
Funkcje i mo żliwo ści programu eKEPI Gospodarka Koła 
 

Moduł elektronicznej ewidencji polowa ń indywidualnych eKEPI  
 

 
1. Oferuje wszystkie te możliwości, które ma książka papierowa, ale uniemożliwia np. wyrwanie kartki lub zniknięcie 

książki, albo wpisywanie się z wcześniejszą godziną początku polowania; 
2. Tworzy równolegle książkę papierową, więc nie może być zastrzeżeń, że elektroniczna ewidencja jest niezgodna 

z prawem; 
3. Oferuje cztery róże kanały dostępu do ewidencji, przez: 

� komputer, tablet, smartfon przez Internet; 
� infolinię do kontaktów z telefonów stacjonarnych i komórkowych; 
� przez wiadomości SMS z telefonów komórkowych; 
� przez aplikację mobilną na smarfony z systemem Android (77% wszystkich produkowanych telefonów);   

4. Pokazuje skalowalne mapy obwodów pozwalające sprawdzać na mapie kto i gdzie poluje oraz zapisywać się na 
polowanie wskazując  na mapie rejon swojego polowania; 

5. Pozwala na bieżące sprawdzanie z domu, biura czy z podróży, który rejon jest wolny i kto poluje na 
poszczególnych rejonach; 

6. Myśliwy nie musi zapisywać się osobiście, może to za niego zrobić każdy inny upoważniony przez niego myśliwy; 
7. Przyjmuje zapisy na polowanie w wybranym rejonie na 24 godz. wcześniej przed rozpoczęciem polowania; 
8. Pozwala wpisać do ewidencji polowań tylko myśliwych z ważnymi upoważnieniami; 
9. Identyfikuje osobę polującą po numerze telefonu zapisanym w danych koła lub numerze ewidencyjnym;  
10. Daje możliwość poprawienia wpisu do książki w czasie zdefiniowanym przez zarząd koła (np. 4 min.); 
11. Potwierdza SMS-em na telefon komórkowy myśliwego każdą operację wykonaną przez myśliwego w ewidencji; 
12. Pozwala zarządowi na określenie maksymalnego czasu wykonywania polowania na jednym wpisie; 
13. Pozwala na szybkie przepisanie się z jednego na drugi rejon polowania (np. wysłanie SMS o treści W nr rej.) 
14. Zarząd może ustawić automatyczne generowanie SMS-u o godz. 8:30, o obowiązku wypisu do godz. 9:00;  
15. Pozwala na bieżąco sprawdzać jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania do odstrzału; 
16. W momencie wpisania przez myśliwego pozyskanej zwierzyny do ewidencji eKEPI, rejestruje ją automatycznie w 

rejestrze pozyskania oszczędzając pracy łowczemu, jeżeli koło używa modułu łowczego opisanego niżej; 
17. Zarząd może ustawić generowanie SMS do zapisującego się właśnie myśliwego z informacją, że: 

� dla niektórej zwierzyny w jego upoważnieniach, sezon się jeszcze nie rozpoczął lub się zakończył, 
� plan pozyskania niektórej zwierzyny w jego upoważnieniach został już wykonany; 

18. Uniemożliwia blokowanie atrakcyjnych rejonów polowania przez fikcyjne wpisy na dany rejon; 
19. Informuje przez SMS wszystkich członków koła o wykonaniu planu danej zwierzyny; 
20. Pozwala zarządowi wstrzymać wpisy na  niektóre rejony lub cały obwód, np. z powodu polowania dewizowego; 
21. Pozwala zarządowi wstrzymać możliwość polowania określonym członkom przez anulowanie ich odstrzałów (nie 

zapiszą się do książki, bo nie mają ważnego odstrzału); 
22. Umożliwia polowanie na całym obwodzie na zwierzynę drobną, niezależnie od wpisu na konkretny rejon; 
23. Łowczy lub inni członkowie zarządu mogą otrzymywać informację wiadomościami SMS na swoje telefony 

komórkowe o każdym wpisie do książki strzelonej zwierzyny przez myśliwych polujących w danym momencie; 
24. Uniemożliwia wpisanie do ewidencji eKEPI strzelonej zwierzyny już po wypisaniu się po polowaniu; 
25. Daje dostęp on-line do ewidencji eKEPI nadleśnictwu oraz służbom upoważnionym przez zarząd koła (PSŁ, Straż 

Leśna, Policja, gmina, etc.); 
26. Daje zarządowi koła możliwość bieżącego śledzenie kto i gdzie w danej chwili poluje; 
27. Pozwala na bieżąco sprawdzać jaka zwierzyna pozostała jeszcze w planie pozyskania do odstrzału; 
28. Pozwala na wpisanie na upoważnieniu unikalnego numeru myśliwego potrzebnego przy zapisach z innego 

telefonu jak dwój własny; 
29. Pozwala na wpisanie na upoważnieniu kodów zwierzyny potrzebnych w przypadku zapisywania w książce 

strzelonej zwierzyny przez infolinię; 
30. Daje wszechstronne analizy wpisów do książki wg dowolnie wybranych kryteriów z możliwością ich drukowania. 
31. Daje zarządowi analizę statystyczną za wybrany okres, jakimi kanałami członkowie koła łączą się z książką. 

 
 

Moduł łowczego  

1. Daje gotowy roczny planu łowiecki do podpisu przez zarząd, gminę i nadleśniczego (dane z poprzedniego roku 
wpisują się do planu automatycznie);  

2. Wystawia upoważnienia do polowań indywidualnych (wszystkim członków koło na wszystkie obwody wystawia się 
upoważnienia w ciągu 10 min.); 

3. Nie wprowadzi do upoważnienia samców zwierzyny płowej tym członkom koła, którzy nie mają uprawnień 
selekcjonerskich; 

4. Zwierzyna drobna na upoważnieniu może mieć na upoważnieniu podane ilości lub być bez ilości; 
5. Umożliwia dołączania pieczątek i faksymilii podpisu na upoważnieniach, których i nie trzeba wówczas 

podpisywać; 
6. Umożliwia wpisanie na drugiej stronie upoważnień informacji dla członków koła; 
7. Kontroluje wykonanie każdemu myśliwemu na posiadanych przez niego upoważnieniach;  
8. Nie pozwoli wystawić upoważnienia na zwierzynę, której nie ma w planie lub jej plan został wykonany; 
9. Umożliwia przedłużania ważności, zwrot i anulowanie upoważnień;  
10. Umożliwia wykreślanie z upoważnień zwierzyny, dla której plan roczny został już wykonany;  
11. Rejestruje wykonanie każdej sztuki w rejestrze wykonania pozyskania; 
12. Rejestruje kwity z punktu skupu i protokoły przekazania tusz na użytek własny;  



13. Nalicza punktację króla polowań koła wg punktów określonej przez zarząd dla każdej zwierzyny;  
14. Umożliwia przesłanie upoważnień email'em bezpośrednio do myśliwych lub alternatywnie udostępnia 

upoważnienia na serwerze do jednokrotnego ściągnięcie przez myśliwego;  
15. Pozwala tworzyć plan polowań zbiorowych udostępniany następnie członkom koła; 
16. Generuje protokoły z polowań zbiorowych wymagane przez rozporządzenie MŚ; 
17. Wystawia świadectwa pochodzenia zwierzyny; 
18. Zwierzynę wprowadzoną do protokołów z polowań zbiorowych przekazuje automatycznie do rejestru wykonania; 
19. Pozwala prowadzić statystykę pozyskanych dzików w podziale na odyńce, wycinki, lochy, przelatki i warchlaki  z 

podziałem na osobniki męskie i żeńskie;  
20. Rejestruje ubytki zwierzyny wpływające na wykonanie planu pozyskania; 
21. Pozwala stworzyć plan prac gospodarczych dla członków koła; 
22. Rejestruje godziny prac gospodarczych wykonane przez każdego z członków koła, stażystów i ew. gości; 
23. Daje zarządowi dostęp do danych łowieckich, ze wszystkich lat, w którym koło korzystało z programu; 
24. Przy korzystaniu z modułu ewidencji eKEPI: 

1. automatyczne tworzy rejestru strzelonej zwierzyny w momencie wpisu strzelonej sztuki do książki; 
2. numery ważnych odstrzałów wpisują się do książki automatycznie podczas zapisu na polowanie; 
3. identyfikuje myśliwego, który wpisuje strzelenie danej sztuki zwierzyny i zapisuje to w wykonaniu; 

25. Daje dostęp każdemu myśliwemu przez Internet, zalogowanego nazwiskiem i PESEL-em lub hasłem, do: 
1. planu łowieckiego i zaawansowania jego wykonania w danym momencie; 
2. upoważnień myśliwego wystawionych w bieżącym sezonie łowieckim; 
3. swojego wykonania z każdego posiadanego upoważnienia w bieżącym sezonie łowieckim; 
4. wypracowanych godzin prac gospodarczych, jeżeli takie się w kole wykonuje; 
5. planu polowań zbiorowych. 

26. Generuje wydruki:  
� Rocznego planu łowieckiego.  
� Zestawień wykonania odstrzałów ogólnie i na poszczególnych członków koła;  
� Zestawień statystycznych zaawansowania i wykonania rocznych planów łowieckich;  
� Arkuszy pozyskanych samców zwierzyny płowej i muflonów dla komisji oceny trofeów;  
� Druków inwentaryzacji na poszczególne obwody;  
� Zestawienia przychodu za pozyskane tusze na poszczególnych myśliwych; 
� Zestawienia wykonania planu pozyskania za określony okres, np. dla potrzeb nadleśnictwa; 
� Zestawienia wykonania poszczególnej zwierzyny wg wagi, wyliczając wagę średnią w roku; 
� Zestawienia nie wykonanych obowiązkowych godzin prac przez członków koła; 
� Zestawienia upoważnień nie zwróconych zarządowi. 

Moduł skarbnika   
 

1. Wystawia faktury VAT, faktury wewnętrzne i rachunki kół nie będących płatnikami VAT;  
2. Fakturuje tusze z rejestru wykonania łowczego; 
3. Pozwala na fakturowanie usług i towarów innych niż tusze; 
4. Umożliwia zakładanie wielu cenników tusz zwierzyny dla różnych odbiorców i różnej klasy tusz;  
5. Pozwala na wystawianie faktur korygujących VAT; 
6. Nalicza składki i inne opłaty wobec myśliwych członków koła i gości;  
7. Rejestruje zapłaty za faktury i inne wpłaty wnoszone przez członków koła i gości; 
8. Nalicza premie za odstrzeloną zwierzynę wg kilogramów lub od sztuki, jeżeli koło wypłaca premie; 
9. Kontroluje i rozlicza należności od odbiorców tusz i innych klientów koła; 
10. Rozlicza biura polowań, dla których koło organizuje polowania dewizowe; 
11. Pozwala na naliczanie odsetek za nieterminową płatność;  
12. Umożliwia wprowadzanie finansowego bilansu otwarcia myśliwych w kole;  
13. Rozlicza każdego kontrahenta i myśliwego indywidualnie;  
14. Daje bieżący dostęp każdemu myśliwemu do swoich zobowiązań i salda rozliczeń w kole, bez konieczności 

czekania na zamknięcie ksiąg finansowych danego miesiąca;; 
15. Daje możliwość fakturowania tusz praktycznie natychmiast po wpisaniu strzelonej zwierzyny do rejestru 

eKEPI przez polującego myśliwego;; 
16. Obsługuje drukarkę fiskalną, jeżeli koło zdecydowało się na wprowadzenie kasy fiskalnej; 
17. Daje zarządowi dostęp do danych finansowych, ze wszystkich lat, w którym koło korzystało z programu; 
18. Generuje wydruki:  

� Listy wystawionych faktur lub rachunków;  
� Rejestr faktur VAT zgodnie z ustawą o rachunkowości;  
� Rejestr wpłat dokonanych przez myśliwych i kontrahentów koła; 
� Bieżących sald każdego myśliwego w kole; 
� Sald myśliwych i kontrahentów koła w układzie księgowym na dowolny dzień; 
� Not odsetkowych za opóźnioną płatność  

 
Funkcje wspólne dla wszystkich modułów  
 

1. Ewidencja wszystkich członków koła, stażystów i gości; 
2. Zarząd może wysyłać do członków koła i dowolnych innych osób komunikaty email z załącznikami; 
3. Zarząd może wysyłać do członków koła i dowolnych innych osób wiadomości SMS; 
4. Program przechowuje dla celów archiwalnych wszystkie email’e i wiadomości SMS wysłane z programu; 
5. Program umożliwia wydruk wszystkich zestawień wykonanych na ekran monitora komputera. 


