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TERYTORIALNA
SŁUZBA

Zawsze gotowi, zawsze blisko !

WOJSKO POLSKIE
TWOJA ARMI@

WOJSKOWA

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych
i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
1. Jakie są podstawowe zadania WOT w systemie obronnym państwa ?
Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:







prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi
(w przypadku wybuchu konfliktu);
ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona
mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego,
a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji
oraz ataków w cyberprzestrzeni;
współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie
z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

2. Kto może pełnić służbę w WOT ?
W WOT służbę pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę
Wojskową (TSW). Obowiązek TSW jest pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania
ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie). Terytorialna Służba Wojskowa w Wojskach Obrony
Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności
obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania.
3. Gdzie należy zgłosić się, aby wstąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Aby wstąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej terytorialnie
dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy.
4. Jakie warunki należy spełniać, aby wstąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
O wstąpienie do TSW może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:






posiada obywatelstwo polskie;
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
nie była karana za przestępstwo umyślne;
posiada wykształcenie:
 co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
5. Czy kobiety mogą wstąpić do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Zarówno kobiety i mężczyźni mogą zasilać szeregi TSW.
6. Komu przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje osobom posiadającym pobyt
stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca
pełnienia tej służby, byłym żołnierzom zawodowym, członkom proobronnych organizacji
pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej
lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji,
absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Limitem wiekowym dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej nie pozwalającym im służyć dłużej, jest osiągnięcie wieku 63 lat
dla oficerów i podoficerów i 55 lat w przypadku szeregowych.

7. Jak wygląda procedura powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu
stosownego wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby
wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku
przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby
wojskowej, które następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce
wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.
Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu
się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej,
a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu
wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz
do
wojskowej
komisji
lekarskiej
jeżeli
nie
posiadają
orzeczonej
zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby
wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie
podstawowe. Do wniosku o powołanie do TSW kandydat powinien dołączyć informację,
wskazującą czy szkolenie podstawowe odbywać się będzie jednorazowo w sposób ciągły
przez okres 16 dni czy okresowo w dniach wolnych od pracy.
8. Jakie dokumenty należy złożyć w celu powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Kandydat ubiegający się o powołanie do TSW po zgłoszeniu się do właściwego WKU składa:





wniosek o powołanie do TSW;
odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia (oryginał do okazania w WKU);
kopię dowodu osobistego (oryginał do okazania w WKU);
inne dokumenty mające wpływ na powołanie do TSW:
rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, świadectwo lub zaświadczenie ukończenia klasy o profilu
mundurowym lub realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji
dla bezpieczeństwa, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,informację o preferowanym sposobie odbycia
szkolenia podstawowego,

9. Na czym polega wykonywanie obowiązków w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Wykonywanie obowiązków służbowych w TSW zależy przede wszystkim od zajmowanego stanowiska
służbowego. Doskonalenie się w realizacji zadań polega na szkoleniu w jednostce wojskowej przez
jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od września do czerwca – średnio 20 dni
w roku oraz 9-10 dni w okresie urlopowym. Szkolenie dla cywili bez przeszkolenia wojskowego będzie
realizowane w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe trwające 16 dni oraz jako szkolenie
w ramach pododdziału trwające trzy lata (pierwszy rok – szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie
zgrywające drużynę/pluton, trzeci rok – szkolenie zgrywające kompanię). W tym czasie żołnierz TSW
zostanie wyszkolony indywidualnie, specjalistycznie i będzie zdolny do działania w składzie swojego
pododdziału.
10. Jak długo trwa Terytorialna Służba Wojskowa ?
Służba w TSW trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.
11. Czy Terytorialna Służba Wojskowa nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi/służbowymi?
Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne
od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych i kościelnych. Służba w WOT
w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.
12. Gdzie można uzyskać informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej ?
Informacje o Terytorialnej Służbie Wojskowej można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień, a także
w serwisach Resortu Obrony Narodowej: www.wojsko-polskie.pl, www.mon.gov.pl.




Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, tel. 261 174 715, www.kielce.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, tel. 261 174 764, www.buskozdroj.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, tel. 261 514 797, www.sandomierz.wku.wp.mil.pl

Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży.
Zdjęcia: archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

