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WOT PO PIERWSZYM ROKU: 7,6 TYS. ŻOŁNIERZY,
WYDANE 1,1 MLD ZŁOTYCH
Po roku od powołania Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 7,6 tys. żołnierzy, a proces ich
tworzenia i bieżąca działalność kosztowały w 2017 r. niecałe 1,1 mld zł. Dowództwo WOT szacuje, że
na koniec 2018 r. będzie miało ok. 21 tys. żołnierzy.
We wtorek po południu MON ma przedstawić posłom z komisji obrony narodowej informację na temat
aktualnej sytuacji dotyczącej formowania WOT. To najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, formalnie
powołany z początkiem 2017 r.
Z danych uzyskanych przez Defence24.pl w Dowództwie WOT wynika, że obecnie podlega mu ponad
7,6 tys. żołnierzy. Spośród nich 6171 to żołnierze terytorialnej służby wojskowej, w tym 104 oﬁcerów,
569 podoﬁcerów oraz 5498 szeregowych. Natomiast 1470 żołnierzy pełni w WOT zawodową służbę
wojskową. Część z nich to żołnierze powołani z rezerwy, którzy wrócili do wojska, oraz żołnierze
wyznaczeni z rezerwy kadrowej, czyli tacy, którzy przed przyjściem do WOT nie mieli stałego
stanowiska służbowego.
– Realizacja procesu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej spowoduje, iż do końca 2018 r., wojska
te liczyć będą około 21000 stanowisk służbowych, w tym około 3000 etatów przeznaczonych dla
żołnierzy zawodowych – zapowiedział rzecznik DWOT ppłk Marek Pietrzak.
Przekazał on także, że w ub.r. wydatki z budżetu MON związane z WOT wyniosły niecałe 1,1 mld zł. –
Zgodnie z decyzją budżetową na 2017 r. na zabezpieczenie działalności oraz procesu tworzenia WOT
przyznano kwotę 1.096.908.000 zł. Plan został w pełni zrealizowany – poinformował ppłk Pietrzak.
Jeszcze w połowie listopada MON informowało, że budżet na WOT w 2017 r. został zwiększony do 900
mln zł. Najwyraźniej późniejsze modyﬁkacje decyzji budżetowej MON (minister podpisuje taki
dokument średnio co miesiąc) dotyczyły także budżetu najmłodszego rodzaju sił zbrojnych.
Czytaj więcej: MON: 900 mln złotych w budżecie WOT na 2017 r. W roku kolejnym – 1,3 mld zł
Do tej pory MON z myślą o WOT podpisało umowy na zakup m.in. karabinków Grot Modułowego
Systemu Broni Strzeleckiej 5,56 mm, amunicji krążącej Warmate oraz ciężarówek Jelcz. Jak
poinformował ppłk Pietrzak, w planach na 2018 r. jest m.in. pozyskanie indywidualnego wyposażenia
żołnierzy (w tym kamizelek zintegrowanych oraz kompozytowych hełmów), pistoletów
samopowtarzalnych, ręcznych granatników przeciwpancernych i innej broni przeciwpancernej, dronów
FlyEye z Grupy WB, karabinów wyborowych Tor i Bor oraz sprzętu optycznego, w tym celowników
Szaﬁr i Rubin z PCO.
Rzecznik DWOT podkreślił także, że w procesie formowania kolejnych jednostek przeprowadzono
ponad 360 rekonesansów i zarekomendowano wykorzystanie 141 obiektów. Zdecydowana większość

została pozyskana bezpłatnie. Tylko w dwóch przypadkach WOT poniosło koszty pozyskania
nieruchomości, a w jednym – częściowe koszty.
WOT są tworzone etapami, a ich żołnierze mają osiągnąć status zdolnych do walki po trzech latach
szkolenia.
W pierwszym etapie, rozpoczętym jeszcze w 2016 r. powstało Dowództwo WOT oraz formowane są
brygady obrony terytorialnej (BOT) w województwach na wschodzie kraju: 1 Podlaska BOT, 2 Lubelska
BOT i 3 Podkarpacka BOT, liczące w sumie 14 batalionów lekkiej piechoty (blp), obejmujących po kilka
powiatów. W pododdziałach tych brygad trwa proces szkolenia podstawowego i indywidualnego.
Podkarpacka brygada osiągnęła już ok. 80 proc. ukompletowania, dwie pozostałe – w granicach 50
proc. Według ppłk Pietrzaka do służby zaciągnęło się więcej ochotników niż wcześniej planowano.
Drugi etap, rozpoczęty w 2017 r. obejmuje kolejne trzy brygady: 4 Warmińsko-Mazurską BOT, 5
Mazowiecką BOT oraz 6 Mazowiecką BOT z kolejnymi batalionami lekkiej piechoty, których w sumie
będzie 14. W pierwszych dwóch wymienionych brygadach proces szkolenia żołnierzy ma się rozpocząć
w I kwartale 2018 r., zaś w 6 Mazowieckiej BOT – w II kwartale 2018 r.
Trzeci etap ma się rozpocząć w 2018 r. i obejmować utworzenie siedmiu brygad: 7 Pomorskiej BOT, 8
Kujawsko-Pomorskiej BOT, 9 Łódzkiej BOT, 10 Świętokrzyskiej BOT, 11 Małopolskiej BOT, 12
Wielkopolskiej BOT i 13 Śląskiej BOT. W sumie w ich skład ma wchodzić 25 batalionów lekkiej
piechoty. Na razie przygotowywana jest infrastruktura szkoleniowa i koszarowa tych jednostek. W
ostatnich dniach MON poinformowało o wyznaczeniu dowódców trzech z tych brygad.
Czytaj więcej: Mianowanie dowódców brygad OT w trzech województwach
Dowództwo WOT poinformowało Defence24.pl, że w trzecim etapie formowania WOT dowództwa
brygad i batalionów lekkiej piechoty znajdą się w następujących lokalizacjach (w części przypadków
rozpatrywany jest więcej niż jeden wariant):
7 Pomorska BOT – Gdańsk lub Gdynia-Babie Doły (dowództwo brygady wraz z pododdziałami
brygadowymi), Malbork (71 blp), Kościerzyna (72 blp) i Słupsk (73 blp);
8 Kujawsko-Pomorska BOT – Bydgoszcz lub Toruń (dowództwo brygady wraz z pododdziałami
brygadowymi), Toruń (81 blp), Inowrocław (82 blp) i Grudziądz (83 blp);
9 Łódzka BOT – Łódź lub Zgierz (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi),
Zgierz (91 blp), Skierniewice (92 blp), Łask (93 blp) i Piotrków Trybunalski (94 blp);
10 Świętokrzyska BOT – Kielce (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi oraz
101 blp) i Ostrowiec Świętokrzyski (102 blp);
11 Małopolska BOT – Kraków lub Oświęcim (dowództwo brygady wraz z pododdziałami
brygadowymi), Rząska, Kłaj lub Niedźwiedź (111 blp), Tarnów (112 blp), Oświęcim (113 blp) i
Zakopane (114 blp);
12 Wielkopolska BOT – Poznań (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi oraz
121 blp), Dolaszewo koło Piły (122 blp), Turek (123 blp), Śrem (124 blp) i Leszno (125 blp);
13 Śląska BOT – Katowice lub Bytom (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi),
Lubliniec (131 blp), Gliwice (132 blp), Kuźnia Raciborska (133 blp) i Cieszyn (134 blp).
W czwartym etapie, który ma rozpocząć się w 2019 r., tworzone mają być brygady w województwach
zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim. W ich skład ma wchodzić w sumie 12
batalionów lekkiej piechoty. W przypadku tych województw lokalizacja struktur organizacyjnych czeka
jeszcze na potwierdzenie i wyniki rekonesansów w terenie.
Warto przypomnieć, że dowództwa brygad i batalionów tworzonych w pierwszym etapie znajdują się

lub będą się znajdować w następujących miejscowościach:
1 Podlaska BOT – Białystok (dowództwo brygady wraz pododdziałami brygadowymi oraz 11 blp),
Suwałki (12 blp), Łomża (13 blp) i Hajnówka (14 blp);
2 Lubelska BOT – Lublin (dowództwo brygady wraz pododdziałami brygadowymi oraz 21 blp),
Dęblin (22 blp), Roskosz koło Białej Podlaskiej (23 blp), Chełm (24 blp) i Zamość (25 blp);
3 Podkarpacka BOT – Rzeszów (dowództwo brygady wraz pododdziałami brygadowymi oraz 31
blp), Nisko (32 blp), Dębica (33 blp), Jarosław (34 blp) i Sanok (35 blp).
Natomiast dowództwa brygad i batalionów tworzonych w drugim etapie to następujące miejscowości:
4 Warmińsko-Mazurska BOT – Olsztyn (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi
oraz 45 blp), Giżycko (41 blp), Morąg (42 blp), Lidzbark Warmiński (43 blp) i Orzysz (44 blp);
5 Mazowiecka BOT – Ciechanów (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi oraz
51 blp), Komorowo (52 blp), Siedlce (53 blp) i Zegrze Południowe (54 blp);
6 Mazowiecka BOT – Warszawa (dowództwo brygady wraz z pododdziałami brygadowymi),
Radom (61 blp), Grójec (62 blp), Pomiechówek (63 blp i 65 blp) oraz Płock (64 blp).
Nie ma na razie potwierdzenia, ale część lokalizacji wydaje się tymczasowa. Taki charakter może mieć
umieszczenie dowództw dwóch batalionów w Pomiechówku (zwłaszcza że kolejny batalion ma mieć
dowództwo w pobliskim Zegrzu Południowym). Ponadto, MON zapowiadało, że dowództwo 6
Mazowieckiej BOT znajdzie się w Radomiu, tymczasem – przynajmniej w tej chwili – powstaje w
Warszawie.
Czytaj więcej: Szef MON: w Radomiu i Starogardzie Gd. są problemy z formowaniem oddziałów WOT

