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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Budujemy społeczeństwo informacyjne; takie, które korzysta z sieci internetowej i gromadzonych w niej
zasobów. Stworzone zostały między innymi bezpieczne systemy bankowości elektronicznej czy też Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. W XXI wieku stawiamy na nowe cyfrowe możliwości,
a społeczeństwo powszechnie korzysta z narzędzi cyfrowych. Niestety, nie we wszystkich dziedzinach zasada
ta znajduje odzwierciedlenie.
Zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania indywidualnego oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny podlega wpisowi w
książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, którą zobowiązani są posiadać dla każdego obwodu
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Wzór książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Ze wzoru tego wynika, że książka
powinna być przeszyta i mieć ponumerowane strony. To ograniczenie sprawia myśliwym trudności i generuje
niepotrzebne koszty związane z dotarciem do książki, albowiem nie pozwala na prowadzenie jej w formie
elektronicznej, dostępnej on-line.
Czy w dobie powszechności dokumentacji elektronicznej i uznania przez ustawodawcę możliwości internetowej wymiany informacji za równoważną metodzie tradycyjnej minister środowiska zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom tysięcy myśliwych i umożliwić im rejestrację polowań za pośrednictwem sieci internetowej? Dzisiaj społeczeństwo informacyjne powszechnie i efektywnie korzysta przecież z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jakie zatem minister środowiska widzi przeciwwskazania do stworzenia
elektronicznej wersji książki ewidencji pobytu na polowaniu, tym bardziej, że obecnie prowadzone książki
w wersji papierowej wykładane są w miejscach ogólnodostępnych, a więc mogą być niszczone i nieczytelne?
Książka ewidencji on-line pozwoliłaby także na szybki dostęp do niej, bez ponoszenia znaczących kosztów,
wszystkim użytkownikom, organom LP oraz Państwowej Straży Łowieckiej.
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