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Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok 

wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i 

jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. 

Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie 

kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie 

społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz – w wymiarze czysto 

ludzkim, szacunek dla drugiej osoby. 

Służba w obronie terytorialnej daje duże możliwości rozwoju zawodowego często  

w bardzo specjalistycznych dziedzinach, a wspólny cel przyświecający wszystkim 

zaangażowanym w jej utworzenie i funkcjonowanie gwarantuje stworzenie zgranego zespołu, 

dla którego poza dobrem ojczyzny ważne będą również takie wartości, jak zaufanie, honor, 

odwaga, szacunek, roztropność, poświęcenie i praca w zespole. 

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące 

warunki: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, 

3) posiada wiek, co najmniej osiemnastu lat, 

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, 

5) nie była przeznaczona do służby zastępczej, 

6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału 

kryzysowego, 

7) nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 

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

mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do 

militaryzacji, 

8) posiada wykształcenie: 
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a) co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym  

w korpusie oficerów, 

b) co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku 

służbowym w korpusie podoficerów, 

c) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym                     

w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych. 

Podstaw prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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