
Dzięki szkoleniu w systemie rotacyjnym* zachowasz 
balans między służbą a życiem prywatnym i zawo-
dowym.

Wstępując w szeregi WOT, poznasz ludzi o różnorod-
nych pasjach, zawodach i doświadczeniach. 

Podczas służby rozwiniesz umiejętności, które mo-
żesz wykorzystać także w życiu codziennym. 

Będąc żołnierzem WOT, przysługuje Ci ochrona 
stosunku pracy*.

Jako terytorials otrzymasz możliwość dofi nansowa-
nia kursów i nauki.

Z pomocą WOT rozwiniesz swoją sprawność fi zyczną.

*służba rotacyjna – rodzaj służby żołnierza pełniącego TSW w terminach
i miejscach określonych przez dowódcę jednostki wojskowej; przez 
cały rok szkolenie odbywa się przez 11 miesięcy po 2 dni, a przez 
1 miesiąc przez 14 dni.

W WOT służą m.in. informatycy, lekarze, nauczyciele, pielęgniarze, 
instruktorzy walki i strzelectwa, ratownicy, mechanicy, kucharze. #odwaga #tradycja #braterstwo #odpowiedzialność

*Art. 118 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 
w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową 
dofi nansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji.

Dzięki dodatkowemu wsparciu w postaci karnetu sportowego oraz 
aplikacji mobilnej „OTrening”, możesz bez przeszkód regularnie dbać 
o formę, także między szkoleniami.
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M.in. kurs pielęgniarstwa, kurs płetwonurka, kurs obsługi 
drona, kurs na pilarza, kurs na trenera personalnego, kurs prze-
trwania w trudnych warunkach, kurs zachowania się w sytuacjach 
kryzysowych, kursy i szkolenia dot. cyberprzestrzeni itp.

Na początku czeka na Ciebie badanie składu ciała za pomocą body 
analyzera oraz test sprawności fi zycznej. Na ich podstawie trener 
personalny będzie w stanie stworzyć indywidualny i efektywny plan 
treningowy. 
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TERYTORIALNY PLECAK KORZYŚCI

Jako terytorials wniesiesz wkład w ochronę i wspar-
cie swojej lokalnej społeczności. 

CZERP Z PLECAKA KORZYŚCI, BĘDĄC ŻOŁNIERZEM WOT.

Wchodząc w struktury WOT, zostaniesz wyposażony 
w niezbędny ekwipunek, w tym:

Służąc w strukturach WOT, otrzymasz wynagrodze-
nie fi nansowe.

Zawsze gotowi, zawsze blisko

www.terytorialsi.mil.plZestaw należności mundurowych
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Opracowanie na dzień 1 lutego 2019 r. przez DWOT

ZOSTAŃ TERYTORIALSEM

„Obawiałem się, że połączenie życia zawodowego i służby wojskowej spra-
wi, że zabraknie mi czasu dla najbliższych. Jednak po dłuższym namyśle 
i skonfrontowaniu swoich obaw z opiniami kolegów, którzy wcześniej wstą-
pili w szeregi terytorialsów, podjąłem decyzję, której nie żałuję”.

szer. Andrzej, 1PBOT

„Codziennie: bieganie, strzelanie, czołganie, okopywanie, maskowanie – 
właściwie wszystko na początku było wyzwaniem. Szybko, sprawnie i inten-
sywnie, a niekiedy z „wojskowym” humorem. Z czasem nadszedł taki mo-
ment, kiedy nowe zadania i zdobyte umiejętności nie sprawiały już trudu”.

szer. Ewa, 1PBOT
przedmioty wyekwipowania
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Zwrot kosztów dojazdu 
– art. 72 ustawy 
o powszechnym 

obowiązku obrony
Ulgi na przejazdy środkami komunikacji 
publicznej w wysokości 78%. 

Odprawy od pracodawcy – art. 125 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony


