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Konferencja
Dwudniowa konferencja „Sokół – Strzelnica w powiecie” jest organizowana przez Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl. Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Najistotniejszym celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy, ogólnopolska promocja i dyskusja
dotyczące programu Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowania budowy i rewitalizacji strzelnic
w każdym powiecie w Polsce. Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w MON,
odpowiedzialny za program, będzie najważniejszym gościem konferencji. Zainauguruje wydarzenie i weźmie
udział w pierwszym panelu. Przeprowadzi również spotkanie z przedstawicielami samorządów.
Celem konferencji jest także zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie kształtowania postaw
proobronych, partycypacji społeczeństwa w działaniach resortu obrony narodowej, promowanie dyskusji
o posiadaniu umiejętności strzeleckich, wspieranie działalności szkół mundurowych oraz podmiotów
działających na rzecz obronności. W jej trakcie zostaną zaprezentowane doświadczenia wielu krajów
europejskich zaawansowanych w podobnych działaniach.
Program MON dotyczący dofinansowania budowy i rewitalizacji strzelnic
Wprowadzenie programu rozpocznie się w styczniu 2018 r. Zakłada on zwiększenie liczby strzelnic
docelowo do jednej w każdym powiecie. Strzelnice będą ogólnodostępne, chociaż priorytet w korzystaniu
z nich oddano pododdziałom sił zbrojnych, klasom wojskowym – certyfikowanym i mającym podpisane
porozumienie z MON oraz organizacjom proobronnym. Na obecnym etapie stworzone zostały regulacje
prawne umożliwiające wprowadzenie programu. Rozpoczęła się też dyskusja społeczna nad kwestiami
związanymi z jego realizacją.
Zwiększenie liczby strzelnic w naszym kraju pozwoli wyrównać dysproporcje, które istnieją w porównaniu
z innymi państwami europejskimi. W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiła ogromna degradacja
infrastruktury do uprawiania strzelectwa i prowadzenia szkoleń z nim związanych. Obecnie w Siłach
Zbrojnych działają jedynie 52 strzelnice garnizonowe i 33 strzelnice pistoletowe. Poza nimi w całym kraju
funkcjonuje jedynie ok. 170 strzelnic różnego typu.
Dla przykładu – Federacja Strzelców Sportowych w Niemczech, zrzeszająca 15 tys. klubów i 1,4 mln
członków, ma do dyspozycji 15 tys. strzelnic. W Norwegii jedna strzelnica przypada na każdy powiat. Kraj
ten, obok Szwecji i Finlandii, z racji silnych tradycji myśliwskich należy do państw o najwyższym wskaźniku
ilości broni w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Europie. W każdym kraju europejskim – Hiszpanii,
Francji czy we Włoszech istnieje kilkakrotnie więcej strzelnic niż w Polsce i nie wzbudza to kontrowersji.
Program dofinansowania, budowy i rewitalizacji strzelnic odpowiada na zainteresowanie osób i organizacji,
które chcą rozwijać postawy proobronne w Polsce, jak i tych, którzy zamierzają propagować strzelectwo
sportowe. Stworzy również lepsze warunki do ćwiczeń wojsku i służbom mundurowym. Program tworzy
możliwości, zapewnia ramy prawne i proponuje konkretne rozwiązania organizacyjne. Przystąpienie do
niego jest dobrowolne. Część samorządów wyraziła już wstępne zainteresowanie przystąpieniem do niego.
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Ministerstwo Obrony Narodowej ma nadzieję, że umożliwienie realizowania pasji strzeleckiej w Polsce,
przełoży się na wzrost kompetencji strzeleckich, rozwój postaw proobronnych, wychowanie i edukację
wojskowo-patriotyczną oraz na lepiej wyszkolonych żołnierzy wśród osób ubiegających się o służbę w Siłach
Zbrojnych RP. MON wychodzi również z założenia, że kooperacja różnych podmiotów zainteresowanych
szkoleniem strzeleckim wpłynie na pozytywną wymianę doświadczeń i integracji grup związanych
z obronnością państwa.
Więcej informacji na www.strzelnicawpowiecie.pl
Partnerzy konferencji
Polska Grupa Zrojeniowa, Ruch Obywatelski Miłośników Broni, Firearms United, Nadwiślańskie
Towarzystwo Strzeleckie, Braterstwo Strzeleckie, Defence24, Fundacja Ad Arma, Tactical Team.45, Doctor
Gun, Progres, Berolpak, Strzelnica FSO

2

