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SPÓR O WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości
nie pozwoli na likwidację Wojsk Obrony Terytorialnej. To odpowiedź na jeden z postulatów
programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, zakładający włączenie jednostek obrony
terytorialnej do wojsk operacyjnych jako elementu systemu rezerw.
Szef MON odniósł się do elementu programu KO podczas przysięgi 167 żołnierzy 5. Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, odbywającej się
w Warszawie, w Olszynce Grochowskiej. W ostrych słowach - cytowanych przez resort w komunikacie
- skrytykował zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej.

Dwa dni temu, partia dziś opozycyjna Platforma Obywatelska
opublikowała swój pseudoprogram. W tym pseudoprogramie jest postulat
likwidacji WOT. Żołnierze, chciałbym was zapewnić w imieniu własnym, w
imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, że póki Prawo i
Sprawiedliwość rządzi, póty nie pozwolimy na to, żeby zlikwidowano
Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej służą Polsce,
gwarantują bezpieczeństwo naszego kraju, mają olbrzymi potencjał. Nie
zgodzimy się na likwidację tego potencjału
Szef MON Mariusz Błaszczak

Minister dodał: „Jestem przekonany, że wy żołnierze dzięki swojemu profesjonalizmowi i
zaangażowaniu jesteście w stanie zapewnić naszej ojczyźnie bezpieczeństwo. (…) Żołnierze Wojska
Polskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej potwierdzili swoją wartość podczas m. in. nawałnic i
powodzi, kiedy ratowali życie i mienie tych, którzy byli zagrożeni. Są zawsze blisko, są zawsze gotowi.
Służą społeczności lokalnej, służą Polsce”.
W programie Koalicji Obywatelskiej – w sekcji „Godność żołnierza” zapowiedziano włączenie obrony
terytorialnej do systemu rezerw wojsk operacyjnych oraz „przywrócenie priorytetu kadrowego i
sprzętowego” dla armii zawodowej.

Odbudujemy silną pozycję oﬁcera i żołnierza armii zawodowej. Służba
w wojsku musi przebiegać w oparciu o zasady przejrzystości i stabilności,

awans – wynikać z umiejętności, a nie wpływu politycznego. Przywrócimy
priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii zawodowej, zaś jednostki Obrony
Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element
systemu rezerw. Obowiązujące zasady dotyczące emerytur, odpraw i
zapewnienia żołnierzom mieszkania pozostaną nienaruszone. Armii
należą się szacunek i uznanie
Twoja Polska - program Koalicji Obywatelskiej

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują formalnie jako samodzielny Rodzaj Sił Zbrojnych od stycznia
2017 roku. Obecnie służbę w WOT pełni ponad 21 tys. żołnierzy, z czego zdecydowana większość –
terytorialną służbę wojskową. Prawną podstawą funkcjonowania WOT jest ustawa z dnia 16 listopada
2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.
Docelowo w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej ma znaleźć się 17 brygad, a służbę w nich będzie
pełnić do 53 tys. żołnierzy. Odtworzenie zdolności komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych było
jednym z głównych postulatów Zjednoczonej Prawicy w zakresie obronności przed wyborami
parlamentarnymi w 2015 roku. Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej (a ówczesnej
opozycji) szczególnie krytycznie odnosili się do redukcji strukturalnych jednostek na wschodzie kraju,
prowadzonych wcześniej przez koalicję PO-PSL i zmniejszenia zakresu przygotowań komponentu
rezerwowego.
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