Jak zostać żołnierzem WOT?
1. Upewnij się czy spełniasz poniższe kryteria:
 jesteś osobą pełnoletnią
 posiadasz obywatelstwo polskie
 posiadasz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia
służby wojskowej
 jesteś osobą niekaraną za przestępstwa umyślne
 posiadasz co najmniej wykształcenie podstawowe
 nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie
posiadasz przydziału kryzysowego

2. Złóż wniosek o powołanie do TSW:
 zgłoś się do macierzystej wojskowej komendy uzupełnień
(WKU) – właściwej dla Twojego miejsca zameldowania
i tam wypełnij wniosek
 druk wniosku możesz także pobrać na oficjalnej stronie
internetowej WOT z zakładki „CHCĘ WSTAPIĆ”
(www.terytorialsi.wp.mil.pl) lub na stronie
internetowej Twojego WKU
 możesz również odwiedzić naszą Brygadę bezpośrednio
w Ciechanowie lub odwiedzić swój batalion:
 51. batalion lekkiej piechoty w Ciechanowie przy
ul. Wojska Polskiego 54
 52. batalion lekkiej piechoty w Komorowie przy
ul. Bociańskiego 1
 53. batalion lekkiej piechoty w Siedlcach przy ul.
Składowej 39
 54. batalion lekkiej piechoty w Zegrzu Płd. przy
ul. Warszawskiej 22

3. Rozpocznij przygotowania do procesu rekrutacyjnego:
 zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi które musisz
przyswoić na potrzeby rozmowy rekrutacyjnej, znajdziesz je
na stronie internetowej WKU
 zadbaj również o własną kondycję fizyczną

4. Udaj się do jednostki obrony terytorialnej
 twoje macierzyste WKU poinformuje Cię o terminie
i miejscu zapoznania z warunkami służby w 5. MBOT
w Ciechanowie
 w jednostce zapoznasz się z zasadami pełnienia służby,
poznasz sprzęt uzbrojenia, na którym będziesz się szkolić
i wypełnisz ankietę osobową
 w rozmowie z komisją rekrutacyjną pochwalisz się wiedzą
ogólnowojskową i dowiesz się na jakim stanowisku
służbowym będziesz w przyszłości pełnić terytorialną
służbę wojskową
 otrzymasz skierowania na badania psychologiczne
i lekarskie

5. Udaj się na szkolenie podstawowe lub wyrównawcze:
 po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia psychologicznego
i lekarskiego zgłoś się do WKU po kartę powołania,
w której znajdziesz termin i miejsce stawienia się do służby
 udaj się na szkolenie

!!!POWODZENIA!!!

System szkolenia w WOT
Twój cykl szkolenia po wstąpieniu do WOT będzie trwał trzy lata. Po
tym czasie jako żołnierz OT zaliczając kolejne etapy szkolenia
osiągniesz status „COMBAT READY” tj. „GOTOWEGO DO
WALKI”. W ciągu tego okresu przejdziesz trzy etapy szkolenia:

WOJSKA OBRONY
TERYTORIALNEJ

Przepustką do pierwszego etapu szkolenia jest zaliczenie:
 szkolenia podstawowego tzw. „SZESNASTKI” – jeśli nie odbyłeś
wcześniej służby wojskowej – trwającego 16 dni lub szkolenia
wyrównawczego – jeśli odbyłeś wcześniej służbę wojskową
– trwającego 8 dni
 zwieńczeniem „16-tki” będzie złożenie przez Ciebie przysięgi
wojskowej na sztandar

ETAP PIERWSZY – szkolenie indywidualne (I-szy rok):
 nabędziesz tu wszystkich niezbędnych umiejętności do
przetrwania na współczesnym polu walki m.in. po mistrzowsku
władać bronią osobistą w różnych warunkach, przetrwać
i bazować w terenie zajętym przez przeciwnika, maskować się,
zdobywać pożywienie oraz udzielać pierwszej pomocy
medycznej

ETAP DRUGI – szkolenie specjalistyczne (II-gi rok):
 nabędziesz umiejętności i wiedzę specjalistyczną potrzebne na
zajmowanym przez Ciebie stanowisku w ramach tzw.
„WSPANIAŁEJ DWUNASTKI” np. ratownik medyczny pola
walki, snajper, saper, artylerzysta operator przeciwpancernych
pocisków kierowanych, łącznościowiec, itp.
 szkolenie specjalistyczne odbędziesz w Centrum Szkolenia WOT
oraz w innych specjalistycznych ośrodkach szkolenia Sił
Zbrojnych RP

do:

ETAP TRZECI – szkolenie zgrywające (III-ci rok):
 wraz z innymi żołnierzami sekcji, plutonu i kompanii zgracie się
w realizacji czynności zespołowych w ramach stałego rejonu
odpowiedzialności
 uwieńczeniem tego etapu szkolenia będzie certyfikacja
pododdziału mająca na celu potwierdzenie waszej gotowości do
działań

Żołnierze WOT działają
w myśl swojego motta:

54. batalionu lekkiej
piechoty w Zegrzu Płd.

Stały Rejon
Odpowiedzialności 54. blp

Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT),

to ten rodzaj sił
zbrojnych, który pozwala ludziom takim jak Ty na spełnienie
swoich marzeń. Wstępując do WOT możesz pogodzić pełnienie
terytorialnej służby wojskowej (TSW) w miejscu gdzie
mieszkasz z codziennym życiem zawodowym i rodzinnym. Będąc
żołnierzem OT będziesz mógł wspierać lokalne społeczności Twojej
Małej Ojczyzny – powiatu, gminy czy sołectwa, budując
i wzmacniając potencjał obronny Polski.

SPRAWDŹ NA MAPIE czy mieszkasz w stałym rejonie
odpowiedzialności 54. batalionu lekkie piechoty?

II

54

blp

Informacje ogólne
Jeśli zdecydujecie się zostać żołnierzami WOT, a dotyczy to zarówno
mężczyzn jak i kobiet w wieku od 18 do 55 lat, posiadacie
obywatelstwo polskie, jesteście osobami sprawnymi fizycznie oraz
mającymi właściwe predyspozycje zdrowotne, możecie zostać
powołani do TSW na okres od 1 roku do 6 lat. Przez ten okres
możecie pełnić służbę rotacyjnie w wyznaczonych wcześniej
terminach, szkoląc się lub wypełniając inne obowiązki służbowe
w swojej jednostce WOT, a w pozostałym czasie pełniąc służbę
dyspozycyjnie.

Korzyści służby w WOT
Wstępując w szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
(5. MBOT), której bataliony lekkiej piechoty (blp) rozmieszczone są
w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Płd. zyskasz miano

TERYTORIALSA.
Ponadto:
• będziesz mógł pełnić służbę wojskową w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania
• zyskasz comiesięczny dodatek finansowy za gotowość
w wysokości 320 zł oraz uposażenie żołnierza OT za każdy dzień
służby i szkolenia (w przypadku szeregowego po zaliczeniu
dwóch dni szkolenia w miesiącu jest to kwota ok. 500 zł) – kwoty
te są wolne od podatku dochodowego
• otrzymasz zwrot kosztów dojazdu do macierzystej jednostki
wojskowej oraz powrotu do domu po szkoleniu
• nabędziesz prawo do zniżki na przejazdy środkami komunikacji
publicznej (PKS, PKP) w wysokości 78% ceny biletu przez cały
okres pełnienia służby w WOT
• zdobędziesz nowe możliwości do poszerzenia kwalifikacji
zawodowych, zyskasz możliwość udziału w dynamicznych
ćwiczeniach wojskowych z użyciem najnowszego sprzętu
wojskowego i uzbrojenia
• po trzech latach terytorialnej służby wojskowej zyskujesz
pierwszeństwo powołania do służby kandydackiej i zawodowej

ODNAJDŹ SIEBIE
WŚRÓD NAS
zostań

Wartości Terytorialsów:

ZEGRZE PŁD.
LEGIONOWO

Honor
Odwaga
Zaufanie
Szacunek
Braterstwo
Poświęcenie

Jeśli TAK, jeszcze dzisiaj zgłoś się do nas lub do najbliższej
wojskowej komendy uzupełnień:
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Wojska Polskiego 54, 06-400 Ciechanów

Tel. 261-341-101, 261-341-105, 261-341-215
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu legionowskiego,
zgłoś się do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Śródmieście
ul. Mierosławskiego 22, 01-588 Warszawa

Tel. 261-877-857, 261-878-676
Jeśli jesteś mieszkańcem jednej z dzielnic prawobrzeżnej
Warszawy lub powiatu legionowskiego,
zgłoś się do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Praga
ul. Brechta 16, 00-987 Warszawa

Tel. 261-872-364, 261-872-419
Odwiedź nas również na stronie internetowej:

www.terytorialsi.wp.mil.pl

