INFORMACJA
Wójt Gminy Kołaki Kościelne zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na
spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży dotyczące zasad pełnienia
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT).
Spotkanie odbędzie się dnia 8 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy, ul. Kościelna 11.
Wojska Obrony Terytorialnej są nowym rodzajem samodzielnych sił zbrojnych, których
zadaniem jest obrona lokalnych społeczności, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed
skutkami klęsk żywiołowych, a także reagowanie w przypadku ataków w cyberprzestrzeni
i destabilizacji oraz dezinformacji.

Do terytorialnej służby wojskowej może zgłosić się osoba, spełniająca następujące warunki:
1. posiada polskie obywatelstwo i ukończyła co najmniej osiemnaście lat,
2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3. nie była karana za przestępstwo umyślne,
4. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
5. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
6. nie jest reklamowana do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
w czasie wojny.
7. posiada wykształcenie:
a) co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
b) co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
c) co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie
szeregowych.
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.
Uprawnienia i powinności:
Przynależność do Wojsk Obrony Terytorialnej:
1. Zapewni zdobycie doświadczenia oraz doskonalenie kwalifikacji w zakresie technik przetrwania
i samoobrony, umiejętności strzeleckich i prowadzenia działań taktycznych,
2. Umożliwi dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji przez Siły Zbrojne
RP,
3. Umożliwi pełnienie służby w pobliżu miejsca zamieszkania,
4. Umożliwi skierowanie na kurs podoficerski lub oficerski bądź szkolenie specjalistyczne,
5. Umożliwi (po trzech latach pełnienia terytorialnej służby wojskowej) powołanie – na zasadach
pierwszeństwa – do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej,
6. Zapewni dodatkowe uposażenie (91,20 zł za każdy dzień ćwiczenia + nie mniej niż 320 zł za gotowość
bojową; jeżeli przyjmiemy odbycie minimum 2 dni ćwiczeń w miesiącu ostateczna należność za miesiąc
wyniesie ponad 500 zł netto).
7. Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się
odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych
i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia
(rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.
Więcej informacji o WOT znajda Państwo na: www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna

