
WWW.TERYTORIALNI.PL

PATRONAT HONOROWY SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO



KIM
JESTEŚMY

NASZE
CELE

STOWARZYSZENIE TERYTORIALNI

PRACUJEMY,
MAMY RODZINY,
SZKOLIMY SIĘ

      Terytorialni to stowarzyszenie 
o charakterze proobronnym. Zrzeszamy 
ochotników, którzy są gotowi szkolić 
się w czasie wolnym od pracy i za własne 
pieniądze. W naszych szkoleniach 
kładziemy nacisk na szkolenie 
ogniowe i taktyczno-ogniowe. 
Instruktorami są żołnierze  
wojsk specjalnych  
– znajdujący się w czynnej  
służbie. 

Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego doceniając 
innowacyjność naszych programów 
szkoleniowych, objął patronatem 
honorowym prowadzony przez nas 
kurs podstawowy. 

Również Wojewódzki Komendant 
Policji w Krakowie dostrzegł celowość 
prowadzonych przez nas działań, 
czemu dał wyraz w pisemnym 
uzasadnieniu decyzji przyznającej 
pozwolenie na broń dla naszego 
Stowarzyszenia: „W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że podjęcie 
przez Stowarzyszenie „Terytorialni” 
wyzwania, jakim jest wzmocnienie 
bezpieczeństwa Państwa  
jest cennym i potrzebnym krokiem, 
a uwzględniając zmieniającą się sytuację 
wręcz inicjatywą strategiczną”.

Wobec upadku systemu szkolenia rezerw 
osobowych spowodowanym z jednej strony 

przestarzałymi, nieefektywnymi 
i nieprzystosowanymi do potrzeb 

współczesnego pola walki programami szkolenia, 
a z drugiej strony szkoleniem rezerwistów 
w liczbie nieadekwatnej do rzeczywistych 

potrzeb obronności Polski, 
za nasz główny cel stawiamy działanie 

na rzecz włączenia organizacji 
proobronnych w system obrony 

państwa (obronę terytorium). 
Jako główny środek do tego celu 

uważamy prowadzenie rzeczywistego, 
pozbawionego fikcji szkolenia 

dla ochotników, opartego o naukę 
posługiwania się bronią - wyszkolenie 

ogniowe (strzeleckie), jako 
punkt wyjścia do szkoleń taktycznych 

i taktyczno-ogniowych. 

Stowarzyszenie posiada uzgodniony  
przedmiot działalności  

z Ministrem Obrony Narodowej  
oraz Ministrem Spraw  

Wewnętrznych i Administracji.
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FUNDACJA TERYTORIALNI
 Celem Fundacji Terytorialni jest dzielenie się doświadczeniami szkoleniowymi zdobytymi  
w ramach działalności Stowarzyszenia Terytorialni z osobami nie będącymi jego członkami,  
w tym w szczególności z młodzieżą, studentami i uczniami klas mundurowych oraz zapewnianie  
niezbędnej infrastruktury szkoleniowej dla organizacji proobronnych, w szczególności strzelnic,  
pasów taktycznych, sal treningowych oraz poligonów. Ponadto Fundacja stawia sobie za cel działanie na 
rzecz systemowych zmian zmierzających do ułatwienia dostępu członkom organizacji proobronnych  
do broni palnej, ochron balistycznych i innego wyposażenia pochodzenia wojskowego niezbędnego 
dla prowadzenia efektywnego szkolenia probronnego. 

Główny cel Fundacji jest zbieżny z celem Stowarzyszenia tj. działanie na rzecz systemowego włączenia 
organizacji proobronnych w system obrony Polski oraz propagowanie pozbawionego fikcji szkolenia 
proobronnego. 

JAK MOŻNA 
NAS WESPRZEĆ?
Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 43 1750 0012 0000 0000 3345 1137  
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”. 
Każda wpłacona kwota będzie ogromną pomocą w naszej działalności. Dziękujemy!

STOWARZYSZENIE TERYTORIALNI
KRS: 0000613985
NIP: 6751543520

nr rachunku bankowego:
26 1750 0012 0000 0000 3345 0958

Akcja Zbieramy na karabiny:
43 1750 0012 0000 0000 3345 1137

stowarzyszenie@terytorialni.pl
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FUNDACJA TERYTORIALNI
KRS 0000676807
NIP 6751592004

nr rachunku bankowego: 
54175000120000000037775975

fundacja@terytorialni.pl


