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PROF. JAKUBCZAK: W BUDOWIE SYSTEMU OT
TRZEBA OPRZEĆ SIĘ NA SPRAWDZONYCH
PRZYKŁADACH [SKANER DEFENCE24]
Myślę, że takim rozwiązaniem sprawdzonym, bo w sztuce wojennej najważniejsze są
doświadczenia, które się sprawdziły, to było rozwiązanie zachodnioniemieckie w czasach
kiedy funkcjonował Układ Warszawski. Niemcy wtedy mając na swoim terytorium 12
korpusów armijnych NATO, widziały potrzebę zaangażowania powszechnego
społeczeństwa do obrony ich terytorium, więc utworzono obronę terytorialną. To jest w
zasadzie doskonały przykład dlatego, że się sprawdził i tamta struktura zarówno organów
dowodzenia, jak i funkcjonowania wojsk jest po prostu do wykorzystania — powiedział w
programie SKANER Defence24 ekspert w zakresie bezpieczeństwa narodowego prof. dr
hab. Ryszard Jakubczak.
Profesor Jakubczak stwierdził, że problem z budową sprawnego narodowego, systemu obrony
terytorialnej w Polsce trwa nieprzerwanie od lat 50., gdy zaczęto budować po raz pierwszy Wojska
Obrony Terytorialnej. Te same błędy mają być jego zdaniem popełniane nadal, przy budowie
obecnych, nowych struktur WOT.

Tworząc pewne struktury musimy dokładnie określić pojęcia związane
z tymi strukturami
- prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Ryszard Jakubczak podkreślił, że system obrony terytorialnej powinien być powszechny oraz mieć
swoje organy dowodzenia w strukturze administracji państwowej. Obecna struktura WOT nie spełnia
tych kryteriów, co zdaniem eksperta upodabnia je bardziej systemowo do wojsk wewnętrznych.

My nie mamy systemu obrony terytorialnej, chociaż jakieś podstawy
tworzymy ku temu i w dość prosty sposób można ten system zbudować.
Nie mniej po prostu mówiąc, że mamy Wojska Obrony Terytorialnej, to
faktycznie ich nie mamy, tylko nazywamy je tak, dlatego, że WOT są
wojskami systemu obrony terytorialnej. Jeśli tego systemu nie ma, to po
prostu nie ma tych wojsk, są to wojska terytorialnej

- prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

W odniesieniu do innych systemów obrony terytorialnej, które zostały wprowadzone i sprawdzone w
innych państwach, omówione zostały systemy zachodnioniemiecki, szwedzki, ﬁnlandzki i szwajcarski
pod kątem elementów, które mogą zostać wykorzystane i implementowane do polskiego, narodowego
systemu obrony terytorialnej.

