
Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej 

W związku ze wznowieniem terminów zapoznań ochotników z warunkami pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej w jednostkach WOT oraz licznymi pytaniami kierowanymi do 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu informujemy, że nabór ochotników do pełnienia 

tej formy ochotniczej służby wojskowej trwa. 

Jednocześnie przypominamy! 

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a 

także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. 

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje 

możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. 

Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej 

– co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie 

(poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą 

służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie. 

Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do tej formacji, zgłoś się do Wojskowej Komendy 

Uzupełnień (właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech 

miesięcy) i złóż stosowny wniosek. 

Wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można również złożyć elektronicznie 

na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). 

Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej trzeba najpierw przejść przez 

szkolenie podstawowe. Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały 

do czynienia ze służbą, jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego 

różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania. 

Szkolenie podstawowe, skierowane do osób, które nie miały do czynienia ze służbą 

wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, 

którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP.                

W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i 

strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do 

zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma 

podczas rekrutacji. 

Szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem 

szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy 

rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest w trybie 8 dniowego 

szkolenia, tzw. „ósemki”. 

Procedura powołania:  

Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego lub osobistego w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu. 
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