĪy podkreĞliü, Īe w wiĊkszoĞci przypadków wystĊpuje dowolnoĞü sposobu
przekazania tejĪe informacji. Tylko w niektórych przypadkach istnieją pewne ograniczenia (m.in. natury prawnej). Jednym z takich wáaĞnie przykáadów jest upowaĪnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Zgodnie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi do wykonywania polowania indywidualnego wymagane jest
posiadanie stosownego upowaĪnienia. Jest ono drukiem Ğcisáego zarachowania
i jest wydawane na jeden obwód áowiecki w dwóch egzemplarzach (po jednym dla
myĞliwego oraz dzierĪawcy lub zarządcy obwodu áowieckiego). Jego forma graficzna oraz treĞü zostaáy jednoznacznie okreĞlone w zaáączniku do Rozporządzenia
Ministra ĝrodowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegóáowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – DzU z dnia 15 kwietnia 2005 r.
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(PZà 2015). Co wiĊcej, zgodnie z funkcjonującymi w praktyce rozwiązaniami myĞliwy musi posiadaü taki dokument:
– w okreĞlonej formie graficznej,
– w formie oryginaáu.
Jest to bezpoĞrednim nastĊpstwem (obok juĪ wyĪej wspomnianych regulacji
prawnych) istnienia dodatkowych zarządzeĔ – m.in. Zarządzenia nr 768 Komendanta Gáównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadaĔ przez policjantów peániących sáuĪbĊ patrolową oraz koordynacji
dziaáaĔ o charakterze prewencyjnym z póĨniejszymi zmianami (Policja PaĔstwowa
2015), uprawnieĔ – m.in. art. 39 Uprawnienia straĪników PaĔstwowej StraĪy àowieckiej – DzU 1995 nr 147 poz. 713, Ustawa z dnia 13 paĨdziernika 1995 r. Prawo
áowieckie (Sejm 2015), czy teĪ art. 47 uprawnieĔ PaĔstwowej StraĪy LeĞnej – DzU
1991 nr 101 poz. 444, Ustawa z dnia 28 wrzeĞnia 1991 r. o lasach z póĨniejszymi
zmianami (Sejm 2 2015). W praktyce, w przeanalizowanej grupie wybranych kóá
áowieckich, upowaĪnienie do wykonywania polowania indywidualnego wystĊpuje
w dwóch formach. Pierwsza (najbardziej rozpowszechniona) to brulion z gotowymi
drukami samokopiującymi. W tym przypadku, poza jednoznaczną identyfikacją
wydanego dokumentu2, istnieje dodatkowa ewidencja wypisanych upowaĪnieĔ
przechowywana w kole áowieckim. Drugim (stosunkowo rzadkim) sposobem jest
wydruk ze specjalistycznego oprogramowania (posiadającego odpowiednią certyfikacjĊ, m.in. PZà). W tym przypadku dodatkowa kopia przechowywana w kole
áowieckim poza wersją papierową posiada równieĪ swoją wersjĊ wirtualną. Cechą
wspólną wymaganą zarówno w przypadku stosowania rozwiązania pierwszego, jak
i drugiego, jest koniecznoĞü pieczĊtowania i podpisu przez osobĊ upowaĪnioną do
tego typu czynnoĞci przez walne zgromadzenie czáonków koáa. Co do sposobu
obiegu tego typu dokumentów istnieją róĪnego metody jego realizacji. W wiĊkszoĞci analizowanych kóá áowieckich (88,61%) upowaĪnienia do wykonywania polowania indywidualnego byáy wydawane indywidualnie (osobiĞcie) przez osobĊ do
tego upowaĪnioną, po zdaniu poprzedniego upowaĪnienia oraz speánieniu dodatkowych warunków (takich m.in. jak niezaleganie z wymaganymi páatnoĞciami, zrealizowane prace spoáeczne na rzecz koáa, dostarczenie dokumentów o obowiązkowym
przystrzelaniu broni czy teĪ udziaá w wymaganych szkoleniach). Tylko w przypadku 11,39% kóá áowieckich decydowano siĊ na dostarczenie tego dokumentu listem
poleconym za poĞrednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku zazwyczaj zainteresowany otrzymaniem dokumentu musiaá równieĪ uprzednio speániü dodatkowe
kryteria w postaci co najmniej zdania poprzedniego upowaĪnienia. NaleĪy równieĪ
podkreĞliü, Īe wysyáanie upowaĪnienia do wykonywania polowania indywidulnego

2
Dokument posiada jednoznacznie identyfikowalne cechy (w tym m.in. numer) czy teĪ
charakterystyczny kolor – zielony dla myĞliwego, Īóáty do ewidencji prowadzonej przez upowaĪnioną w kole áowieckim osobĊ zajmującą siĊ wydawaniem i ewidencją tego typu dokumentów.
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(ze wzglĊdu na swój charakter) jest realizowane tylko listem poleconym. Ponadto
naleĪy zauwaĪyü, Īe tylko w bardzo niewielkim procencie (1,27% zbadanych kóá
áowieckich) stosuje siĊ rozwiązania wykorzystujące oprogramowanie o charakterze
zintegrowanym do zarządzania komunikacją. Jest to oprogramowanie umoĪliwiające z jednej strony efektywne prowadzenie wymaganych przepisami prawa wszelkiego rodzaju ewidencji, a z drugiej usprawnienie komunikacji z czáonkami koáa3.
Niestety jego moĪliwoĞci oraz procent wykorzystania są obecnie wyraĨnie ograniczane przez dostĊp do Internetu i korzystanie z elektronicznych form komunikacji.
W przypadku innych dokumentów (które nie posiadają juĪ tak restrykcyjnie
okreĞlonego algorytmu obiegu) analizowana zbiorowoĞü kóá áowieckich wykazywaáa wiĊksze zróĪnicowanie co do sposobów i Ğrodków realizacji. W przypadku kóá
posiadających wáasną stronĊ internetową (20,19%) wiĊkszoĞü informacji byáa dostĊpna w zakáadkach „aktualnoĞci”, „informacje”, „komunikaty” itp. W tym przypadku 76,19% kóá posiadaáo dodatkowe zabezpieczenie przed dostĊpem do informacji przez osoby niepowoáane polegające na gradacji informacji na:
– ogólnodostĊpne dla wszystkich przeglądających stronĊ internetową,
– dostĊpne tylko dla czáonków posiadających wáasny login oraz hasáo (bardzo czĊsto tzw. strefa zamkniĊta).
Dodatkowo koáa posiadające stronĊ internetową niektóre waĪne i istotne informacje (np. o terminie walnego zgromadzenia koáa czy teĪ obowiązkowym przystrzelaniu broni) przekazywaáy drogą e-mailową (z dodatkowym zaznaczeniem
opcji priorytetu dostarczenia oraz potwierdzenia przeczytania) czy teĪ listu (5%
zwykáego, 95% poleconego)4. NaleĪy podkreĞliü, Īe tylko sporadycznie (mniej niĪ
1%) do komunikowania siĊ z czáonkami koáa byáy wykorzystywane narzĊdzia udostĊpniane przez technologiĊ GSM (poáączenia gáosowe, SMS czy teĪ MMS).
Dodatkowego zanalizowania wymaga równieĪ (nie wchodząc w szczegóáy
techniczne) jakoĞü i iloĞü informacji zawartych na stronach internetowych poszczególnych kóá áowieckich. W tym przypadku rozpiĊtoĞü stosowanych rozwiązaĔ jest
ogromna. Spotyka siĊ zarówno strony bardzo proste, które zawierają tylko podstawowe informacje dotyczące czáonków zarządu (wraz z podstawowymi danymi
teleadresowymi) czy teĪ krótkiej historii koáa. Byáy one jednak w zdecydowanej
mniejszoĞci (4,76%). W wiĊkszoĞci przypadków (95,24%) strony internetowe poszczególnych kóá zawieraáy wiele interesujących informacji, obejmując poza tymi
wymienionymi powyĪej równieĪ takie informacje jak:

3

Wspomagające bieĪącą analizĊ wykonania planu áowieckiego. UmoĪliwiające bezpoĞredni dostĊp do aktualizowanych na bieĪąco danych finansowych, aktualnej ewidencji wydanych
i zdanych indywidualnych upowaĪnieĔ do wykonywania polowania czy teĪ salda wykonanych
prac spoáecznych na rzecz koáa.
4
Szczególnie w przypadku walnego zgromadzenia koáa áowieckiego – zgodnie z obowiązującymi przepisami § 57 Statutu Polskiego Związku àowieckiego – zwoáanie walnego zgromadzenia nastĊpuje przez pisemne zawiadomienie kaĪdego czáonka koáa.
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bardziej szczegóáowe informacje o kole i jego historii,
regulamin polowaĔ,
obowiązujący kalendarz polowaĔ,
informacje osobowe – w tym m.in. takie informacje, jak peáne dane teleadresowe wszystkich czáonków koáa, informacje na temat ewentualnych
zalegáoĞci finansowych danego czáonka koáa w stosunku do koáa, jak
i PZà, ograniczeĔ dotyczących niektórych pozycji w indywidualnym pozwoleniu na wykonywanie polowania zgodnie z obowiązującym i fizycznie zrealizowanym na poziomie koáa planem pozyskania zwierzyny, czy
teĪ wszelkiego rodzaju informacje adresowane do konkretnej zalogowanej
osoby (wyáącznie po zalogowaniu siĊ do systemu),
– harmonogram polowaĔ zbiorowych (wyáącznie po zalogowaniu siĊ do systemu),
– obwody áowieckie bĊdące do dyspozycji danego koáa áowieckiego, wáącznie z bardzo dokáadnymi mapami kartograficznymi uwzgledniającymi aktualne poáoĪenie urządzeĔ áowieckich, takich jak np. ambony, zwyĪki, nĊciska czy teĪ pasy zaporowe i czĊĞci obwodu wyáączone z polowania (wyáącznie po zalogowaniu siĊ do systemu),
– informacje dotyczące sektorów, które aktualnie są zajĊte przez myĞliwych
polujących w danym obwodzie (wyáącznie po zalogowaniu siĊ do systemu)
– sytuacja ta dotyczyáa tylko jednego koáa áowieckiego,
– numer konta bankowego (równieĪ w formie aktywnej, tzn. umoĪliwiającej
automatycznie wygenerowanie przelewu za np. wziĊcie upolowanej tuszy
na uĪytek wáasny),
– druki do pobrania (wszelkiego rodzaju dokumenty związane z myĞlistwem,
– kryteria selekcji, organizowanych konkursów psów myĞliwskich, zawodów
strzeleckich czy teĪ nawet dotyczące kuchni i gwary myĞliwskiej,
– szkody áowieckie, równieĪ w wersji interaktywnej, tzn. umoĪliwiającej
z jednej strony pobranie stosownych podaĔ czy teĪ wymaganych dokumentów, a z drugiej zapoznanie siĊ ze stanem rozpatrywania konkretnej
sprawy czy teĪ danych teleadresowych odnoĞnie osób zajmujących siĊ tymi sprawami,
– prowadzona gospodarka áowiecka (wyáącznie po zalogowaniu siĊ do systemu) czy teĪ wiele innych.
W przypadku kóá áowieckich nieposiadających strony internetowej wiĊkszoĞü
informacji przekazywanych przez zarząd czáonkom koáa odbywaáa siĊ drogą
e-mailową czy teĪ listu (w tym przypadku rozkáad ksztaátowaá siĊ odmiennie – 90%
zwykáego, 10% poleconego). W tym przypadku naleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na
objĊtoĞü tejĪe korespondencji czy teĪ jej czĊstotliwoĞü. O ile w przypadku kóá, które posiadaáy strony internetowe, korespondencja miaáa charakter sporadyczny
(zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ich czĊstotliwoĞü wynosiáa Ğrednio 1,07)
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o tyle w przypadku tych nieposiadających strony internetowej moĪna byáo zaobserwowaü wiĊkszą jej czĊstotliwoĞü (Ğrednio 2,83). Co wiĊcej, róĪna byáa równieĪ
jej objĊtoĞü. W przypadku kóá posiadających strony internetowe w wiĊkszoĞci
przypadków jedynym listem wysyáanym do czáonków koáa przez zarząd byáo zawiadomienie o walnym zgromadzeniu i ograniczaáo siĊ do jednostronicowych listów (zawierających informacje o dacie, godzinie i miejscu zebrania oraz jego ramowym programie). W przypadku kóá bez strony internetowej korespondencja
miaáa charakter bardziej rozbudowany. Jest to zrozumiaáa sytuacja, gdyĪ nie ma
w tym przypadku moĪliwoĞci wykorzystania nowoczesnych interaktywnych metod
komunikacji spotykanych na stronach internetowych. W wiĊkszoĞci przypadków
byáy to trzy mocno rozbudowane listy, których zawartoĞü w wyraĨny sposób przekraczaáa (co do iloĞci treĞci) objĊtoĞü trzech, a nawet wiĊkszej liczby kartek.
Oddzielnego zanalizowania wymaga kwestia wyboru konkretnego rodzaju
Ğrodka komunikacji zarządu z czáonkami kóá áowieckich. W przypadku istniejących
ograniczeĔ natury prawnej zarząd powinien siĊ do tychĪe wytycznych stosowaü
i w przewaĪającej wiĊkszoĞci (mniej niĪ 1%) niezgodnoĞci nie zostaáy stwierdzone.
W przypadku braku takich regulacji daje siĊ zauwaĪyü trend zmierzający do ograniczania kosztów związanych z obiegiem informacji (stosowania poczty tradycyjnej).
Udaje siĊ ten cel uzyskaü tylko poáowicznie. W przypadku kóá posiadających stronĊ
internetową problem dodatkowo moĪna rozwiązaü zamieszczając stosowne informacje, szczególnie w czĊĞci dostĊpnej po zalogowaniu siĊ. JednakĪe, zgodnie
z przeprowadzonymi badaniami (dane udostĊpnione przez PZà – Zarząd Gáówny
i Zarząd OkrĊgowy w Poznaniu oraz poszczególne koáa áowieckie), tylko 57,83%
czáonków deklaruje, Īe ma dostĊp do Internetu (zarówno w domu, jak i w pracy).
Co wiĊcej, z tego grona tylko 59,12% deklaruje, Īe przegląda stronĊ koáa, a tylko
34,54% czyni to regularnie. Drugim trendem jest stosowanie poczty elektronicznej.
W tym przypadku równieĪ (pomijając kwestie formalne związane z obowiązującymi przepisami prawa) nie ma moĪliwoĞci stosowania tej metody we wszystkich
przypadkach. Sytuacja taka jest bezpoĞrednim nastĊpstwem deklarowanej przez
czáonków koáa formy kontaktu. W wiĊkszoĞci przypadków do kontaktu z zarządem
koáa czáonkowie podają adres domowy (sugerując ewentualny kontakt za pomocą
poczty tradycyjnej). Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie przeprowadzonych badaĔ tĊ formĊ kontaktu wybraáo 62,16% respondentów. W konsekwencji
tylko 37,84% osób wybraáo kontakt za pomocą e-maila (podając swój adres
e-mailowy). Co wiĊcej, nie wystĊpują znaczące róĪnice pomiĊdzy koáami posiadającymi strony internetowe a tymi, które ich nie mają. RóĪnice w dostĊpnoĞci tej
formy komunikacji (e-mail) pomiĊdzy koáami nie przekraczają 1% i moĪna przyjąü,
Īe są identyczne zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Jeszcze ciekawszych informacji dostarcza analiza dotycząca relacji pomiĊdzy posiadaniem dostĊpu do
Internetu a wiekiem czy teĪ miejscem zamieszkania. W przypadku wieku caáa po-
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pulacja zostaáa podzielona na szeĞü grup. Wyniki, które uzyskano, przedstawiają siĊ
nastĊpująco:
– 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%,
– powyĪej 65 lat –16,22%.
Są one zbliĪone do tych przedstawionych w badaniach CBOS z 2012 roku
(kolejno: 93%, 81%, 73%, 52%, 34% i 11%). DoĞü znaczna róĪnica wystĊpuje
tylko w przypadku najstarszej grupy respondentów.
Podobnie zbieĪne są wyniki z podziaáem na miejsce zamieszkania. Co prawda
w przeprowadzonych badaniach dokonano podziaáu tylko na cztery grupy, a mianowicie: wieĞ, miasta do 20 tys., miasta od 20 do 100 tys. i powyĪej (w badaniach
CBOS dokonano podziaáu na piĊü grup – rozbijając na: wieĞ, miasta do 20 tys.,
miasta od 20 do 100 tys., miasta od 100 do 500 tys. i powyĪej), ale uzyskane wyniki
w trzech grupach są bardzo zbliĪone. W przypadku badaĔ wáasnych uzyskano nastĊpujące wyniki:
– wieĞ – 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 powyĪej 100 tys. – 68,12% (badania CBOS kolejno 64% i 70%).
OczywiĞcie przedstawione dane dotyczyáy tylko fragmentu kraju (terenu podlegającego pod zarząd okrĊgowy w Poznaniu), a badania CBOS terenu caáego kraju.

Podsumowanie
Reasumując, postawiona hipoteza badawcza jest prawdziwa. W chwili obecnej zarówno ze wzglĊdu na istniejące ograniczenia prawne, jak równieĪ dostĊp do
Internetu czy teĪ posiadanie adresu poczty e-mail, nie ma moĪliwoĞci zastosowania
tylko nowoczesnych technik komunikacji pomiĊdzy zarządem a czáonkami kóá
áowieckich. Istniejące ograniczenia wymuszają koniecznoĞü korzystania z tradycyjnych usáug pocztowych. Co wiĊcej, istnienie takich ograniczeĔ uniemoĪliwia peániejsze zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji (z wykorzystaniem m.in.
oprogramowania integrującego poszczególne obszary dziaáalnoĞci zarządu koáa
áowieckiego). Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badaĔ tylko 1,27% zbadanych kóá áowieckich stosuje tego typu rozwiązania informatyczne. Niestety nie
wykorzystuje peáni ich moĪliwoĞci ze wzglĊdu na istniejące ograniczenia oraz brak
dostĊpu do Internetu wszystkich czáonków koáa. W konsekwencji musi istnieü (poza
wirtualnymi rozwiązaniami) równieĪ ich odpowiednik klasyczny (papierowy). Za-
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stosowanie tego typu rozwiązaĔ wydaje siĊ byü koniecznoĞcią najbliĪszych lat
(m.in. poprzez coraz to bardziej zmieniające siĊ kwestie związane z obowiązkiem
prowadzenia ewidencji rachunkowej). OczywiĞcie wykorzystanie w peáni ich moĪliwoĞci (m.in. takich jej funkcjonalnoĞci, jak np. wirtualna ksiąĪka pobytu w áowisku) jest uzaleĪnione od peánego dostĊpu do Internetu dla wszystkich czáonków
koáa.
Zastanawiające jest równieĪ zestawienie danych uzyskanych w badaniach
dotyczących dostĊpu do Internetu z badaniami publikowanymi przez CBOS –
styczeĔ 2012 (CBOS 2015), jak równieĪ tymi publikowanymi przez GUS. Zgodnie
z danymi CBOS dostĊp do Internetu deklarowaáo 56% respondentów (w przeprowadzonych badaniach 57,83%). Wg danych podawanych przez GUS dostĊp do
Internetu deklarowaáo w 2014 roku juĪ 74,8% respondentów – w tym dla obszaru
objĊtego badaniem 71,9% (GUS 2015). W konsekwencji wyniki badaĔ przeprowadzonych w odniesieniu do czáonków kóá áowieckich wydają siĊ odpowiadaü badaniom przeprowadzonym ponad dwa lata temu (w odniesieniu do kwestii dostĊpu do
Internetu) aniĪeli w chwili obecnej. NaleĪy jednak zdawaü sobie sprawĊ, Īe badania
(po to, by byáy w peáni porównywalne) powinny byü przeprowadzone w skali caáego kraju. Co wiĊcej, ze wzglĊdu na niszowy charakter oraz duĪe zainteresowanie
spoáeczne w grupie myĞliwych zrzeszonych w PZà – caákowita liczba czáonków
116 076 (PZà 2 2015) – konieczne jest kontunuowanie badaĔ szczególnie w zakresie stosowania nowoczesnych metod komunikacji w miejsce dotychczasowych
tradycyjnych. Jest to niezwykle istotne zagadnienie równieĪ ze wzglĊdu na zmieniające siĊ 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 PoznaĔ 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 hypothesis 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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