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ROŚNIE STAN OSOBOWY WOJSK OBRONY
TERYTORIALNEJ
Z dniem 6 października br. Wojska Obrony Terytorialnej przyjęły w swoje szeregi kolejną grupę nowo
powołanych kandydatów. Tym samym ogólny stan osobowy najnowszego rodzaju Sił Zbrojnych RP
przekroczył liczbę ponad 14 tys. żołnierzy. WOT stał się jednocześnie drugim co do liczebności
spośród wszystkich pięciu istniejących komponentów Wojska Polskiego.
Za sprawą nowych powołań, udzielonych z dniem 6 października br., WOT oﬁcjalnie poszerzył swoje
zasoby osobowe ponad granicę 14 tys. żołnierzy. Spośród nich służbę w Obronie Terytorialnej pełni
obecnie blisko 11,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych. WOT stał się tym samym
drugim co do liczebności spośród wszystkich pięciu istniejących komponentów Wojska Polskiego.
Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys.
żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. kandydatów pełniących terytorialną służbę wojskową. Zgodnie
z tzw. „mapą drogową” budowy formacji zakłada się napływ ochotników na poziomie około 10 tys.
rocznie, co oznacza, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Zakończenie
procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany
stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.
Wojska Obrony Terytorialnej dołączyły do struktury Wojska Polskiego jako piąty rodzaj sił zbrojnych,
powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wśród głównych zadań stawianych przed WOT
wskazuje się: wspomaganie działania wojsk operacyjnych, ochronę ludności przed skutkami klęsk
żywiołowych i likwidację tych skutków, ochronę mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze,
ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także
szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
Podstawą utworzenia WOT była koncepcja, w myśl której w Polsce utworzonych zostanie
siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem
województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie takie brygady.
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