ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W
SPRAWIE
WOJSK
OBRONY
TERYTORIALNEJ
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.
Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej
znajdują się m.in.:
prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z
wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu).
Działania te będą miały na celu zniszczenie lub
zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,
likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje
poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia
ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego.
ochrona społeczności lokalnych
destabilizacji i dezinformacji.

przed

skutkami

współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym
szczególnie z wojewodami i organami samorządu
terytorialnego.
ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w
cyberprzestrzeni.
szerzenie
w
patriotycznego.

społeczeństwie

idei

wychowania

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest
do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma
prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju.
Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a
dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę
na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w
system bezpieczeństwa Polski,
praca w młodym i opartym na podobnych wartościach
zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w
miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc
służby),
służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
udział

w

dynamicznych

ćwiczeniach

oraz

możliwość

wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej
służby w ramach OT.
Więcej informacji otrzymasz:
– podczas spotkania w dniu 12.06.2018r., godz. 16:00 w Centrum
Kultury i Sztuki w Sierpcu,
– w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Płocku – tel. 261
441 226, e-mail: wkuplock@ron.mil.pl, www.wkuplock.wp.mil.pl
Zapraszamy również na stronę Ministerstwa Obrony Narodowej –
WOJSKA
OBRONY
TERYTORIALNE
–
www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

