
Sposób i zakres udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. 

 

L.p. Nazwa koła łowieckiego Sposób udostępniania informacji Zakres udostępnienia informacji 

1. Koło Łowieckie nr 34  
„SREBRNY ROGACZ” z 
siedzibą w Rawiczu 
ul. Stodołowa 514, 
63-900 Rawicz 

„Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym” 
w postaci papierowej  przechowywana jest na terenie 
prywatnej posesji strażnika łowieckiego w miejscowości 
Gostkowo 58a. 
Książka podlega udostępnieniu wszystkim 
zainteresowanym na ich pisemny wniosek (dotyczy treści 
ujętych w przedmiotowej Ustawie) złożony na adres Koła. 

 
W pozostałym zakresie nie udostępniono danych. 

2. Koło Łowieckie nr 19 „Jeleń” 
w Piaskach 
ul. Drzęczewska 1, 
63-820 Piaski 
adres do korespondencji: 
ul. Rycerska 22, 63-860 
Pogorzela 

„Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym” 
prowadzona jest w formie elektronicznej i znajduje się 
pod adresem: www.epi24.pl. W/w książka podlega 
udostępnieniu, wszystkim zainteresowanym na ich 
wniosek. 

Zakres obejmuje następujące informacje: 
- termin rozpoczęcia i zakończenia oraz 
jednoznaczne określenie miejsca wykonywania 
polowania indywidualnego. 

3. Koło Łowieckie nr 15 „Lis” w 
Pępowie 
Skoraszewice 26, 
63-830 Pępowo 

Książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku znajduje 
się: 
- obwód 427- Zboralski Benon, Pępowo, ul. Promienista 22 
- obwód 432- Kutzmann Bronisław, Skoraszewice 26 

Książka ewidencji zawiera: 
- imię i nazwisko myśliwego 
- nr odstrzału 
- datę i godzinę wyjazdu 
- datę i godzinę zakończenia polowania 
- informacje nt. pozyskanej zwierzyny 

4. Koło Łowieckie nr 20 „Łowca” 
w Krobi 
pl. T. Kościuszki 3, 
63-840 Krobia 

Koło łowieckie korzysta z elektronicznej wersji książki 
ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu 
indywidualnym, a jej lokalizacja została utworzona pod 
adresem następującej strony internetowej: 
www.epi24.pl/lowca01, natomiast dla urządzeń 
mobilnych www.epi24.pl/lowca01/mobile. Dostęp do 
powyższej książki, zarówno dla obwodu łowieckiego nr 

Zakres obejmuje:  
1. Wykaz myśliwych zapisujących się na polowanie. 
2. Numer odstrzału. 
3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania. 
4. Pozyskanie upolowanej zwierzyny. 
5. Ilość oddanych strzałów. 
6. Uwagi. 

http://www.epi24.pl/
http://www.epi24.pl/lowca01


428, jak i nr 422, posiadają wszyscy członkowie koła, 
poprzez możliwość logowania się na konto indywidualne, 
które zabezpieczone jest w każdym przypadku hasłem 
prywatnym. 

5. Koło Łowieckie nr 16 „Żuraw” 
w Jutrosinie 
ul. Rynek 14,  
63-930 Jutrosin 

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym”  
znajduje się pod adresem: Bogusław i Radosław Osińscy, 
Grąbkowo 59 

Książka ewidencji zawiera: 
1. Imię i nazwisko myśliwego 
2. Nr upoważnienia do wykonywania polowania 
3. Jednoznaczne określenie miejsca wykonywania 

polowania 
4. Data i godzina rozpoczęcia polowania 
5. Podpis myśliwego 

oraz po zakończonym polowaniu należy dokonać 
wpisu: 

6. Data i godzina zakończenia polowania 
7. Gatunek, ilość, płeć pozyskanej zwierzyny 
8. Podpis myśliwego 

6. Koło Łowieckie nr 3 „Knieja w 
Krotoszynie 
ul. Raszkowska 28a, 
63-700 Krotoszyn 

Koło łowieckie posiada książkę ewidencji na polowaniu 
indywidualnym w formie elektronicznej w systemie 
„EKEP”. 

Książka ewidencji pobytu na polowaniu 
indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim 
zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie 
obejmującym następujące informacje: 
- termin rozpoczęcia i zakończenia oraz 

jednoznaczne określenie miejsca wykonywania 
polowania indywidualnego, a także numer 
upoważnienia do wykonywania polowania 
indywidualnego. 
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