
Wojska
Obrony Terytorialnej

Dla Ciebie.
Dla regionu.

Dla Polski!

#ObronaTerytorialna



.........................................................................................................

WOT

Pierwszeństwo w powołaniu
do Terytorialnej Służby Wojskowej będą miały:  

   

  

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 pod- 
czas 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 możli- 
wością 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. 

Osoby posiadające pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czaso-
wy 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.

 

 

 

 



Kandydat bez 
przeszkolenia 
wojskowego

 

1. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - osoby nie posiadające orzeczonej zdolności do 
czynnej służby wojskowej.    2. Badania psychologiczne.

Żołnierz 
rezerwy

(były żołnierz 
zawodowy)

Kandydat po  
ukończonych 

studiach 
pragnący 

zasilić korpus 

Żołnierz 
zawodowy

 

WYŻSZA SZKOŁA 
OFICERSKA

(roczny limit miejsc)
PRZESZKOLENIE 

WOJSKOWE

ORGAN KADROWY WŁAŚCIWY DO WYZNACZANIA NA STANOWISKO

Kandydat po 
przeszkoleniu 
wojskowym

 

CO MUSISZ ZROBIĆ BY ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS ?
Dla kandydatów na żołnierzy TSW Dla żołnierzy zawodowych



Chcesz zostać jednym z nas?
Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym

w Twoim województwie: 

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na:

www.mon.gov.pl/ObronaTerytorialna

M i n i s t e r s t w o  O b r o n y  N a r o d o w e j

#ObronaTerytorialna


