
Spotkanie promocyjno- informacyjne w sprawie 
Wojsk Obrony Terytorialnej

Burmistrz  Miasta  Gostynina  oraz  Wójt  Gmniny  Gostynin  wspólnie  z  Wojskowym

Komendantem Uzupełnień  w Płocku  zapraszają  na  spotkanie  promocyjno-  informacyjne  w

sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej dla mieszkańców miasta Gostynina i gminy Gostynin.

Misją  Wojsk  Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w

czasie  konfliktu  zbrojnego  oraz  podczas  klęsk  żywiołowych  lub  katastrof.

Spotkanie   odbędzie  się  w  dniu  24  kwietnia  2018 r.  godz.  16.00   w sali

posiedzeń  (pok.  Nr  213)  Urzędu  Miasta  Gostynina,  ul.  Rynek  26.



Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP). 

Służbę  w  WOT  będą  pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej

służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). 

Obowiązek  TSW  będzie  pełniony  w  obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby  

–  rotacyjnie   (podczas  odbywania  ćwiczeń  i  szkoleń  wojskowych)  oraz dyspozycyjnie (w 

pozostałym czasie).

Wojska  Obrony  Terytorialnej   stanowią  samodzielny  rodzaj  SZ RP,  który w znaczący

sposób   powiększy  potencjał  obronny  Polski.  Dowódca  Wojsk  Obrony Terytorialnej   jest   

właściwy   w  zakresie  dowodzenia  jednostkami  wojskowymi  i związkami organizacyjnymi 

tych wojsk w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej wojny. Nie przewiduje się przekazywania 

WOT w podległość MSWiA. 

Służba  w  WOT  to  doskonały  sposób  na  samorealizację  i  rozwój  zawodowy,  który

jednocześnie  kształtuje  tak  potrzebne  dziś  wartości,  jak:  odpowiedzialne  i  bezinteresowne

wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze

czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby. 



Czym będą Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska  Obrony  Terytorialnej  (WOT)  będą  piątym,  samodzielnym  rodzajem  sił

zbrojnych. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu

zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły docelowo ok. 53 000 żołnierzy, których służba

będzie trwała od 1 roku do 6 lat (z możliwością jej przedłużenia).

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17

brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze trzy brygady są

już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017

rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

Pierszeństwo w powołaniu

do Terytorialnej Służby Wojskowej bedą miały:

• Osoby  posiadające  pobyt  stały  (zamieszkanie)  lub  pobyt  czasowy  powyżej  trzech

miesięcy w rejonie dyslokacji jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej;

• Byli żołnierze zawodowi;

• Członkowie proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o

współpracy  z  Ministrem Obrony  Narodowej  lub  dowódcami  jednostek  wojskowych,

posiadający rekomendacje władz tych organizacji;

• Absolwenci  szkół  realizujących  programy  innowacyjne  lub  eksperymentalne

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.


