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INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „STRZELNICA W POWIECIE” 

 

Ograniczanie liczebności Wojska Polskiego oraz profesjonalizacja Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, powiązana z „zawieszeniem” zasadniczej służby wojskowej, 

spowodowały zaprzestanie prowadzonego do tej pory na szeroką skalę procesu szkolenia 

strzeleckiego w Polsce. W okresie minionych kilkudziesięciu lat nastąpił proces degradacji 

infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa i prowadzenia szkoleń strzeleckich. Nie 

daje także wystarczających możliwości szkoleniowych dla uczniów klas mundurowych, 

członków organizacji proobronnych, funkcjonariuszy i żołnierzy. 

Program „Strzelnica w Powiecie” ma na celu: 

1. zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu 

strzeleckiego w społeczeństwie, 

2. zwiększenie potencjału bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez: 

• wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących 

bazę zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

• zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez młodzież w 

wieku szkolnym, organizacje proobronne, a także formacje uzbrojone niewchodzące w 

skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ideą programu, z punktu widzenia obronności państwa, jest pobudzenie 

zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego, rozwijanie umiejętności strzeleckich w 

kierunku możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby 

w przyszłości wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, czy też stanowić 

wyszkolone rezerwy.  

Niniejszy Program wspiera realizację jednego z priorytetów, określonych w „Strategicznym 

Przeglądzie Obronnym”, jakim jest tworzenie warunków do podwyższania zdolności 

obronnych państwa.  

Stanowi także propozycję rozwiązań dla podniesienia poziomu akceptacji polityki 

bezpieczeństwa i obronnej państwa oraz aktywizacji w zakresie i na rzecz obronności polskich 

obywateli, w tym zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, które zostały określone w 

„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Istotną rolą Programu jest również 

wzmocnienie aktywności społecznej i kształtowanie kapitału społecznego, w ramach 

upowszechniania nowoczesnych form edukacji obronnej społeczeństwa, a także umożliwienie 

korzystania z powstałej w ramach niniejszego Programu infrastruktury strzeleckiej przez 

wojsko. 
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Program realizowany jest od września 2019 roku. W jego ramach ogłoszono dwa 

konkursy ofert: 

− Konkurs Ofert ogłoszony 04 września 2019 r.  

MON podpisało umowę dotacyjną z czterema podmiotami. Dwie umowy nie zostały 

zrealizowane z uwagi na nieotrzymanie terminu uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

unieważnienia postępowanie przetargowego. Na chwilę obecną dwie JST złożyły informację 

o zakończeniu budowy. 

− Konkurs Ofert ogłoszono dniu 23.10.2020 r. 

Do dnia 20.01.2020 r. wpłynęło 7 ofert. W dniu 17.02.2020 r. planowane jest posiedzenie 

Komisji, której członkowie dokonają szczegółowej analizy ofert, ocenią je pod względem 

spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu oraz przedłożą 

rekomendacje wyboru. 

 

Na stopień realizacji programu „Strzelnica w Powiecie” może wpływać m.in.  

− znaczący wpływ pandemii COVID-19 na działania inwestycyjne JST, 

− praktyka w zakresie zamówień publicznych, 

− brak odpowiednich terenów pod budowę strzelnicy, zapewniających wymaganą 

najmniejszą strefę ochronną, 

− poziom prowadzenia inwestycji przez nadzór budowlany inwestora, 

− wybór projektantów i wykonawców niezwiązanych tego typu inwestycjami, 

 


