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Wstęp 

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są obecnie w Polsce synonimem właściwej i szeroko 

zakrojonej reakcji na pojawiające się kryzysy zgodnie z mottem: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. 

Ich gotowość i uniwersalność w realizowanych działaniach, zarówno o charakterze militarnym, 

jak i niemilitarnym, świadczy o dobrym przygotowaniu kadry oraz planowaniu strategicznym. 

Jako jeden z rodzajów sił zbrojnych, który w zasadzie uzupełnia wszystkie pozostałe (tj. wojska: 

lądowe, powietrzne, marynarki, specjalne, a także nowo powstałe obrony cyberprzestrzeni), WOT 

są organizacyjnie przygotowane do sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania 

zasobów i infrastruktury krytycznej. Pomimo dość krótkiej historii funkcjonowania (powołane w 

2017 roku) żołnierze prowadzili wiele operacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, także o 

charakterze międzynarodowym. Specyfika i zdolność zaangażowania ochotników w realizowanie 

działań militarnych sprawia, że WOT wciąż się rozwija i może to być jeden z najważniejszych 

rodzajów Sił Zbrojnych RP.  

Wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej jest współcześnie w Polsce ważne dla 

utrzymania bezpieczeństwa państwa, efektywnego reagowania na kryzysy w tym zagrożenia 

hybrydowe. WOT podejmuje działania na bardzo wielu polach. Choć jest to formacja złożona 

głównie z żołnierzy Obrony Terytorialnej (ochotników), po pięciu latach jej funkcjonowania 

trzeba stwierdzić, że jest to kluczowy komponent sił zbrojnych oraz systemu zarządzania 

kryzysowego. Oprócz powyższych zakres wykorzystania WOT wpisuje się w Strategię 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wyróżniono, iż należy w 

nadchodzących latach realizować program budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, tworząc warunki 

do rozbudowy powszechnej gotowości obronnej na całym terytorium kraju. 

 



Metodologia badań 

Założenia: 

W badaniach przyjęto za okres badawczy lata 2015-2021, tj. okres funkcjonowania Wojsk Obrony 

Terytorialnej w Polsce od momentu podjęcia decyzji politycznej o powołaniu formacji do 

początku 2022 r.  

Skupiono się na przedstawieniu głównych aktów normatywnych, znaczenia WOT dla 

strategii bezpieczeństwa narodowego, struktury organizacyjnej oraz zaangażowania w działania 

kryzysowe oraz hybrydowe. Odniesiono się również do funkcjonujących formacji obrony 

terytorialnej w innych krajach NATO i UE. 

Ograniczenia:  

Przedstawiona w pracy analiza opiera się na danych i informacjach jawnych. Nie wykorzystano 

informacji niejawnych, nie ujawniono tajemnicy służbowej oraz innych danych i informacji o 

działaniach operacyjnych. Chronione są również dane osobowe ekspertów i osób ankietowanych. 

Metody i techniki badawcze: 

W ramach prowadzonych badań dokonano analizy dostępnych danych empirycznych (ilościowych 

i jakościowych), a także przeglądu aktów normatywnych, doktrynalnych i strategicznych. Aby 

wzmocnić merytoryczną ocenę znaczenia Wojsk Obrony Terytorialnej dla bezpieczeństwa 

narodowego RP przeprowadzono wywiady eksperckie wśród bezpośrednich dowódców 

poszczególnych komponentów WOT. Dokonano również analizy ocen odbiorców pomocy 

udzielanej przez WOT, tj. osób fizycznych i instytucji, które korzystały z pomocy WOT, 

szczególnie podczas walki z pandemią COVID-19. Dokonano przeglądu doniesień prasowych, 

opinii i stanowisk politycznych dotyczących formacji. Wykorzystano własne badania, obserwacje 

i doświadczenia jako żołnierzy służących w Wojskach Obrony Terytorialnej z poziomu żołnierza 

zawodowego i żołnierza OT, dokonując analizy z poziomu Dowództwa Wojsk Obrony 

Terytorialnej oraz brygady / batalionu / kompanii / plutonu / sekcji. 

Wyniki badań przedstawiono w formie konkluzji oraz konstruktywnych rekomendacji 

mających posłużyć rozwojowi obrony terytorialnej w Polsce i krajach sojuszniczych. 

Celem badań jest wielowymiarowe przedstawienie Wojsk Obrony Terytorialnej 

funkcjonujących w Polsce. Wyróżniono zakres ich działań, zdolności, a także realizowane 

operacje. Autorzy uznają, że polski WOT może być przykładem dla innych państw, które powinny 

zaangażować rezerwistów do zwalczania skutków kryzysów i katastrof oraz działań przeciwko 



zagrożeniom hybrydowym. Wojska obrony terytorialnej to także ważny element w budowaniu 

potencjału militarnego i zaplecze dla innych rodzajów sił zbrojnych. Oprócz powyższych celem 

prowadzonych rozważań jest ukazanie obecnych zdolności WOT w ramach wzmacniania 

potencjału wschodniej ściany NATO. 

 

Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i wybranych krajach NATO 

Wykorzystanie ochotniczych wojsk w innych państwach, ale także należących do Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego, również powinno być przedmiotem rozważań. Doświadczenia te 

mogą być w przyszłości podstawą do stworzenia ponadnarodowych sił zbrojnych NATO, w skład 

których mogą również wchodzić formacje Obrony Terytorialnej. Wielość specjalizacji żołnierzy, 

szybki czas mobilizacji, a także bardzo wysoka zdolność do reagowania na zagrożenia kryzysowe 

i hybrydowe sprawia, że mają oni duży, ale nie do końca wykorzystany potencjał realizowania 

zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw i sojuszy międzynarodowych. 

W procesie prowadzonych badań określono, iż analogiczne do polskich Wojsk Obrony 

Terytorialnej wojska ochotnicze w innych państwach NATO funkcjonują m. in. na Litwie, Łotwie, 

w Estonii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA.  

Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych (United States National Guard) odgrywa 

kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i wsparcia obywateli1. Pierwszy pułk jako Gwardia 

Narodowa został rozmieszczony w 1824 roku, choć historia armii ochotniczej i jej wykorzystania 

sięga 1636 roku. Obecnie w ramach misji zagranicznych zadania realizuje ponad 30 000 

gwardzistów, a dodatkowe 10 000 operuje w kraju i na jego terytoriach2. Gwardia Narodowa jest 

częścią sił operacyjnych o sile prawie 450 000 żołnierzy 3 , które zapewniają strategiczną 

operacyjność armii amerykańskiej (Army National Guard) oraz sił powietrznych (Air National 

Guard). Amerykańska Gwardia Narodowa stanowi około 20% sił połączonych USA. W ciągu 

ostatnich 20 lat zmobilizowała i przeszkoliła ponad milion żołnierzy. Utrzymanie tej formacji 

ochotniczej pozwala na wspieranie regularnej armii oraz obywateli w trakcie wszelkiego rodzaju 

 
1 J. Stuhltrager, Send in the Guard: The National Guard Response to Natural Disasters, „Natural Resources & 

Environment” Vol. 20, No. 4 (Spring 2006), s. 21-25. 
2 Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.  
3 National Guard Bureau, Posture Statement – Force for the future, 

https://www.nationalguard.mil/portals/31/Documents/PostureStatements/2021%20National%20Guard%20Bureau%

20Posture%20Statement.pdf, dostęp: 22.01.2022. 

https://www.nationalguard.mil/portals/31/Documents/PostureStatements/2021%20National%20Guard%20Bureau%20Posture%20Statement.pdf
https://www.nationalguard.mil/portals/31/Documents/PostureStatements/2021%20National%20Guard%20Bureau%20Posture%20Statement.pdf


kryzysów. Żołnierze uczestniczyli m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku4. Oprócz powyższych 

wprowadzono specjalny program dla młodzieży w wieku 16-18 lat w ramach młodzieżowej 

Gwardii (program pn. National Guard Youth ChalleNGe). 

Wielka Brytania utrzymuje Armię Rezerwową (Army Reserve), która w przeszłości była 

określana jako Armia Terytorialna, a została pierwotnie utworzona w 1908 roku 5 . Obecnie 

brytyjska formacja ochotnicza ma swoich szeregach około 37 000 żołnierzy6, w komponencie 

morskim, lądowym i siłach powietrznych, a od 2014 roku ich liczba zwiększyła się aż o ponad 10 

0007. Rząd dofinansowuje ten rodzaj armii, jak chociażby przekazując w 2013 roku dodatkowe 

1,8 miliarda funtów na jej rozwój8. Żołnierze realizowali również zadania w Afganistanie oraz 

Iraku, a co ważne, wielokrotnie stanowili aż 40% personelu medycznego9. Armia Terytorialna 

realizuje wiele zadań wspólnie z regularnymi wojskowymi, ale jej jednostki są rozproszone po 

całym kraju – znacznie bardziej niż jednostki regularne – i na wielu obszarach są jedynym 

operującym rodzajem sił zbrojnych10.  

Na Litwie działają Ochotnicze Siły Obrony Narodowej (KASP), które zostały utworzone w 

1991 roku na mocy ustawy Rady Najwyższej Litwy o Ochotniczej Służbie Obrony Narodowej11. 

Obecnie KASP jest integralną częścią nowocześnie zorganizowanej armii litewskiej, której 

zadaniem jest przygotowanie do obrony terytorialnej kraju12. Po wstąpieniu Litwy do NATO 

zdecydowano się oddzielić KSAP od wojsk lądowych i zamienić na obronę terytorialną, w tym 

implementując nowoczesne szkolenia dla żołnierzy ochotników. Obecnie w szeregach służy około 

5800 żołnierzy, w tym 5000 ochotników i 800 żołnierzy zawodowych. Co więcej, resort obrony 

 
4 Army National Guard, Army National Guard: a civic leader’s guide who we are, 

https://www.nationalguard.mil/Portals/31/Documents/ARNGpdfs/Civic%20Leader's%20Guide/ARNG-Civic-

Leader's-Guide.pdf?ver=S-A2Ms0X0uIvrMv1NCGmjA%3d%3d, dostęp: 22.01.2022. 
5 C. Dandeker, N. Greenberg. G. Orme, The UK’s Reserve Forces, Armed Forces & Society Vol. 37, No. 2 (April 

2011), pp. 341-360.  
6 Ministry of Defence, Quarterly service personnel statistics 1 January 2021, 

https://www.gov.uk/government/statistics/quarterly-service-personnel-statistics-2021/quarterly-service-personnel-

statistics-1-january-2021#future-reserves-2020-fr20-programme-monitoring, dostęp: 24.01.2021.  
7 Ministry of Defence, Reserve Forces Review 2030Unlocking the reserves’ potential to strengthen a resilient and 

global Britain, May 2021, p. 17. 
8 Director Personnel – Engagement Policy Army Headquarters, Why having Reservists is good for your business, 

https://www.army.mod.uk/media/9192/20181121-army_reserves_employer_guide_2018.pdf, dostęp: 24.02.2022. 
9 Ministry of Defence, Future Reserves 2020, The Independent Commission to Review the United Kingdom’s 

Reserve Forces, London 2011, p. 19.  
10 Armed Forces, The British Army, http://www.armedforces.co.uk/army/listings/l0069.html, dostęp: 24.02.2022. 
11 Savanoris, Krašto apsaugos savanorių pajėgoms – 15 metų, 2006 m. sausio 12 d. Nr. 1 (361). 
12 J. Żak, Wojska obrony terytorialnej w systemie obronnym Litwy, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 

2017, nr 1(8), ss. 189-200. 

https://www.nationalguard.mil/Portals/31/Documents/ARNGpdfs/Civic%20Leader's%20Guide/ARNG-Civic-Leader's-Guide.pdf?ver=S-A2Ms0X0uIvrMv1NCGmjA%3d%3d
https://www.nationalguard.mil/Portals/31/Documents/ARNGpdfs/Civic%20Leader's%20Guide/ARNG-Civic-Leader's-Guide.pdf?ver=S-A2Ms0X0uIvrMv1NCGmjA%3d%3d


nadzoruje również Związek Strzelców Litewskich (Lietuvos Šaulių Sąjunga), czyli paramilitarną 

organizację w liczbie 11 000 osób, które jako wyszkoleni rezerwiści mogą dołączyć do formacji 

ochotniczej. W przypadku wielu osób działalność w Litewskim Związku Strzeleckim stanowi 

formę przygotowania do późniejszej służby w KASP13. Oprócz współpracy z krajami bałtyckimi 

Ochotnicze Siły Obrony Narodowej bardzo intensywnie kooperują, od ponad 20 lat, ze 

szwedzkimi siłami ochotniczymi Hemvarnet. 

Na Łotwie funkcjonuje Gwardia Narodowa (Latvijas Republikas Zemessardze, ZS), która 

jest częścią narodowych sił zbrojnych, wchodząc w skład wojsk lądowych. Zemessardze została 

utworzona w 1991 roku przez Radę Najwyższą Republiki Łotewskiej jako dobrowolna wojskowa 

organizacja na rzecz obrony14. Obecnie służy w niej około 8500 osób, ale według koncepcji obrony 

narodowej Republiki Łotewskiej do 2024 roku liczebność Gwardii Narodowej powinna osiągnąć 

10 000, a do 2027 roku – 12 000 członków 15 . Obecnie jednostki ochotnicze przechodzą 

intensywny rozwój, gdyż zainwestowano w nowy sprzęt oraz wprowadzono programy edukacyjne 

zachęcające społeczeństwo do wstąpienia do ZS16. Ponadto na Łotwie funkcjonuje Młodzieżowa 

Gwardia Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Jaunsardze) zrzeszająca obywateli Łotwy w 

wieku 10-21 lat17, którzy przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe dopasowane do młodych 

rekrutów.  

W Estonii działa Liga Obrony (Eesti Kaitseliit), która jest ochotniczą organizacją wojskową 

na rzecz obrony narodowej. Formacja została powołana w listopadzie 1918 roku, rozwiązana po 

sowieckiej okupacji w 1940 i reaktywowana w 1990. Ustawa o Lidze Obrony z 1999 roku określiła 

tę jednostkę jako dobrowolną, zorganizowaną militarnie organizację obrony narodowej, będącą 

częścią estońskich sił zbrojnych i działającą na obszarze zwierzchnictwa Ministerstwa Obrony 

Estonii18. Aktywnych jest 16 000 żołnierzy, ale formacja wraz z wewnętrznymi stowarzyszeniami, 

tj. ochotniczą organizacją kobiet czy grupami typu harcerskiego, liczy około 26 000 osób19 . 

 
13 Stratpoints, Wojska Obrony Terytorialnej – stan obecny, pożądane kierunki zmian, Warszawa 2018, s. 13. 
14 S. Baltina, Dawn of the Restored Latvian National Armed Forces, Estonian Yearbook of Military History, Vol 

4(2014), pp. 62-77. 
15 Valsts Aizsardzības Koncepcija, Riga 2020, s. 24. 
16 Turbia, Latvijas Republikas Zemessardze aicina studējošos iestāties Zemessardzes Studentu bataljonā!, 

https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/latvijas-republikas-zemessardze-aicina-studejosos-iestaties-zemessardzes-

studentu-bataljona, dostęp: 27.01.2022.  
17 Muszą jednak znać język państwowy. 
18 K. Kaska, A. Osula, J. Stinissen, The Cyber Defence Unit of the Estonian Defence League Legal, Policy and 

Organisational Analysis, CCDCOE, Tallinn 2013, pp. 8-9.  
19 Kaitseliit, Estonian Defence League, https://www.kaitseliit.ee/en/edl, dostęp: 25.01.2022. 

https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/latvijas-republikas-zemessardze-aicina-studejosos-iestaties-zemessardzes-studentu-bataljona
https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/latvijas-republikas-zemessardze-aicina-studejosos-iestaties-zemessardzes-studentu-bataljona
https://www.kaitseliit.ee/en/edl


Planuje się osiągnąć liczebność wojskowych na poziomie 30 000 na koniec 2022 roku. Ponadto w 

2019 roku Ministerstwo Obrony zatwierdziło plan rozwoju na lata 2020-2023, którego celem jest 

zwiększenie budżetu wojsk terytorialnych do 43 mln euro rocznie20. W formacji działa także 

specjalny oddział obrony cyberprzestrzeni, który uczestniczy w ćwiczeniach organizowanych 

przez Centrum Eksperckie NATO w Tallinie – CCDCOE. Warto podkreślić, że żołnierze 

estońskich wojsk ochotniczych zostali wysłani do Polski w celu odparcia hybrydowego ataku 

Białorusi i walki z nielegalną migracją21. 

Również w Norwegii powołano Gwardię Krajową (Heimevernet), która jest zdolna do 

szybkiej mobilizacji i jest częścią norweskich sił zbrojnych. Jej główne zadania koncentrują się na 

obronie na terytorium kraju w charakterze lokalnym, ale może również oddelegowywać 

ochotników do operacji międzynarodowych. Utworzono ją w 1946 roku22. W jej szeregach służy 

około 45 000 żołnierzy, a siły szybkiego reagowania to 3000 przeszkolonych wojskowych. 

Formacja posiada własne centrum szkoleniowe23.  

W obecnym środowisku bezpieczeństwa i wyzwań dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz 

formacie wykorzystania ochotniczych (rezerwowych) sił zbrojnych kluczową rolę dla 

bezpieczeństwa Polski i współpracy regionalnej stanowią formacje ochotnicze z krajów 

bałtyckich. Wynika to z faktu, iż państwa te są wschodnią granicą NATO oraz UE, a przy tym 

mają podobne interesy na arenie międzynarodowej. W związku z tym, ze względu na tożsamą 

wizję współpracy na rzecz bezpieczeństwa stwierdzono, iż możliwe jest utrzymywanie stałej i 

efektywnej kooperacji pomiędzy jednostkami obrony terytorialnej z państw nadbałtyckich. 

 

Zarys historii rozwoju obrony terytorialnej w Polsce 

Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w obecnym kształcie było wynikiem decyzji 

politycznej podjętej przez większość parlamentarną, tj. Zjednoczoną Prawicę na czele z prezesem 

partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie wicepremierem ds. bezpieczeństwa Jarosławem 

Kaczyńskim, oraz ówczesnym ministrem obrony narodowej (2015-2018) Antonim 

 
20 A. Vahtla, Ministry of Defence approves 2020-2023 development plan, ERR News, 

https://news.err.ee/906911/ministry-of-defence-approves-2020-2023-development-plan, dostęp: 25.02.2022. 
21 E. Vilgats, Kaitseliitlaste üksus Lääne-Eestist suundus Poola, https://www.err.ee/1608467387/kaitseliitlaste-

uksus-laane-eestist-suundus-poola, dostęp: 26.01.2022. 
22 G. Gjeseth, Forsvarskommisjonen av 1946, Oslo 2016, s. 5-11.  
23 Forsvaret, The Norwegian Home Guard, https://www.forsvaret.no/en/organisation/home-guard, dostęp: 

27.01.2022.  

https://news.err.ee/906911/ministry-of-defence-approves-2020-2023-development-plan
https://www.err.ee/1608467387/kaitseliitlaste-uksus-laane-eestist-suundus-poola
https://www.err.ee/1608467387/kaitseliitlaste-uksus-laane-eestist-suundus-poola
https://www.forsvaret.no/en/organisation/home-guard


Macierewiczem. Projekt uzyskał wsparcie prezydenta, jednocześnie zwierzchnika Sił Zbrojnych 

Andrzeja Dudy.  

Prace koncepcyjne i legislacyjne były przedmiotem znaczącej krytyki politycznej opozycji, 

głównie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, wysuwającej główny zarzut, że WOT będą tzw. 

policją polityczną24. Inne ugrupowania, jak np. Polskie Stronnictwo Ludowe, deklarowały, że 

formacja zostanie zlikwidowana, uznając WOT za niepotrzebne25. 

Zaangażowanie i wykorzystanie WOT w działaniach związanych z sytuacjami 

kryzysowymi (głównie walką z COVID-19) oraz ochroną granicy polsko-białoruskiej, 

przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym potwierdziły znaczenie jednostki. Przełożyło się to 

na zmianę opinia ekspertów, którzy dotychczas byli sceptyczni wobec WOT26, a także polityków 

opozycji, którzy zaczynają przyznawać, że „wojska, które spełniają na co dzień rolę takiego 

wsparcia lokalnej społeczności, w przypadku różnego rodzaju problemów i kataklizmów, (…), 

funkcjonują znakomicie”27. 

Gen. bryg. Maciej Klisz opisał genezę powstania formacji Wojsk Obrony Terytorialnej 

jako konsekwencję zmieniającej się charakterystyki zagrożeń militarnych spowodowanych 

ekspansywną polityką Federacji Rosyjskiej oraz wykorzystywanych środków prowadzenia działań 

ofensywnych28.  

W 2015 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej dokonano wstępnej analizy stanu 

obronności państwa. Za priorytet uznano między innymi przyspieszenie procesu modernizacji i 

transformacji Sił Zbrojnych RP, w tym konieczność odbudowy Wojsk Obrony Terytorialnej. W 

tym właśnie celu 1 lipca 2016 roku powołano Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej (BUOT). 

W ramach prac analitycznych opracowano kluczowy dla dalszego rozwoju Wojsk Obrony 

Terytorialnej dokument pod nazwą Koncepcja utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej29. Na czele 

nowej formacji stanął płk Wiesław Kukuła, dotychczasowy dowódca Jednostki Wojskowej 

 
24 S. Skarżyński, WOT jak policja? PiS odrzucił zakaz użycia terytorialsów przeciw obywatelom RP, WOT jak 

policja? PiS odrzucił zakaz użycia terytorialsów przeciw obywatelom RP (oko.press) (dostęp 12.02.2022). 
25 Kosiniak-Kamysz chce likwidacji WOT. Oszczędności mają trafić do niepełnosprawnych, Wprost, Lider PSL-

UED chce likwidacji Wojsk Obrony Terytorialnej – Wprost (dostęp 12.02.2022). 
26 M. Sobieraj, Cztery lata Wojsk Obrony Terytorialnej – sukces czy porażka?, Klub Jagieloński, Cztery lata Wojsk 

Obrony Terytorialnej – sukces czy porażka? — Klub Jagielloński (klubjagiellonski.pl) (dostęp 12.02.2022). 
27 Trzaskowski zmienił zdanie ws. WOT? Suski: Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni, tvrepublika, 

Trzaskowski zmienił zdanie ws. WOT? Suski: Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni – TV Republika 

(dostęp 12.02.2022). 
28 gen. bryg. M. Klisz, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. 2017, nr 3 
29 Koncepcja utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej (Etap I 2016–2017), Warszawa, 25.04.2016 

https://oko.press/wot-jak-policja-pis-odrzucil-zakaz-uzycia-terytorialsow-przeciw-obywatelom-rp/
https://oko.press/wot-jak-policja-pis-odrzucil-zakaz-uzycia-terytorialsow-przeciw-obywatelom-rp/
https://www.wprost.pl/kraj/10124795/kosiniak-kamysz-chce-likwidacji-wot-oszczednosci-maja-trafic-do-niepelnosprawnych.html
https://www.wprost.pl/kraj/10124795/kosiniak-kamysz-chce-likwidacji-wot-oszczednosci-maja-trafic-do-niepelnosprawnych.html
https://klubjagiellonski.pl/2021/01/05/cztery-lata-wojsk-obrony-terytorialnej-sukces-czy-porazka/
https://klubjagiellonski.pl/2021/01/05/cztery-lata-wojsk-obrony-terytorialnej-sukces-czy-porazka/
https://tvrepublika.pl/trzaskowski-zmienil-zdanie-ws-wot-suski-diabel-ubral-sie-w-ornat-i-ogonem-na-msze-dzwoni,97104.html


Komandosów (JWK), obecnie generał broni, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.  

 

Terytorialna Służba Wojskowa  

Od momentu powstania w 2017 roku piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (pozostałe to Wojska Lądowe, 

Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne) rozwijał się bardzo dynamicznie, 

zgodnie z założonym planem. Terytorium Polski podzielono na obszary i przydzielono IV etapy 

powstawania poszczególnych Brygad Obrony Terytorialnej (BOT).  

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 32 000 żołnierzy, w tym ponad 28 100 ochotników 

oraz ponad 3900 żołnierzy zawodowych. 32% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko 

połowa (46%) – średnie. Najwięcej żołnierzy OT legitymuje się wykształceniem ogólnym – ponad 

48%, prawie 32% – technicznym – i 15% – humanistycznym. Medycy stanowią 2%, prawnicy – 

1,2%, a osoby z wykształceniem rolniczym – 1,8%. Formacja cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród kobiet, które stanowią blisko 20% ogółu 30 . Ponad 60% żołnierzy terytorialnej służby 

wojskowej (TSW) ma stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% zatrudniona jest na 

podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. 15% żołnierzy to studenci różnych kierunków31. 

Szeregi WOT zasilają także studenci/absolwenci uczelni wyższych, którzy odbyli szkolenie 

wojskowe w ramach programu Legii Akademickiej, wstępując do TSW ze stopniem 

podoficerskim. 

Do terytorialnej służby wojskowej mogą zostać powołani pełnoletni obywatele Polski, 

którzy: 

• są w wieku od 18 – 55 lat (szeregowi) i do 63 lat (podoficerowie i oficerowie), 

• nie byli karani za przestępstwo umyślne, 

• nie są przeznaczeni do służby zastępczej, 

• nie posiadają nadanego przydziału kryzysowego, 

• nie są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-

 
30 https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/teczka-prasowa/o-nas 
31 Służba – system szkolenia, Służba – system szkolenia – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) (dostęp 12.02.2022). 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sluzba-system-szkolenia
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sluzba-system-szkolenia


mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do 

militaryzacji32. 

Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej można:  

1. złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, 

2. dostarczyć bezpośrednio do Wojskowej Komisji Uzupełnień, właściwej dla miejsca 

zamieszkania, 

3. złożyć, korzystając z pomocy Wojskowych Centrów Rekrutacji. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia dokumenty potwierdzające 

wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, sportowe i inne przydatne w służbie. Bierze także udział w 

wizycie w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, gdzie zapoznaje się z jej działalnością oraz 

dobierane jest umundurowanie. Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej kandydat do czynnej służby wojskowej, pełnionej jako terytorialna służba 

wojskowa33, poddawany jest badaniom wojskowej komisji lekarskiej w celu orzeczenia zdolności 

do czynnej służby wojskowej, chyba, że już uprzednio od powiatowych lub wojewódzkich komisji 

(tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje 

lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej. Badania psychologiczne przechodzą wszyscy 

ochotnicy. Po przejściu wszystkich etapów wojskowy komendant uzupełnień wręcza kartę 

powołania oraz ustalany jest termin szkolenia podstawowego. 

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych. Dla 

kandydatów, którzy nie byli w wojsku, organizowane jest 16-dniowe, tzw. szesnastka, a dla 

rezerwistów 8-dniowe szkolenie wyrównawcze 34 . Ośrodek szkoleniowy Wojsk Obrony 

Terytorialnej w Trzebiatowie realizuje również program „Ferie z WOT”, w ramach którego chętni 

mogą odbyć 16-dniowe szkolenie podstawowe35. 

Szkolenie podstawowe dla wielu rekrutów to czas, kiedy po raz pierwszy dostają do ręki 

broń, z którą się nie rozstają przez kolejne 16 dni, realizując program szkolenia strzeleckiego, 

 
32 Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej, Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony 

Terytorialnej – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) (dostęp 12.02.2022) 

33 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2021.0.372 t.j. – Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
34 Służba – system szkolenia – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 
35 Ferie z WOT w Trzebiatowie. Żołnierzem może zostać niemal każdy – Szczecin (onet.pl) 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wymagania
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wymagania
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sluzba-system-szkolenia
https://www.onet.pl/informacje/onetszczecin/ferie-z-wot-w-trzebiatowie-zolnierzem-moze-zostac-niemal-kazdy/cx34dw0,79cfc278


taktycznego, musztry, regulaminów. Zdobyte umiejętności sprawdzane są podczas egzaminu 

kończącego szkolenie tzw. pętlą taktyczną36. Szkolenie podstawowe wieńczy uroczysta przysięga 

wojskowa, po której kieruje się żołnierzy OT do macierzystych jednostek. Służba w WOT trwa od 

1 do 6 lat z możliwością przedłużenia. 

Terytorialna służba wojskowa jest w Polsce nową formą czynnej służby wojskowej, która 

obowiązuje tylko w Wojskach Obrony Terytorialnej. Polega ona na tym, że żołnierze ochotnicy 

pełnią czynną służbę wojskową w formie: 

– rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co 

najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy), 

– dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową)37. 

Szkolenie żołnierzy TSW podzielone jest na: 

– szkolenie indywidualne w I roku służby, 

– szkolenie specjalistyczne w II roku służby w zależności od zajmowanego stanowiska 

służbowego, 

– szkolenie zgrywające w III roku służby. 

Ponadto żołnierze mają możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, np. kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, języków obcych, udział w zawodach i kursach sportowych i innych. W każdym 

roku żołnierz OT uczestniczy w 2-tygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym w 

warunkach poligonowych, podczas którego dokonywana jest certyfikacja żołnierza. 

Szkolenie żołnierzy OT prowadzone jest również przez byłych żołnierzy Wojsk 

Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów 

Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT. 

Podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności współdziałania z wojskami NATO odbywa się także 

poprzez wspólne szkolenia z wojskami operacyjnymi polskimi i sojuszniczymi, np.: 

– 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej uczestniczyła w 

międzynarodowych ćwiczeniach „Victory Eagle”, 

– 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej uczestniczyła we wspólnym szkoleniu z 

żołnierzami amerykańskiej Gwardii Narodowej, 

 
36 Obserwacje własne 
37 Służba – system szkolenia, Służba – system szkolenia – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) (dostęp 12.02.2022). 
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– 12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej organizowała wspólne ćwiczenia z 

żołnierzami amerykańskimi w rejonie odpowiedzialności 124 batalionu lekkiej piechoty w 

Śremie, 

– Wojska Obrony Terytorialnej zorganizowały w Białymstoku międzynarodowe spotkanie 

podoficerów starszych z sił zbrojnych USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii38.  

Podnoszenie kwalifikacji żołnierzy OT oraz żołnierzy zawodowych prowadzone jest w ramach 

następujących form: 

1. kurs podoficerski Terytorialnej Służby Wojskowej SONDA, 

2. kurs oficerski Terytorialnej Służby Wojskowej AGRYKOLA prowadzony w Akademii 

Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 

3. studium oficerskie dla kandydatów na oficerów zawodowych w WOT, 

4. kurs podoficerski dla kandydatów na podoficerów zawodowych w WOT39. 

Podnoszenie umiejętności bojowych żołnierzy OT realizowane jest także poprzez organizowane 

zawody użyteczno-bojowe sekcji lekkiej piechoty, np. 23-24 października 2021 roku40. 

 

System dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej  

Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Nadzór nad 

WOT sprawuje dowódca, który podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Dowódca 

WOT szefuje dowódcom Brygad Obrony Terytorialnej (BOT) za pomocą specjalnie do tego celu 

powołanego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu (DWOT)41. 

Brygada WOT składa się z: dowództwa i sztabu brygady, kilku (3-5) batalionów lekkiej 

piechoty oraz pododdziałów wsparcia i zabezpieczenia. Dowódca brygady kieruje działaniami 

batalionów lub zgrupowań taktycznych tworzonych na bazie batalionu42. 

W 2022 roku funkcjonuje 15 Brygad Obrony Terytorialnej (w każdym województwie 

oprócz opolskiego, w województwie mazowieckim działają dwie BOT) oraz Centrum Szkolenia 

WOT w Toruniu. Cały obszar kraju objęty jest odpowiedzialnością poszczególnych BOT. 

 

 
38 https://milmag.pl/wot-miedzynarodowe-spotkanie-podoficerow-w-bialymstoku/ 
39 Terytorialsi – Zostań podoficerem lub oficerem WOT (wp.mil.pl) 
40 Pierwsze ogólnopolskie zawody użyteczno-bojowe sekcji lekkiej piechoty WOT, Pierwsze ogólnopolskie zawody 

użyteczno-bojowe sekcji lekkiej piechoty WOT – Poligonowe Wieści (poligonowewiesci.pl) (dostęp 12.02.2022). 
41 Informator Wojsk Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa 2018 r. 
42 Informator Wojsk Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa 2018 r. 

https://terytorialsi.wp.mil.pl/kursy
https://www.poligonowewiesci.pl/2021/10/28/pierwsze-ogolnopolskie-zawody-uzyteczno-bojowe-sekcji-lekkiej-piechoty-wot/
https://www.poligonowewiesci.pl/2021/10/28/pierwsze-ogolnopolskie-zawody-uzyteczno-bojowe-sekcji-lekkiej-piechoty-wot/


Żołnierze (ochotnicy) WOT 

Podstawową jednostką organizującą w WOT zadania żołnierzy jest batalion lekkiej piechoty. W 

jego skład wchodzą: sztab, 3 kompanie lekkiej piechoty, w tym np. kompania szkoleniowa, 1 

kompania specjalistyczna, 1 kompania logistyczna, pluton dowodzenia, pluton logistyczny, pluton 

saperów (inżynieryjny). Łącznie batalion liczy 765 żołnierzy43. 

Jednostką stanowiącą rodzinę wojskową żołnierzy, którzy są na podobnym etapie 

szkolenia i się przyjaźnią, z dowódcą zazwyczaj w stopniu porucznika, którego żołnierze znają i 

jest on ich bezpośrednim przełożonym, organizującym szkolenie i zadania żołnierzy, jest 

kompania licząca ok. 150 żołnierzy. 

W ramach kompanii podstawowym pododdziałem szkoleniowym, a zarazem taktycznym, 

jest pluton lekkiej piechoty składający się z 3 sekcji/drużyn lekkiej piechoty oraz plutonu wsparcia. 

Każda kompania lekkiej piechoty w WOT ma określony profil działania. Jest on ściśle powiązany 

ze środowiskiem geograficznym i demograficznym tzw. stałego rejonu odpowiedzialności (SRO). 

Dla poziomu kompanii SRO jest zwykle wytyczony administracyjnymi granicami powiatu (w 

dużych miastach – gminy). Docelowo kompanie lekkiej piechoty mają profile: miejski, górski, 

wodny i ogólny44. 

Sekcja lekkiej piechoty zwana „Wspaniałą Dwunastką” jest podstawowym pododdziałem 

taktycznym i bojowym WOT przeznaczonym do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań 

bojowych. To zespół dwunastu żołnierzy OT z określoną specjalizacją, przypisaną do stanowiska 

służbowego. Poziom wyszkolenia określają kompetencje, czyniąc sekcję kompleksowym 

(mogącym funkcjonować samodzielnie) pododdziałem. Pododdział dzieli się na: podsekcję 

„ALFA”, którą dowodzi zastępca dowódcy sekcji oraz podsekcję „BRAWO”, którą dowodzi 

dowódca sekcji. Podział taki należy uznać jako podstawowy, ale nie jedyny – wszystko zawsze 

zależy od decyzji dowódcy uwarunkowanej konkretną sytuacją taktyczną. Sekcja etatowo składa 

się z 12 żołnierzy.  

Poszczególne zadania taktyczne w sekcji lekkiej piechoty w szyku marszowym 

przedstawia przykładowy wariant uwzględniający: stanowisko służbowe / zadania / uzbrojenie 

(licząc od czoła ): 

Podsekcja ALFA: 

 
43 struktura-batalionu-lekkiej-piechoty (obronanarodowa.pl) 
44 Wyposażenie i uzbrojenie – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

http://www.test.obronanarodowa.pl/download/struktura-batalionu-lekkiej-piechoty/struktura-batalionu-lekkiej-piechoty.pdf
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wyposazenie-i-uzbrojenie


1. starszy saper / szperacz / karabinek, 

2. strzelec wyborowy / główny nawigator / KBW półautomatyczny / pistolet, 

3. strzelec / uniwersalny karabin maszynowy UKM, 

4. zastępca dowódcy sekcji / karabinek, 

5. radiotelefonista / karabinek, 

6. strzelec / medyk / karabinek. 

Podsekcja BRAWO: 

1. saper / karabinek, 

2. strzelec wyborowy / zapasowy nawigator / KBW półautomatyczny / pistolet, 

3. celowniczy / subkarabinek / granatnik, 

4. dowódca / karabinek, 

5. starszy radiotelefonista / karabinek, 

6. strzelec/ starszy medyk / subkarabinek. 

Podstawowe uzbrojenie sekcji lekkiej piechoty to: 

– 5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT, 

– 5,56 mm karabinek szturmowy Beryl wz 96, 

– 0,308 cal karabin wyborowy BOR, 

– 9 mm parabellum pistolet VIST 94-L, 

– 9 mm parabellum pistolet PR-17 RAGUN, 

– 7,62 mm NATO karabin maszynowy UKM-2000, 

– 40 mm granatnik przeciwpancerny RPG 7. 

Podstawowe wyposażenie: 

– kamizelka kuloodporna KWM-02, 

– hełm bojowy, 

– filtracyjna maska przeciwgazowa MP-5, 

– gogle noktowizyjne MU-3ADM, 

– zasobnik 987/MON PL Camo Wz 93, 

– kolimator. 

Ponadto żołnierze operujący w ramach plutonów wsparcia szkoleni są do obsługi: 

– lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 kalibru 60 mm 



– przeciwpancernego pocisku kierowanego Javelin45. 

Podstawowymi środkami transportu WOT są: 

– Jelcz 442.32 – średni samochód ciężarowy wysokiej mobilności, 

– samochody terenowe Ford Ranger XLT, 

– samochody dostawcze MAN TGE, 

– specjalnie przeznaczony dla WOT terenowy czterokołowiec Polaris Sportsman XP 100046. 

 

Główne zadania Wojsk Obrony Terytorialnej  

Doktrynalnie WOT przeznaczone są do: prowadzenia działań z użyciem środków militarnych czy 

niemilitarnych przy aktywnym wykorzystaniu lokalnych zasobów obywatelskich; udziału w 

likwidacji skutków zagrożeń oraz budowy lokalnej i przestrzennej gotowości obronnej państwa na 

całym jego terytorium; prowadzenia działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu operacji 

określonego w dokumentach planowania operacyjnego lub zarządzania (reagowania) 

kryzysowego; wsparcia ochrony lokalnej społeczności47. Działania te są prowadzone samodzielnie 

lub w ramach operacji połączonych. 

Zacytowana doktryna DD 3.40 powstała na początku tworzenia formacji. Wnioski z 

dotychczasowego rozwoju oraz sposobów użycia WOT sprawiły, że rozpoczęły się prace nad 

wdrożeniem uaktualnionej doktryny DD.3.40.1 „Działania Wojsk Obrony Terytorialnej na 

Poziomie Taktycznym”. Prace te wciąż trwają. 

Analiza dotychczasowego zaangażowania w operacje przeciwkryzysowe, szczególnie na 

granicy polsko-białoruskiej, pozwala wysnuć tezę, że formacja ma możliwości reagowania na 

zagrożenia poniżej progu wojny bez konieczności realizacji dodatkowych przedsięwzięć, takich 

jak np. mobilizacja czy formowanie, a co się z tym wiąże – można wskazać wiele elementów i 

zadań, które wpisują się w zdolność do zwalczania zagrożeń hybrydowych. 

W tym miejscu należy podkreślić, że każdy z żołnierzy OT na poziomie batalionu i 

kompanii w zakresie swoich obowiązków oraz wynagrodzenia wypełnia zadania w ramach tzw. 

gotowości. Potencjalne podniesienie alertu gotowości oznacza, że żołnierze określonych brygad 

WOT mogą zostać wezwani do natychmiastowego stawienia się w wyznaczonym miejscu 

 
45 Podręcznik, Mobiny Zespół Szkoleniowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 
46 Badania własne 
47 DD 3.40, Wojska Obrony Terytorialnej w Operacji, Warszawa, 2018 



(najczęściej macierzystej jednostce) w podanym w wezwaniu czasie, np. 2 – 6 godzin. Żołnierze 

mogą zostać wezwani w trybie alarmowym, za pomocą systemu powiadamiania telefonicznego, 

czyli linii alarmowej, która automatycznie dzwoni do żołnierza, podając komunikaty do 

wykonania: ćwiczebny „nie wykonywać” lub alarmowy „wykonać”. Przykładem może być 

chociażby wystosowane 8 listopada 2021 o godz. 15.00 wezwanie 11 i 14 BLP 1 PBOT do 

natychmiastowego stawienia się w jednostkach w związku z sytuacją na granicy polsko-

białoruskiej48.  

WOT mogą przygotowywać i wykorzystywać siły i środki w postaci lokalnych zasobów 

ludzkich i materialnych, a także lokalnej infrastruktury czy terenu, do przeciwdziałania wszelkiego 

rodzaju zagrożeniom o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym, wspierając w ten 

sposób interes państwa i społeczeństwa. 

Poniżej przedstawiono obszary zadaniowe, których realizacja przez WOT wpisuje się w 

możliwość zwalczania zagrożeń hybrydowych i działań poniżej progu wojny: 

– współpraca z układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych, np. wsparcie w 

zwalczaniu pandemii COVID-19; 

– szeroko pojęte monitorowanie – rozpoznanie działań podjętych przez agresora oraz analiza 

występujących symptomów poszczególnych zagrożeń, np. patrole piesze, konne i wodne 

na granicy polsko-białoruskiej, monitoring FlyEye; 

– prowadzenie działań demonstracyjnych i odstraszających, np. wspólne ćwiczenia w rejonie 

przygranicznym ze Strażą Graniczną (SG); 

– promowanie i wspieranie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa poprzez działania 

informacyjno-uświadamiające, realizowane np. podczas działań na granicy polsko-

białoruskiej; 

– niesienie pomocy społeczeństwu w likwidacji lub usuwaniu skutków naruszenia 

bezpieczeństwa cyberprzestrzennego (w ramach operacji „Silne Wsparcie” pracownicy 

miejskich i gminnych urzędów zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. Doradztwo i szkolenia w tym obszarze prowadzi Zespół Działań 

Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT); 

– wykorzystanie specyficznych atrybutów WOT, takich jak: powszechność, ciągłość i 

 
48 Alarm W WOT. Od 15.00 W Trybie Alarmowym żołnierze Mają Stawić Się W Jednostkach.1 – Tulublin.pl-

Polskie Media Informacyjne 

https://tulublin.pl/2021/11/08/alarm-wot/
https://tulublin.pl/2021/11/08/alarm-wot/


nieliniowość działań. 

Na poziomie batalionu/kompanii zaangażowanie żołnierzy do określonych zadań 

doraźnych (poza stawiennictwem natychmiastowym, które jest obowiązkowe) jest prowadzone na 

podstawie ogłoszeń zamieszczanych na Portalu informacyjnym WOT lub za pomocą 

bezpośredniego kontaktu telefonicznego z członkiem jednostki. Żołnierze dysponujący wolnym 

czasem w danym okresie deklarują gotowość do realizacji określonych zadań. Wykonują je w 

ramach dodatkowego powołania i za liczbę dni służby otrzymują określone w przepisach 

wynagrodzenie. Żołnierze mogą być także kierowani do realizacji zadań w formie służby 

okresowej np. 2-tygodniowej49. 

 

Koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego 

W ostatnich dwóch latach w Polsce wystąpiły sytuacje kryzysowe wymagające wsparcia układu 

pozamilitarnego (UPM) przez Siły Zbrojne RP. Do najważniejszych z nich zaliczyć można 

pandemię COVID-19 oraz destabilizację na granicy polsko-białoruskiej wywołanej masowymi, 

nielegalnymi próbami przekroczenia granicy przez migrantów. Pomimo stałego zaangażowania 

WOT w łagodzenie skutków pandemii żołnierze tej formacji wspierali także tłumienie innych 

sytuacji kryzysowych, takich jak np. gaszenie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie 

19 kwietnia 2021 roku zapaliły się trzcinowiska i torfowiska. Wojska Obrony Terytorialnej jako 

pierwszych do akcji wysłały operatorów BSP FlyEye (bezzałogowych statków powietrznych), 

którzy z powietrza oceniali skutki pożarów oraz kierunek rozprzestrzeniania się ognia. 

Opanowanie pożaru było o tyle skomplikowane, że podmokły teren parku narodowego ograniczał 

lub uniemożliwiał użycie wozów strażackich. Szacuje się, że ok. 50 żołnierzy wspierało strażaków 

w gaszeniu pożaru przy użyciu strumienic. Kolejna, podobnej liczebności, część żołnierzy OT 

pozostawała w gotowości do ewakuacji lokalnej ludności, gdyby zaistniała taka potrzeba.  

Oprócz akcji związanych z walką z COVID-19 stałym elementem wsparcia lokalnych 

społeczności jest włączanie się w akcje poszukiwawcze zaginionych osób. Należy podkreślić, że 

działania tego typu nie leżą w kompetencji zarządzania kryzysowego (Podstawa prawna: 

Porozumienie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendanta Głównego Policji z dnia 5 

lutego 2020 r. w sprawie współpracy WOT i Policji oraz Rozkaz Nr 112/2020 DWOT z dnia 21 

maja 2020 roku w sprawie realizacji wsparcia Policji w poszukiwaniu oraz ratowaniu życia osób 

 
49 Doświadczenia własne 



zaginionych.). WOT bierze udział w kilkunastu tego typu akcjach rocznie.  

Powyższe przykłady użycia pododdziałów WOT już dają obraz ich działania, jednakże 

największą rolę WOT odegrał i wciąż odgrywa w zwalczaniu skutków sytuacji kryzysowej, jaką 

jest pandemia COVID-19.  

Już 6 marca 2020 roku, w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zakażenia 

koronawirusem, Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działania związane z walką z epidemią. 

Sześć dni później formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na 

przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca, Wojska Obrony Terytorialnej 

rozpoczęły szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową „Odporna Wiosna”. W szczytowym 

okresie każdego dnia było w nią zaangażowanych nawet 5,5 tys. żołnierzy WOT oraz 

podchorążych Akademii Wojskowych. Od początku operacji w działania było zaangażowanych 

16,5 tys. żołnierzy WOT, co stanowi blisko 70% formacji, 80% z ich stanowili żołnierze 

ochotnicy50. W związku z wciąż trwającą pandemią, pomimo końca wiosny, operacja zmieniła 

nazwę na „Trwała odporność”. Trwa ona do dziś. 

Obsługa podmiotów wnioskujących o wsparcie była prowadzona w dużej mierze poprzez 

aplikację webową stworzoną specjalnie w tym celu przez podchorążych Wojskowej Akademii 

Technicznej. Tak zwana Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów 

leczniczych zdecydowanie usprawniła i przyspieszyła zamawianie wsparcia WOT. Do lipca 2021 

roku z wykorzystaniem aplikacji złożonych zostało 28 816 wniosków o wsparcie, a liczba 

zarejestrowanych w niej podmiotów wynosi 3155. Szacuje się, że wprowadzenie aplikacji skróciło 

czas od wpłynięcia zapotrzebowania do momentu użycia wojska z 72 godzin do 6 godzin51. 

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, chcąc dokonać oceny współpracy podczas 

pandemii COVID-19 pomiędzy wojewodami i dowódcami BOT, zidentyfikować czynniki 

wspierające oraz zakłócające oraz określić obszary, które należy doskonalić, przeprowadziło 

badanie ankietowe wśród wojewodów i dowódców BOT. Badanie to odbyło się pod koniec 2018 

roku i było nadzorowane przez szefową Wydziału Współpracy z Administracją Państwową – ppłk 

Marlenę Bielewicz.  

Większość dowódców WOT uczestniczyła w posiedzeniach Wojewódzkich Zespołów 

Zarządzania Kryzysowego (WZZK) na podstawie art. 14 ust. 12 Ustawy o zarządzaniu 

 
50 https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/mon-podsumowanie-operacji-odporna-wiosna-komunikat 
51 źródło własne 
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kryzysowym (Dz.U.2019.1398), co wskazywało na potrzebę włączenia ich do składu tego organu 

na stałe. Wskazane przez wojewodów efekty/korzyści udziału przedstawiciela BOT w 

posiedzeniach WZZK potwierdzają tę zasadność. Najczęściej wymieniane efekty/korzyści to: 

bieżący kontakt; dokonywanie uzgodnień z poszczególnymi komórkami realizującymi zadania na 

terenie województwa, precyzyjna wymiana informacji z członkami WZZK; usprawnienie 

działania i skrócenie czasu podejmowania decyzji; posiadanie pełnego obrazu sytuacji operacyjnej 

w województwie; niezwłoczne wsparcie administracji samorządowej w usuwaniu skutków 

sytuacji kryzysowych; dookreślenie zakresu wsparcia (siły i środki); możliwość przedstawienia 

propozycji do współdziałania w danej sytuacji oraz usprawnienie procesu uruchamiania sił i 

środków WOT; szybka i sprawna reakcja na zmieniające się warunki; szybka dystrybucja środków 

w województwie; wsparcie w zakresie logistyki. Nieznajomość zakresu zadań WOT 

(wykraczających poza ich kompetencje i rolę) była najczęstszym powodem odrzucania wniosków 

o wsparcie oraz generowała problemy przy współpracy z innymi podmiotami52. 

Efektywność angażowania żołnierzy w działania związane z sytuacjami kryzysowymi w 

terenie odpowiedzialności danego batalionu wynika z następujących czynników: 

– znajomość terenu, 

– dobra, poparta sukcesami współpraca z powiatowymi komendami policji, straży pożarnej, 

sanepidu, szpitalami, domami opieki społecznej, samorządami lokalnymi, 

– wysoki poziom zaufania społecznego do WOT w środowisku lokalnym, 

– wysokie morale żołnierzy związane z faktem, że udzielają pomocy w otoczeniu swojego 

miejsca zamieszkania, 

– możliwości zagospodarowania czasu wolnego na potrzeby WOT, 

– szybkość dotarcia do miejsca pełnienia służby, 

– możliwości osiągnięcia dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnioną służbą53. 

 

Prowadzenie działań antyhybrydowych 

Standardy współpracy wypracowane podczas wcześniejszych spotkań, wspólnych ćwiczeń i 

szkoleń ze Strażą Graniczną zaowocowały podpisaniem porozumienia pomiędzy DWOT a SG 27 

września 2018 roku, a mogły zostać zweryfikowane w ramach operacji „Silne Wsparcie”, która 

 
52 Źródło własne 
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rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku i miała na celu wsparcie SG na granicy polsko-białoruskiej.  

Całą dobę patrole żołnierzy WOT wspierały funkcjonariuszy Straży Granicznej w 

przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji. Żołnierze OT, wykorzystując znajomość terenu oraz sprzęt 

optoelektroniczny, wykrywali nielegalnych imigrantów i powiadamiali o ich lokalizacji SG. 

Podobne działania prowadzone były na wodzie, z powietrza oraz konno. Codziennie, w miejscu, 

gdzie granica biegnie wzdłuż rzeki Bug, patrole były wykonywane z pokładu płaskodennych łodzi 

patrolowych. Dodatkowo odcinek ten zabezpieczały sekcje patroli konnych.  

Doskonała mobilność w trudnym terenie, szybkość przemieszczania, możliwość juczenia 

i transportu dodatkowego wyposażenia, duży zasięg działania, głębokość obserwacji oraz 

błyskawiczna reakcja na zagrożenie – to zestaw cech, które zadecydowały o skierowaniu patroli 

konnych WOT do wsparcia Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy z Białorusią. Każdego 

dnia, patrolując przygraniczną linię rzeki Bug, żołnierze WOT pokonywali ponad 1000 

kilometrów. Głównymi siłami wspierającymi brygady z rejonu objętego stanem wyjątkowym byli 

operatorzy masztów oświetleniowych oraz grupy rozpoznania obrazowego wyposażonych w BSP 

FlyEye z 1 Podlaskiej oraz 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Żołnierze OT wspierają nie tylko SG, ale także mieszkańców rejonów przygranicznych. W 

tym terenie codziennie poruszają się mobilne zespoły oceny wsparcia. Ich celem jest 

utrzymywanie kontaktów z lokalną społecznością i władzami samorządowymi oraz zbieranie 

informacji i reagowanie na potrzeby zmieniające się wraz z rozwojem sytuacji na granicy. 

Dodatkowo przez całą dobę wszystkie dni w tygodniu funkcjonuje linia wsparcia telefonicznego 

dla osób z rejonów przygranicznych54. 

Do momentu pisania tego tekstu żołnierze WOT przeprowadzili blisko 6000 patroli 

pieszych, zmotoryzowanych oraz konnych. Na rzece Bug przeprowadzono ponad 700 patroli 

wodnych. Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT dysponujące bezzałogowcami rozpoznawczymi 

zapewniają ciągły monitoring sytuacji w strefie nadgranicznej i w bezpośredniej bliskości granicy 

po stronie białoruskiej. Bezzałogowce WOT wykonały ponad 300 lotów (85% w warunkach 

nocnych). Każdego dnia Straż Graniczną wspierało blisko 1000 żołnierzy OT55.  

W celu podsumowania udziału żołnierzy OT w operacjach przeciwkryzysowych autorzy 
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poprosili szefa sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3 PBOT), ppłk Macieja 

Staszczaka, o wypełnienie ankiety eksperckiej. 3 PBOT była najmocniej zaangażowana w 

działania na granicy polsko-białoruskiej. Uzyskano następujące odpowiedzi na pytania: 

1. Jakie ma Pan Pułkownik doświadczenia i wnioski z udziału żołnierzy 3 PBOT w 

operacjach „Trwała odporność” i „Silne Wsparcie”? 

2. Jak wyglądała współpraca w operacji z podmiotami układu pozamilitarnego (policja, SP, 

SG, burmistrzowie, zespoły zarządzania kryzysowego), czy było łatwo nawiązać kontakt i 

współpracę, jak wyglądała wymiana informacji, nastawienie itp.? 

3. Jakie siły Brygady były zaangażowane na stałe i doraźnie w obie operacje? 

Ad. 1. W ramach operacji „Silne wsparcie” żołnierze byli wystawieni na trudne warunki 

terenowe i oddziaływanie strony przeciwnej (oślepianie, presja psychiczna, konieczność 

interwencji), co z pewnością zwiększyło ich doświadczenie i umiejętności radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach. „Silne wsparcie” można uznać za działanie w warunkach stricte bojowych, 

czyli efekt trudny do osiągnięcia podczas szkoleń programowych. W ramach „Trwałej 

odporności” nawiązano bliższe kontakty (robocze) z UPM. WOT nabrały doświadczenia w 

zakresie transportu różnego rodzaju środków (utrudnieniem jest zarówno ręczny załadunek, jak i 

rozładunek). Udział w „Trwałej odporności” i „Silnym Wsparciu” zdecydowanie korzystnie 

wpłynęło na jedno z głównych zadań WOT, jakim jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu. 

Minusem jest znaczące czasowe ograniczenie szkolenia programowego. 

Ad. 2. Współpraca z UPM przebiegała bezproblemowo, szczególnie w odniesieniu do 

wykonywanych zadań, niezbędne siły i zakres wsparcia uzgadniane były na bieżąco, utrzymywany 

kontakt pozwalał monitorować sytuację. Nastawienie instytucji pozytywne, pomoc bardzo chętnie 

przyjmowana, czasami wręcz na wyrost. Pomoc żołnierzy OT najbardziej odczuwalna była w 

weekendy oraz dni świąteczne. Szczególnie docenione zostało odciążenie etatowych służb 

państwa czy służb medycznych, którym zostały przydzielone dodatkowe obowiązki. Stanowi to 

prawdopodobnie główny powód dobrej i konstruktywnej współpracy z układem pozamilitarnym. 

Korzyścią dla WOT było poznanie zasad funkcjonowania służb i praw rządzących systemem 

zarządzania kryzysowego.  

Straż Graniczna, zdając sobie sprawę z potencjalnych zadań oraz działania na granicy, w 

kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej jest otwarta na kontynuację współpracy oraz będzie 

partycypowała w szkoleniu naszych wydzielonych sił przewidzianych do ewentualnego wsparcia 



SG. Współpraca z elementami pozawojskowymi pozytywnie wpłynęła na wizerunek WOT jako 

wiarygodnego partnera. 

Ad. 3. W zależności od realizowanych zadań bezpośrednio w „Trwałą oporność” 

codziennie było angażowanych 70 – 100 żołnierzy. W „Silne Wsparcie” w zależności od zadań: 

60 – 100 żołnierzy. Uwzględniając dodatkowe rotacje na granicy w trakcie trwania 2-

tygodniowych dyżurów należy podwoić ww. liczby. 

Przyrost zadań powoduje kurczenie się zasobów ludzkich – brak możliwości skorzystania 

z większej liczby żołnierzy – oraz problemy z uzyskaniem dni wolnych w pracy czy pobieraniu 

nauki. Nasuwa się wniosek, iż do działań możemy użyć „na gwizdek” do 10 % stanów osobowych. 

Pozostałe ilości zgodnie z przedstawionym im wcześniej kalendarzem szkoleń lub doraźnie, na 

przykład jednodniowe przedsięwzięcia. 

Angażowanie żołnierzy OT w działania związane z ochroną granicy i przeciwdziałaniem 

atakom hybrydowym oprócz bezpośrednich efektów wynikających ze wsparcia Straży Granicznej 

pozwala na nabycie: 

– doświadczenia służby w warunkach pola walki, 

– umiejętności pracy w warunkach stresogennych, tj. bezpośredniego zagrożenia zdrowia i 

życia, 

– odpowiedzialności za powierzony odcinek, kolegów, ochranianą ludność cywilną, mienie, 

– odporności na potencjalne prowokacje w sytuacji wyposażenia w broń i ostrą amunicję, 

– współpracy z innymi formacjami w tym Strażą Graniczną, policją, wojskami operacyjnymi 

innymi służbami i organami administracji publicznej56. 

 

Wnioski i Rekomendacje 

Obecne rozmieszczenie BOT pozwala na skuteczną reakcję na wypadek kryzysu. Jednostki są 

zdolne do szybkiej mobilizacji oraz podjęcia działania natychmiast. Ponadto do konkretnych i 

większych zdarzeń mogą zostać włączone również brygady z sąsiednich województw. W takim 

ujęciu wojska terytorialne stają się ważnym uzupełnieniem dla innych rodzajów sił zbrojnych oraz 

służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa. 

 

 

 
56 Badania własne 



Mapa 1. Rozmieszczenie dowództw brygad WOT 

źródło: opracowanie własne 

 

 

Zaangażowanie i umiejętności żołnierzy WOT zostały również wykorzystane podczas kryzysu na 

granicy polsko-białoruskiej. Oprócz stałej gotowości, w celu wsparcia Straży Granicznej, zaczęto 

powoływać żołnierzy z kolejnych województw. Najpierw postawiono w natychmiastową 

gotowość Brygady Obrony Terytorialnej, a następnie wskazano na kolejne komponenty, w innych 



województwach, które mogłyby zostać wykorzystane 57 . Było to bardzo dobrze zaplanowane 

działanie w reakcji na sytuację kryzysową. Ponadto z wydatnym wsparciem WOT – m.in. w 

ustawianiu punktów kontrolnych, wykonywaniu patroli, obsłudze sprzętu, w tym dronów, która 

pozwalała obserwować teren i działania białoruskich służb – sytuacja na granicy z Białorusią się 

ustabilizowała58. 

Istnieje w polskim społeczeństwie potencjał rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej do 

liczby powyżej 100 tys. żołnierzy. Aby osiągnąć taki poziom, niezbędne jest wprowadzenie 

bardziej efektywnych czynników i instrumentów motywujących szczególnie osoby młode do 

służby.  

Terytorialna służba wojskowa z punku widzenia podatnika jest najefektywniejszą 

inwestycją w obronność, co wynika z faktu, że większość żołnierzy OT jest czynnych zawodowo, 

a poprzez płacone podatki w dużej mierze samofinansują TSW. Na szczególną uwagę zasługuje 

fakt wysokiego morale i poczucia patriotyzmu wśród żołnierzy OT. 

Wynagrodzenie za służbę żołnierzy OT należy uznać za nieadekwatne w odniesieniu 

chociażby do minimalnej stawki godzinowej za pracę. Stawka wynagrodzenia za TSW powinna 

być dostosowana do liczby godzin wypracowanych podczas służby rotacyjnej czy dyspozycyjnej. 

Rozważyć należy możliwość wprowadzenia indywidualnego planu szkolenia, który 

obligowałby zarówno żołnierza, jak i struktury odpowiedzialne za szkolenie w WOT do 

zapewnienia odpowiednich warunków i terminów zgodnie z przyjętym harmonogramem59. 

WOT nadal będzie się rozwijał. Według słów gen. broni Wiesława Kukuły w najbliższych 

planach jest sformowanie kolejnych brygad. Będą to: 18 Stołeczna (trzecia na Mazowszu), 19 

Nadbużańska (druga na Lubelszczyźnie) i 20 Przemyska (druga na Podkarpaciu). 18 Stołeczna 

Brygada OT jest sporym odstępstwem od pierwotnych planów, ale analiza demograficzna i 

potrzeby operacyjne sprawiły, że podjęto decyzję o jej utworzeniu. To wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców Warszawy. Będzie to brygada wyspecjalizowana w obronie stolicy, 

w walce w terenie zurbanizowanym, obronie infrastruktury krytycznej czy prowadzeniu działań. 

Pozostałe nowe brygady, czyli nadbużańska i przemyska, również mają się nieco różnić specyfiką 

 
57 M. Kowalska, Jesteś w WOT? Możesz trafić na polsko-białoruską granicę!, 

https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/jestes-w-wot-mozesz-trafic-na-polsko-bialoruska-granice, dostęp: 28.01.2022. 
58 Defence24, Rzecznik WOT: Zadania WOT przy granicy z Białorusią ustabilizowały się, https://defence24.pl/sily-

zbrojne/rzecznik-wot-zadania-wot-przy-granicy-z-bialorusia-ustabilizowaly-sie  ̧dostęp: 28.01.2022. 
59 Konkluzje sformułowane na podstawie badań własnych 



i wyposażeniem od tych, które już funkcjonują na terenach województwa lubelskiego i 

podkarpackiego. Będą brygadami wyspecjalizowanymi we wsparciu Straży Granicznej i mają 

odpowiadać za bezpośrednią obronę i kontrolę pasa przygranicznego. Rozpocznie się także 

formowanie Jednostki Działań Niekonwencjonalnych. Powstanie ona z przekształcenia Zespołu 

Działań Niekonwencjonalnych, który funkcjonuje przy Dowództwie WOT, w jednostkę 

wyspecjalizowaną pod kątem przygotowania struktur potencjalnego oporu i prowadzenia działań 

niekonwencjonalnych. Drugim ważnym projektem ma być utworzenie Jednostki Działań 

Cybernetycznych (na bazie obecnego Zespołu Działań Cyberprzestrzennych przy Dowództwie 

WOT). Do końca 2023 roku ma więc funkcjonować 18 brygad oraz 66 batalionów lekkiej 

piechoty. 
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