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Koncepcja Krajowego Systemu Obrony Narodowej

„Dla celów ochrony pewnych obszarów nie należy przeznaczać sił regularnych, lecz powinno się stworzyć specjalny 
typ miejscowych sił zbrojnych, które by broniły swych osiedli, domostw i rodzin. Wielu jest bowiem gotowych do 
ostatniej kropli krwi bronić własnych domów, natomiast nie pójdzie ochoczo bić się na innych terenach.”

STEFAN „GROT” ROWECKI
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WSTĘP

Opracowanie jest swoistym doprecyzowaniem Koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej. Stanowi 
zbiór doświadczeń autorów z kilkuletniego prowadzenia działalności szkoleniowej w ramach Stowarzyszenia 
ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz wieloletniego wcześniejszego w ramach innych 

organizacji proobronnych. W opracowaniu staramy się wskazać jakie są warunki aby z jednej strony obrona terytorialna 
spełniała swoje funkcje jako obywatelski komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej strony obywatele 
chcieli w tej formacji dobrowolnie (ochotniczo) służyć.
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ZADANIA OT

Powyższe cele OT realizuje poprzez wykonywanie 
następujących zadań:

 �w czasie pokoju
 � przygotowanie pododdziałów do wykonywania za-

dań (nabór, szkolenie, gromadzenie i przechowywa-
nie sprzętu, planowanie i organizowanie walki)

 � analiza i przygotowanie terenu do działań w ramach 
rejonu odpowiedzialności, w tym także na korzyść 
wojsk operacyjnych

 � wspieranie administracji publicznej w operacjach ra-
towania ludności i jej mienia w przypadku katastrof i 
klęsk żywiołowych

 � współdziałanie w utrzymywaniu porządku publicz-
nego, w tym także działania na rzecz resortu spraw 
wewnętrznych oraz straży granicznej i innych służb

 �w czasie kryzysu militarnego o niskim stopniu 
natężenia 

 � ochrona i obrona ludności
 � ochrona i obrona infrastruktury krytycznej
 � zwalczanie grup specjalnych – dywersyjnych   

i rozpoznawczych

MISJA  I  CELE

Misją OT jest działanie na rzecz niepodległości Polski.

Celem OT jest:
 �w czasie pokoju - ciągłe budowanie wiarygodnej siły i 
wizerunku niepokonalności Polski jako podstawy sku-
tecznego odstraszania oraz ochrona ludności Polski i 
jej mienia w sytuacji zagrożeń o charakterze niemilitar-
nym, w szczególności klęsk żywiołowych
 �w czasie kryzysu militarnego o niskim stopniu natęże-
nia  - minimalizacja skutków lub przeciwdziałanie kry-
zysowi, minimalizacja tego kryzysu oraz ochrona i obro-
na ludności oraz jej majątku
 �w czasie kryzysu militarnego pełnoskalowego - umożli-
wienie swobody operacyjnej (manewru) wojskom ope-
racyjnym oraz ochrona i obrona ludności oraz jej ma-
jątku
 �w czasie okupacji kraju - zapewnienie ochrony ludności 
i jej mienia oraz majątku narodowego oraz przeciwdzia-
łaniu sprawowania władzy przez okupanta na zajętym 
terenie
 �w czasie wyzwalania spod okupacji - działanie na rzecz 
własnych wojsk operacyjnych oraz ochrona i obrona 
ludności oraz jej majątkupor. pkt.1 str.18.  

OBRONA TERYTORIALNA - CELE, ZADANIA 

250 000

Liczebność armii państw sąsiadujących z Polską; 
aktywny personel bez rezerwy (w przybliżeniu). 

Niemcy
Czechy

100 000

Polska

Ukraina

Białoruś

Litwa

Rosja

130 000

Ponad 1 000 000

73 000

9000

18 000
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 � zwalczanie grup terrorystycznych
 � kierowanie ruchem wojsk
 � prowadzenie rozpoznania na potrzeby własne  

oraz na rzecz wojsk operacyjnych
 �w czasie kryzysu militarnego pełnoskalowego

 � na zapleczu
 � ochrona i obrona ludności
 � ochrona i obrona infrastruktury krytycznej
 � zwalczanie grup specjalnych  

– dywersyjnych i rozpoznawczych
 � zwalczanie desantów przeciwnika
 � kierowanie ruchem wojsk
 � prowadzenie rozpoznania na potrzeby  

własne oraz na rzecz wojsk operacyjnych
 � na kierunku uderzenia przeciwnika

 � obrona uprzednio wybranych miast  
i miejscowości 

 � prowadzenie działań opóźniających
 � po zajęciu rejonu odpowiedzialności prowadze-

nie działań nieregularnych na masową skalę
 � prowadzenie rozpoznania na potrzeby wła-

sne oraz na rzecz wojsk operacyjnych
 �w czasie okupacji kraju

 � ochrona i obrona ludności i jej mienia przed  
terrorem i represjami okupanta oraz 
bandytyzmem pospolitym

 � ochrona i obrona podziemnych struk-
tur władzy państwowej

 � prowadzenie rozpoznania na rzecz wojsk  
operacyjnych

 � przygotowanie do prowadzenia działań  
nieregularnych na masową skalę w czasie  
wyzwalania kraju lub jego części spod okupacji

 � podtrzymywanie ducha oporu w społeczeństwie
 � dezorganizowanie działania administracji  

i dowodzenia okupanta
 � pomoc osobom represjonowanym przez okupanta  

i ich rodzinom 
 � zwalczanie zdrajców i kolaborantów
 � ochrona dóbr kultury, majątku narodowego oraz śro-

dowiska naturalnego i przeciwdziałanie ich zaborowi
 �w czasie wyzwalania spod okupacji

 � prowadzenie działań nieregularnych na masową skalę. 
W konsekwencji pododdziały OT nie powinny wykonywać 
następujących zadań:

 � uporczywej obrony (poza obroną wybrzeża morskiego)
 � natarcia
 � kontrataków

W przypadku prowadzenia działań obronnych, obrona jest 
prowadzona do czasu, gdy grozi to zadaniem dużych strat 
pododdziałowi. W takiej sytuacji pododdział przechodzi 
do działań nieregularnych, które powinny zostać wcześniej 
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zaplanowane i przygotowane. Decyzję o przejściu do 
działań nieregularnych podejmuje samodzielnie dowódca 
pododdziału. W czasie okupacji – chodzi o sytuację gdy 
wojska operacyjne własne i sojusznicze nie prowadzą 
aktywnych działań zmierzających do wyzwolenia 
spod okupacji - należy zaniechać prowadzenia działań 
nieregularnych na masową skalę, aby nie narażać ludności 
cywilnej na represje ze strony okupanta. Działania na 
tym etapie powinny być ograniczone do przygotowań do 
masowych działań nieregularnych w trakcie wyzwalania 
kraju, zapobiegania trwałemu umocnieniu się okupanta na 
zajętym terytorium i zachowania gotowości w przypadku 
podjęcia przez okupanta działań zmierzających do 
wyniszczenia narodu. Pododdziały OT powinny niewielki 
czas jakim dysponują wykorzystywać w całości na szkolenie. 
Dlatego nie powinny wykonywać – przynajmniej w ramach 
czasu przewidzianego na szkolenie – zadań z zakresu 
krzewienia i podtrzymywania patriotyzmu, które to zadania 
powinny wykonywać inne podmioty.

PODSTAWOWE ZASADY 

 � OT stanowi odrębny komponent SZ RP
Obecnie nikogo nie trzeba już przekonywać, że obrona 
terytorialna powinna być odrębnym od wojsk operacyjnych 
komponentem SZ RP. Uczynienie z obrony terytorialnej 
części wojsk operacyjnych sprawi, że nie będzie można w 
ogóle mówić o obronie terytorialnej, a o armii rezerwowej. 
Niezależnie od tego, takiego rodzaju wojska zostałyby 
sprowadzone do wojsk operacyjnych drugiej kategorii.

 � OT ma obywatelski (niezawodowy) charakter  
komponentu

Zawodowy charakter obrony terytorialnej uczyniłby z niej 
wojska wewnętrzne. Dodatkowo, ze względu na koszty, nie 
udałoby się osiągnąć powszechności takiego komponentu. 

 � OT posiada własne terytorialne organy dowodzenia

W literaturze trafnie wskazuje się, że żeby w ogóle można było 
mówić o obronie terytorialnej, musi mieć ona odrębne od 
wojsk operacyjnych, terytorialne organy dowodzenia. Błąd w 
postaci podporządkowania batalionów Obrony Narodowej 
wojskom operacyjnym został popełniony w 1939 roku. W 
efekcie spowodowało to wykorzystanie tych pododdziałów 
niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w konsekwencji 
zmarnowanie ich potencjału oraz bardzo duże straty 
(podstawowym błędem było wycofywanie ich z rejonów 
odpowiedzialności i używanie do działań osłonowych 
odwrotu wojsk operacyjnych lub uporczywej obrony aż 
do całkowitego ich rozbicia). Dodatkowo, aby potencjał 
obrony terytorialnej jako komponentu obywatelskiego był 

w pełni wykorzystany, powinna ona zostać powiązana 
ze strukturą terytorialną państwa, co w szczególności 
dotyczy terytorialnych organów dowodzenia.por. pkt.2 str.18  

W zakresie rozwiązań aktualne pozostają propozycje 
zawarte w koncepcji KSON ON.pl, a więc 3 poziomy 
dowodzenia:

 � centralny – Dowództwo OT podporządkowane 
bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Sił Zbroj-
nych

 � regionalny – Dowództwo Wojewódzkie OT na ba-
zie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych

 � lokalny – Dowództwa Batalionów/Brygad OT na 
bazie Wojskowych Komisji Uzupełnień.

Poszczególne poziomy dowodzenia OT powinny ściśle 
współpracować z odpowiednimi organami zarządzania 
kryzysowego (Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, 
Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego 
oraz Powiatowymi/Miejskimi Centrami/Zespołami 
Zarządzania Kryzysowego). Docelowo dowództwa OT - 
za wyjątkiem poziomu centralnego - powinny się składać 
w przeważającej części z kadry niezawodowej.

 � OT posiada ściśle przyporządkowane rejony odpo-
wiedzialności

Pododdziały obrony terytorialnej muszą być 
„przywiązane” do określonego – lokalnego terenu 
działania (rejonu odpowiedzialności). W przypadku 
konfliktu konwencjonalnego, gdy wojska operacyjne 
podejmują wysiłek na głównych kierunkach wtargnięcia 
przeciwnika, są w stanie zapewnić na zapleczu ochronę 
ludności poprzez zapewnienie funkcjonowania 
infrastruktury krytycznej. Podobnie działają również w 
przypadku konfliktu o niskiej intensywności. Natomiast 
w przypadku zajęcia rejonu odpowiedzialności przez 
przeciwnika nie opuszczają go (wycofują się), jak robią 
to wojska operacyjne, lecz przechodzą do planowych 
działań nieregularnych (konspiracji). 

W tym miejscu wskazać należy, że pododdziały OT nie 
powinny wykonywać zadań, które potencjalnie narażają je 
na poniesienie wysokich strat.por. pkt.3 str.18  OT jest formacją 
obywatelską i ochotniczą, w konsekwencji będzie w niej 
służył najlepszy materiały ludzki – osoby o najwyższym 
poczuciu patriotyzmu, ale także, jak uczy dotychczasowy 
przykład organizacji proobronnych, o największym stopniu 
samodyscypliny i organizacji, a więc rzeczywista elita 
wśród Polaków. Skazanie tych ludzi na śmierć w walce z 
przeważającymi siłami przeciwnika oznacza zgotowanie 
Polsce drugiego Katynia lub Akcji A-B. 
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 � OT przechodzi do działań nieregularnych w przypadku 
zajęcia rejonu odpowiedzialności

Pododdział przechodząc do działań nieregularnych będzie w 
stanie zadać przeciwnikowi większe straty niż w przypadku 
prowadzenia uporczywej obrony z przeważającymi siłami. W 
przypadku opuszczenia rejonu odpowiedzialności nie będzie 
możliwa realizacja głównego ich zadania tj. ochrony i obrony  
lokalnej  ludności.  Pojawia się  oczywiście pytanie, czy 
ochrona ludności lokalnej jest możliwa w przypadku zajęcia 
rejonu odpowiedzialności przez przeciwnika? Jak uczy 
doświadczenie chociażby ostatniej wojny, funkcjonowanie 
obrony terytorialnej w formie konspiracyjnej podczas 
okupacji jest wręcz niezbędne dla osiągnięcia tego celu. 

Przykładowo utworzenie 27 Wołyńskiej Dywizji AK pozwoliło 
ograniczyć rozmiary ludobójstwa na Wołyniu dokonywanego 
przez UPA, a którego ofiarami padała polska ludność 
cywilna. por. pkt.4 str.18 Działania partyzanckie oddziałów AK i 
BCh doprowadziły do zastopowania wysiedleń i ludobójstwa 
cywilnej ludności polskiej prowadzonzch przez Niemców w 
ramach Aktion Zamość w 1942 roku. „Akcja Główki” podjęta 
przez AK w 1944 roku przyczyniła się do zatrzymania terroru 
okupanta.  Nie do przecenienia było również „codzienne” 
zwalczanie bandytyzmu pospolitego, jak również tego 
dokonywanego przez partyzantkę sowiecką i GL-AL.

 � OT tworzą pododdziały lekkiej piechoty

Aby przejście do działań nieregularnych było możliwe, 
konieczne jest, aby obrona terytorialna była pododdziałami 
lekkiej piechoty (przy przejściu do działań nieregularnych 
cały sprzęt ciężki, w tym zmechanizowany trzeba będzie 
zniszczyć lub porzucić).

 � OT ma własną strukturę, wyposażenie i system szkole-
nia adekwatne do charakteru komponentu i zadań

Program szkolenia żołnierzy OT powinien różnić się od 
programu szkolenia wojsk operacyjnych, jak i rezerwy wojsk 
operacyjnych. Wynika to przede wszystkim z odmiennych 
zadań tych komponentów, o czym mowa była wyżej, 
intensywności szkolenia (w OT szkolenia weekendowe 16h 
w miesiącu, w wojskach operacyjnych szkolenia 5 dni w 
tygodniu około 160h w miesiącu) oraz faktu, że żołnierze 
OT oprócz służby w tym komponencie mają jeszcze pracę 
zawodową.

Podstawowe zadania pododdziałów OT można sprowadzić 
do dwóch rodzajów działań. Pierwsze to typowe działania 
przeciwdywersyjne, a więc będą się na nie składały obrona 
i ochrona infrastruktury krytycznej, patrolowanie, inne 
zadania quasi-policyjne. Ich cechą będzie działanie na 

terenie własnym, poza terenem ewentualnych działań 
zbrojnych o charakterze konwencjonalnym (na zapleczu), 
wśród własnej ludności cywilnej. Potencjalny przeciwnik to 
grupy specjalne, świetnie wyszkolone i wyekwipowane, ale 
unikające kontaktu z uwagi na dysproporcję sił na korzyść 
broniących się wojsk. Te zadania, oprócz opanowania 
pewnych podstawowych procedur, będą wymagały przede 
wszystkim bardzo dobrego opanowania podstawowych 
czynności manualnych na broni tak, aby żołnierz potrafił 
się tą bronią posłużyć w sytuacji nagłego kontaktu z grupą 
specjalną przeciwnika, a przy tym nie bał się własnej 
broni z jednej strony, a z drugiej strony posługiwał się nią 
bezpiecznie dla otoczenia (ludność cywilna). por. pkt.5 str.18 

Drugi typ zadań to działania nieregularne, podejmowane 
w przypadku zajęcia rejonu odpowiedzialności przez 
przeciwnika. Ten typ działań wymaga doskonałego 
wyszkolenia i jest prawdopodobnie najbardziej 
wymagającą psychofizycznie i zarazem najtrudniejszą 
formą prowadzenia działań zbrojnych. Pododdziały OT 
nie będą natomiast prowadziły uporczywej obrony, co 
najwyżej działania opóźniające. Powyższe powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w programie szkolenia. Abstrahując 
w tym miejscu od przydatności nauczania kierowania 
ogniem w pododdziałach piechoty (z broni strzeleckiej) 
na współczesnym polu walki, na pewno nie ma sensu 
nauczania tego zagadnienia w OT, ze względu na zadania, 
o czym mowa była wyżej. Tym samym w pododdziałach OT 
w innym kierunku powinien pójść cały model wyszkolenia 
ogniowego, jak i nauczania taktyki. Przede wszystkim 
należy odejść od statycznych strzelań na celność w pozycji 
leżąc i równie niedostosowanego do zadań OT nauczania 
taktyki.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że aby OT 
spełniała swój podstawowy cel, tj. ciągłe budowanie 
wiarygodnej siły i wizerunku niepokonalności Polski jako 
podstawy skutecznego odstraszania, szkolenie musi 
RZECZYWIŚCIE przygotowywać do wykonywania zadań 
warunkujących spełnienie tego celu (a więc w szczególności 
działań nieregularnych i przeciwdywersyjnych). Do 
spełnienia funkcji odstraszania nie wystarczy samo istnienie 
OT – jako nieprzeszkolonych w czasie P lub nie szkolonych 
adekwatnie do zadań rekrutów. Potencjalny przeciwnik 
prowadzi działalność wywiadowczą i będzie w stanie 
ocenić jaka jest rzeczywista wartość bojowa komponentu 
OT. Tak więc odpowiedni poziom szkolenia jest niezbędny 
dla zapewnienia funkcji odstraszania. Już starożytni 
Rzymianie znali tę prostą zależność i wyrazili ją w sentencji  
– si vis pacem, para bellum. 
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SZKOLENIE PODODDZIAŁÓW OT 

Osoba chcąca otrzymać przydział mobilizacyjny do 
pododdziału obrony terytorialnej musiałaby zaliczyć 
certyfikację na poziomie unitarnym. Certyfikację 
przeprowadzałyby terytorialne organy dowodzenia 
(przy WKU). Wymogi certyfikacji powinny być jawne  
i stałe. Do certyfikacji chętni mogliby się przygotowywać 
we własnym zakresie lub na kursach organizowanych 
przez NGO lub przedsiębiorców, względnie MON. 
Dofinansowanie przedmiotowych kursów odbywałoby się 
na podobnej zasadzie jak dotychczas, przy czym należałoby 
również wprowadzić przepisy prawne umożliwiające 
współfinansowanie kursów przez samorząd terytorialny. 

Po zaliczeniu certyfikacji przez wymaganą liczbę osób w 
danej gminie następowałoby sformowanie pododdziału. 
W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że uzyskanie 
przydziałów mobilizacyjnych powinno stać się początkiem 
(a nie końcem) właściwego szkolenia. Dla utrzymania 
przydziałów mobilizacyjnych członkowie pododdziału 
powinni w skali roku zaliczyć określoną liczbę godzin kursów 
dedykowanych. Można również rozważyć dodatkową 
premię finansową dla organizatora kursu przygotowującego 
do certyfikacji wypłacaną w przypadku zaliczenia przez 
uczestnika kursu certyfikacji i złożenia przez niego przysięgi 
wojskowej.

Po otrzymaniu przydziału mobilizacyjnego żołnierz 
powinien otrzymać od MON niezbędne umundurowanie 
i wyposażenie – optymalnie gdyby nastąpiło to w formie 
deputatu wypłacanego w gotówce, o czym szerzej mowa 
niżej. Jeżeli żołnierz miałby już zakupione umundurowanie 
i wyposażenie z własnych środków na potrzeby szkolenia 
unitarnego, deputat stanowiłby po prostu zwrot tych 
kosztów. 

Po sformowaniu pododdziału mogłyby do niego dołączać 
kolejne osoby, które zaliczyły certyfikację na poziomie 
unitarnym (otrzymały przydział mobilizacyjny i złożyły 
przysięgę wojskową). Na tym etapie żołnierze OT powinni w 
pierwszej kolejności realizować kursy zgodne z programem 
zatwierdzonym przez MON – do czasu wyrobienia minimum 
programowego.

W tym zakresie proponujemy następujące szczegółowe 
rozwiązania do czasu wyrobienia minimum programowego 
MON - 160h rocznie, a to 10 miesięcy w roku po jednym 
weekendzie w miesiącu po 16h, z czego:

 � 80% czasu szkoleniowego wyłącznie na kursach zgod-
nych z programem szkolenia MON (kursy organizowane 
przez NGO/przedsiębiorców na zlecenie MON, oraz kur-

sy organizowane przez NGO/przedsiębiorców, którzy 
zgłaszają projekty przeprowadzenia kursu dla danego 
pododdziału OT - po akceptacji przez MON - zaliczenie 
kursu wliczane do limitu godzin; lub kursy organizowa-
ne przez MON - głównie specjalistyczne - obsługa broni 
zespołowej, podoficerskie i oficerskie);
 � 20% możliwe „do zaliczenia” w ramach kursów nie ob-
jętych programem szkolenia, ale zatwierdzonych przez 
MON.

Po wyrobieniu minimum programowego MON - 96h 
rocznie wyrabiane na ćwiczeniach organizowanych przez 
terytorialne organy dowodzenia (które są jednocześnie 
certyfikacją pododdziału) i kursach jw. Minimum 
programowe MON, przy czym limit 96 h rocznie powinien 
być liczbą minimalną, nie powinno się zainteresowanym 
ograniczać możliwości uczestniczenia w szkoleniach w 
większym wymiarze godzin.

Podkreślenia wymaga fakt, że kursy również na dalszych  
etapach szkolenia  powinny być organizowane przez NGO 
lub przedsiębiorców, jednak wymogiem zaliczenia godzin na 
kursie do wymaganego limitu celem utrzymania przydziału 
mobilizacyjnego powinno być uprzednie zatwierdzenie 
jego programu przez MON (co byłoby też warunkiem jego 
dofinansowania przez MON). Programy kursu nie powinny 
być sztywne, mogłyby one bądź zajmować się wycinkiem 
zagadnień wymaganych na danym etapie szkolenia, bądź 
całościowo ten program realizować. Kursy powinny być 
wizytowane przez przedstawicieli MON. Nic nie stoi również 
na przeszkodzie, żeby członkowie pododdziałów doszkalali 
się we własnym zakresie lub na innych kursach, ale czas ten 
nie powinien być wliczany do przedmiotowego limitu.

Po wyrobieniu wszystkich kursów z minimum programowego 
MON, w dalszym ciągu obowiązywałyby określone 
limity godzin szkoleniowych, które szkoleni mogliby 
wyrabiać na kursach doskonalących dotychczasowe 
umiejętności (czyli tych, które już zaliczyli na poprzednim 
etapie – w charakterze przypomnienia lub zgrywania 
rozwijającego się pododdziału), na nowych kursach 
specjalistycznych (przykładowo dotyczących posługiwania 
się bronią zespołową, bronią krótką, pirotechnicznych, 
zaawansowanych) oraz w ramach ćwiczeń organizowanych 
przez terytorialne organy dowodzenia, co najmniej raz na 3 
lata dla pododdziału. Przedmiotowe ćwiczenia powinny być 
formą certyfikacji pododdziału. Kursy również powinny być 
organizowane przez NGO i przedsiębiorców – po akceptacji 
ich programu przez MON, co byłoby również podstawą 
dla ich dofinansowania. Również te kursy powinny mieć 
możliwość dofinansowania przez samorząd terytorialny. 
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Dodatkową motywacją do zaliczenia certyfikacji na tym 
etapie powinno być:

 � dostęp do szerszej gamy kursów
 � udział w ćwiczeniach sprawdzają-
cych nabyte umiejętności
 � zwolnienie podatkowe – przykładowo od 
składki społecznej na rzecz ZUS.

Wszystkie kursy powinny się odbywać metodą weekendową 
lub popołudniową. Ćwiczenia powinny nie trwać więcej 
niż 7 dni i być zapowiadane z rocznym wyprzedzeniem. 
Kadrę instruktorską na kursach mogliby stanowić cywilni 
specjaliści, żołnierze rezerwy oraz żołnierze służby czynnej. 
W zasadach dofinansowania kursów powinien zostać 
w szczególności zniesiony obowiązek wkładu własnego 
(obecnie jest to 10%) oraz zakaz finansowania kosztów 
osobowych (instruktorów jakoś należy ściągnąć). Powinna 
zostać wprowadzona przejrzysta ścieżka zgłaszania i 
zatwierdzania kursów, obowiązek publikacji wyników wraz 
z całością dokumentacji konkursowej celem umożliwienia 
kontroli społecznej wydatkowania pieniędzy publicznych, 
dofinansowanie powinno mieć miejsce w trybie ciągłym, a 
nie jak do tej pory konkursu ofert. 

Odmowa zatwierdzenia programu kursu lub 
udzielenia dofinansowania powinna być zaskarżalna w 
administracyjnym toku instancji oraz podlegać kontroli 
sądów administracyjnych.

ATUTY PROPONOWANEGO SYSTEMU FORMOWANIA  
I SZKOLENIA OBRONY TERYTORIALNEJ

Po pierwsze ogranicza do minimum tworzenie nowych 
etatów w MON, tym samym ograniczając stałe koszty. 
Wydatki po stronie MON powstają praktycznie dopiero 
po utworzeniu pododdziału (na jego umundurowanie i 
wyposażenie), dopiero po wstępnej certyfikacji na poziomie 
podstawowym – a więc po wykazaniu przez ochotnika 
zaangażowania w szkolenie. Wydatki na dofinansowanie 
kursów mogą być podnoszone i zmniejszane w miarę 
potrzeb i możliwości. Ponadto część kosztów może ponosić 
(na zasadzie dobrowolności) samorząd terytorialny. 

Outsourcing szkolenia ma tę korzyść dla MON, że nie musi on 
ponosić kosztów utrzymania infrastruktury szkoleniowej. 
Przejmą to na siebie samorząd terytorialny wspólnie z NGO/
przedsiębiorcami organizującymi kursy. 

Dodatkową korzyścią outsourcingu jest to, że wojska 
operacyjne nie tracą instruktorów, którzy musieliby 
być oddelegowani do kształcenia obrony terytorialnej,  
a jednocześnie tym osobom nie zamyka się drogi 

do szkolenia obrony terytorialnej (za dodatkowym 
wynagrodzeniem) – jeżeli tylko będzie taka ich wola. System 
kursów weekendowych nie będzie kolidował z obowiązkami 
żołnierzy-instruktorów w służbie czynnej. W tym miejscu 
podkreślenia wymaga fakt, że doświadczenia NSRu uczą, 
że wojska operacyjne traktują szkolenie rezerwistów jako 
zło konieczne i w związku z tym nie koncentrują się na 
nauczeniu rezerwistów przydatnych umiejętności, ale raczej 
na „odbębnieniu” szkolenia, a w szczególności posunięciu 
zasad bezpieczeństwa do granic absurdu (czego najlepszym 
przykładem jest nie wydawania w trakcie kilkudniowego 
szkolenia rezerwistom broni, aby nie zdarzył się żaden 
wypadek).

Brak sztywnego programu kursów zapewni ich stałą 
ewaluację i doskonalenie (co w przypadku MON jest 
procesem tak długotrwałym, że prawie niemożliwym) – 
przedsiębiorcy i NGO będą konkurować między sobą, chcąc 
przyciągnąć jak największą liczbę chętnych. Zachowanie 
kontroli nad wydatkowanymi pieniędzmi i realizowanym 
tokiem szkolenia zapewni MON zatwierdzenie programów 
kursów (tu rola NGO i przedsiębiorców do wykazania, że 
proponowane przez nich programy są sensowne i wywrą 
zakładany efekt szkoleniowy), wizytacje kursów oraz 
minimum programowe do kolejnego poziomu certyfikacji. 
Natomiast żaden kontrolujący nie zweryfikuje poziomu 
kursu w takim zakresie jak jego uczestnicy – to oni „głosując 
nogami” będą wystawiali ostateczną ocenę organizatorom 
kursów. Należy uczestników jedynie zmotywować, aby 
zależało im nie tyle na „zaliczaniu kursów”, co nabywaniu 
konkretnych umiejętności. To skłoni organizatorów 
kursów do pilnowania poziomu kadry instruktorskiej i 
jej ewentualnej wymiany, co w przypadku stworzenia 
etatów szkoleniowych w MON nie byłoby już takie proste 
(zapewne byłyby to etaty „wieczne” bez względu na poziom 
organizowanych zajęć).

Motywacją dla uczestników kursów będą przywileje po 
zaliczeniu  przez pododdział   certyfikacji  na  poziomie plutonu, 
a więc dostęp do ciekawej gamy kursów doskonalących, 
ćwiczeń, możliwość przechowywania broni w domu  
i wykorzystywania jej do celów własnego doskonalenia, 
wreszcie motywacja finansowa w postaci zwolnienia 
podatkowego. Przy czym zwolnienie podatkowe będzie 
lepszą formą motywacji ponieważ przyciągnie osoby 
aktywne zawodowo (przedsiębiorców, pracowników), a więc 
najbardziej aktywne i zorganizowane, a nie bezrobotnych.
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Ochotnik  
- zgłasza chęć 
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PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ 

Proponujemy aby :

 � OT była częścią SZ RP na zasadach odrębnego  
komponentu podporządkowanego Dowódcy General-
nemu SZ RP

Tak jak zostało już powiedziane, OT powinna być częścią 
SZ RP – na zasadach odrębnego komponentu. Natomiast 
w celu zachowania zasady jedności dowodzenia zasadne 
się wydaje podporządkowanie jej Dowódcy Generalnemu 
Sił Zbrojnych, tak jak ma to miejsce odnośnie pozostałych 
rodzajów wojsk. 

 � przysięga wojskowa obejmowała wszystkich  
członków OT

Koniecznym jest, żeby żołnierze OT byli równocześnie 
żołnierzami Wojska Polskiego, z wszystkimi tego 
konsekwencjami. Dlatego momentem granicznym 
powstania pododdziału OT powinno być złożenie przysięgi 
wojskowej.

 � członkowie OT posiadali przydziały mobilizacyjne za-
miast etatów

Utworzenie OT czasu P nie oznacza konieczności 
generowania wysokich kosztów w postaci utworzenia 
dodatkowych etatów w SZ RP. Wystarczy, aby ochotnicy 
otrzymywali stosowne przydziały mobilizacyjne. 

 � OT formowane było z ochotników

Podstawowe pytanie jakie należy postawić to czy 
formowanie komponentu terytorialnego powinno 
następować na podstawie przymusowego poboru czy 
zaciągu ochotniczego, a dokładniej czy zaciąg ochotniczy 
pozwoli na sformowanie powszechnej i masowej obrony 
terytorialnej? Jeżeliby w każdej gminie został sformowany 
pluton lub kompania, to musiałoby się znaleźć odpowiednio 
30-120 ochotników na gminę, a więc całościowo 50 tyś. 
ochotników w przypadku plutonu, a w przypadku kompani – 
250 tyś. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w organizacjach 
proobronnych działa z własnej woli 30 tyś. osób (a drugie 

tyle w klasach mundurowych), które to osoby dopłacają do 
własnego szkolenia i wyposażenia ora że średnio gminę w 
Polsce zamieszkuje 5226 mężczyzn w wieku produkcyjnym, 
nie wydaje się to czymś niewykonalnym. por. pkt.6 str.18

Z drugiej strony, jak pokazuje przykład batalionu OT 
sformowanego z żołnierzy rezerwy powołanych (a więc nie 
ochotników) na ćwiczenia Dragon15, pobór nie sprawdzi 
się, ponieważ w ten czy inny sposób osoby nie chcące 
się szkolić lub brać udziału w ćwiczeniu znajdą wyjście z 
sytuacji. W przypadku przedmiotowego ćwiczenia połowa 
stanu batalionu do końca ćwiczenia udała się na zwolnienie 
lekarskie.por. pkt.7 str.18 Dla porównania, w tym samym czasie 
por. pkt.8 str.18 odbywające się ćwiczenie Batalion w działaniach 
przeciwdywersyjnych organizowane dla ochotników 
z organizacji proobronnych przez stowarzyszenie 
ObronaNarodowa.pl zgromadziło 430 osób. por. pkt.9 str.18 Tak 
więc z jednej strony pobór będzie skutkował skierowaniem 
do szkolenia osób, które nie są nim zainteresowane, 
przez co nie tylko będą słabsze rezultaty niż w przypadku 
szkolenia skierowanego do ochotników por. pkt.10 str.18, a więc 
osób zainteresowanych, ale także żołnierze z poboru będę 
podejmowali wszelkie możliwe próby, aby tego szkolenia 
uniknąć. Należy także  w  tym zakresie wykorzystać 
doświadczenia historyczne - na zdolności bojowe 
batalionów Obrony Narodowej w 1939 roku negatywnie 
wpłynęło wcielanie w drugiej fazie ich formowania w miejsce 
wyłącznie ochotników poborowych.por. pkt.11 str.18

Jakich błędów należy więc się wystrzegać aby znaleźć 
odpowiednią ilość chętnych do szkolenia i działania w 
ramach komponentu obywatelskiego SZ RP?

Na wstępie poczynić należy oczywistą konstatację, o której 
niestety zdawała się do tej pory nie pamiętać większość 
decydentów i wyższych wojskowych (w szczególności 
autorzy NSR-u), że państwo jest dla obywateli, a nie na 
odwrót. Podstawowym zadaniem władzy publicznej w 
zakresie obronności jest więc takie urządzenie państwa, 
żeby obywatele chcieli go sami bronić, a nie trzeba było ich 
do tego przymuszać siłą, chociażby w drodze przymusowego 
poboru.por. pkt.12 str.18 W chwili obecnej Polacy są ze swoją 
ojczyzną związani i widzą potrzebę jej obrony.por. pkt.13 str.18 
Gorzej natomiast w społeczeństwie ze zrozumieniem tego, że 
nikt za nas, obywateli, naszej ojczyzny nie obroni. Nie zrobią 

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE
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tego żadni sojusznicy, nie zrobi też tego chociażby najlepiej 
wyekwipowana i wyszkolona 100 tyś. armia zawodowa. Duża 
w tym wina wszystkich poprzednich rządów, które uparcie 
Polakom wmawiały, że od czasu wejścia do NATO i UE nic nam 
nie grozi, a armia zawodowa jest w zupełności wystarczająca 
do zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa.por. pkt.14 

str.18 Wydaje się, że najwyższa pora uświadomić Polakom 
(nie chodzi o straszenie, a jedynie właśnie o uświadomienie) 
oczywistą sprawę, że bezpieczeństwo zewnętrzne powinno 
być troską wszystkich obywateli i że nikt za nich samych im 
go nie zapewni. Nie chodzi tu bynajmniej o robienie kampanii 
medialnych, tylko przyjęcie rozwiązań umożliwiających 
Polakom budowanie bezpieczeństwa poprzez udział w 
komponencie terytorialnym (obronie terytorialnej). 

Jakie więc potencjalni rekruci mają oczekiwania wobec 
obrony terytorialnej:

1. chcą służyć w komponencie, który zapewni ochronę 
ich rodzin,

2. chcą nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia odpo-
wiadającego potrzebom współczesnego pola walki 
oraz zadaniom

3. chcą rzeczywistego szkolenia, które pozwoli im prze-
żyć na polu walki w wypadku konfliktu zbrojnego,  
w szczególności chcą szkolenia ogniowego na wyso-
kim poziomie, nie ograniczającego się do strzelania w 
postawie leżąc

4. chcą organizacji szkolenia, która nie będzie kolidowa-
ła z ich pracą zawodową oraz życiem osobistym. 

Odnośnie pkt. 3 i 4, to z powodzeniem wcielamy je w 
życie szkoląc w ramach projektu Lekka Piechota Obrony 
Terytorialnej. por. pkt.16 str.18 Odnośnie pkt. 1 wskazać należy co 
następuje. Ochrona rodziny nie będzie możliwa, jeżeli się 

zginie. Tak więc potencjalni rekruci mogą mieć uzasadnione 
obawy przed powtórzeniem się historii z lat 1939-1945, 
kiedy Polska została wykorzystana przez kraje sojusznicze – 
Francję i Wielką Brytanię do przyjęcia pierwszego uderzenia 
celem umożliwienia im samym przygotowania się do wojny, 
a następnie zdradzona i opuszczona w czasie kolejnych 
konferencji, na których ustalano powojenne strefy wpływów. 
por. pkt.17 str.18 Dlatego konieczne jest takie określenie zadań 
i zasad zastosowania komponentu obywatelskiego, aby 
koncentrował się on na zapewnieniu ochrony ludności, a nie 
prowadzeniem jak najdłuższej obrony bez oglądania się na 
straty własne, co może być w interesie krajów sojuszniczych, 
ale już nie Polski i jej obywateli. Odpowiednio duża liczba 
wysoce zdeterminowanych obrońców własnych rodzin 
pozwoli osiągnąć podstawowy cel obrony terytorialnej, 
jakim jest efekt odstraszania.

Dodatkowo należy przeciwdziałać temu, żeby obrona 
terytorialna stała się przechowalnią dla oficerów  
i podoficerów, którzy odeszli z wojsk operacyjnych i  
w związku z tym nie będą potrafili właściwe odnaleźć się w 
komponencie obywatelskim, co nastąpi ze szkodą dla tego 
komponentu. Obrona terytorialna jako formacja ochotnicza 
będzie przyciągała najlepszy materiał ludzki – jak pokazuje 
doświadczenie projektu Małopolska Obrona Terytorialna  
- 95% jego członków posiada wyższe wykształcenie. 
Zapewne podobna sytuacja będzie miała miejsce przy 
formowaniu obrony terytorialnej. Dlatego koniecznym 
wydaje się, żeby kadra wywodziła się z samego pododdziału 
i przechodziła takie samo szkolenie jak jego członkowie, a 
nie była jakimś odrębnym narzuconym ciałem. Optymalnym 
rozwiązaniem jest zrezygnowanie w ogóle ze stopni w tym 
komponencie, na rzecz funkcji co pozwoliłoby zbudować 
ten komponent na nowych zasadach, bez obawy, że funkcje 
dowódcze zostaną przejęte przez osoby, które nie sprawdziły 
się na dotychczasowych stanowiskach bądź nie rozumiejące 
istoty obywatelskiego komponentu Sił Zbrojnych RP. 
Oczywiście nie należy nikomu blokować możliwości służby  
w komponencie obywatelskim, ale na takich samych 
zasadach jak nowo przyjmowani rekruci.

Przy czym kluczem jest tutaj przesłanie, że 
podstawowym zadaniem obrony terytorialnej jest 
ochrona i obrona lokalnej ludności, w tym także 
infrastruktury krytycznej niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania tej społeczności, a nie funkcja armii 
rezerwowej mającej zapewnić odpowiednie nasycenie 
wojskami (wojsko drugiej kategorii). por. pkt.15 str.18

OT nie jest wojskiem drugiej 
kategorii, lecz stanowi zaplecze 
i umożliwia swobodę manewru  
wojskom operacyjnym oraz 
broni ludności cywilnej.      
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 � powiązanie rejonów odpowiedzialności z podziałem 
administracyjnym kraju

Ukształtowanie pododdziałów OT jako lekkiej piechoty 
determinuje wielkość rejonu odpowiedzialności, która 
nie może być zbyt duża, biorąc pod uwagę co najwyżej 
zmotoryzowany charakter obrony terytorialnej. Dlatego 
wydaje się zasadne oparcie budowy pododdziałów obrony 
terytorialnej o gminy, a nie powiaty lub województwa.
por. pkt.18 str.18 Średnia powierzchnia gminy w Polsce to 126 
km2 (gminy miejskiej 47 km2; gminy wiejskiej 125 km2; 
gminy miejsko-wiejskiej 169 km2).por. pkt.19 str.18 Przeciętna 
wielkość powiatu w Polsce to 972 km2 (miasta na prawach 
powiatu – 112 km2).por. pkt.20 str.18 W literaturze wskazuje się, że 
wielkość rejonów odpowiedzialności pododdziałów obrony 
terytorialnej powinna wynosić dla batalionu – 400-600 km2, 
dla kompanii – 96-144 km2, dla plutonu – około 24 km2.por. 

pkt.21 str.18 Tak więc w przypadku oparcia się o gminy właściwą 
wielkością pododdziału powinien być pluton-kompania. 
W takim wypadku wielkość komponentu terytorialnego 
wyniosłaby około 50 do 250 tyś. osób (w zależności czy w 
gminach powstałyby plutony czy kompanie). Oparcie się o 
gminy jako rejony odpowiedzialności pododdziałów obrony 
terytorialnej da ten skutek, że w przypadku ochotniczego 
formowania pododdziałów z jednej strony (o czym mowa 
będzie niżej), a z drugiej strony zmiany prawa w tym kierunku, 
aby umożliwić gminom dofinansowywanie infrastruktury,  
szkoleń lub wyposażenia dla tak tworzonej obrony 
terytorialnej, zostanie z pewnością osiągnięty efekt zdrowej 
rywalizacji pomiędzy gminami, taki jaki obecnie możemy 
obserwować odnośnie Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Ponadto przeciętny ochotnik na pewno zdecydowanie 
bardziej identyfikuje się z własną gminą niż powiatem, 
który jest dla niego z reguły czymś zupełnie abstrakcyjnym. 
Wreszcie, o czym była już mowa, duża powierzchnia powiatu 
znacznie utrudni działanie pododdziałów lekkiej piechoty. 

 �w pierwszej fazie formowania batalion w każdym 
powiecie, pluton w gminie; w drugiej fazie brygada  
w powiecie, kompania w gminie

Obrony terytorialnej nie uda się po prostu utworzyć 
z określonym dniem. Jej formowanie powinno być 
zaplanowanym procesem, przy czym podstawowym 
kryterium co do wielkości pododdziałów w danym powiecie 
gminie powinny być nie tylko wymogi infrastruktury 
krytycznej, ale także, stosownie do treści przepisu art. 
4 ust. 3 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej por. pkt.4 str.18 - liczba ochotników.  
Państwo nie powinno blokować rozwoju pododdziału  
w danym rejonie, jeżeli obywatele będą chcieli się szkolić.

 �wykorzystanie w procesie szkolenia potencjału organi-
zacji proobronnych i przedsiębiorców

Sposób formowania, jak i szkolenia pododdziałów należy 
oprzeć o organizacje proobronne i przedsiębiorców. 
Podkreślenia wymaga fakt, że nie będzie to novum, 
bo tego rodzaju próby przyniosły pozytywne efekty w 
przypadku szkolenia batalionów Obrony Narodowej w 
latach trzydziestych  ubiegłego wieku.por. pkt.23 str.18 Procesu 
szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej nie powinny 
prowadzić wyłącznie wojska operacyjne, ponieważ 
mają po pierwsze swoje własne zadania, a po drugie OT 
powinna mieć swój własny system szkolenia. Natomiast 
zgodnie z zasadą pomocniczości Państwo (MON) powinno 
wspomagać formowanie i szkolenie pododdziałów OT – w 
zakresie kursów specjalistycznych, których zorganizowanie 
będzie przekraczało możliwości organizacji pozarządowych 
(np. kurs dla celowniczych PPK) oraz tworzenia 
wyspecjalizowanych centrów szkoleniowych. 

Zgodnie z zasadą pomocniczości nie powinny to być ośrodki 
wyszkolenia unitarnego, bo tego typu szkolenie są w stanie 
bez problemu przeprowadzić NGO, ale wyspecjalizowane 
ośrodki szkoleniowe w rodzaju Wojskowego Centrum 
Kształcenia Medycznego w Łodzi. Skoro sens ma prowadzenie 
wyłącznie szkoleń metodą weekendową, to zorganizowanie 
centrów szkolenia unitarnego dedykowanych dla OT będzie 
oznaczało, że ośrodki będą wykorzystane tylko przez 2 z 7 
dni w tygodniu. Natomiast natomiast centra specjalistyczne 
mogą szkolić 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku 
żołnierzy wojsk operacyjnych, a w weekendy żołnierzy OT i 
rezerwę wojsk operacyjnych.

 � umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego 
(na zasadzie dobrowolności) współfinansowania szko-
lenia i wyposażenia lokalnych pododdziałów OT

Gminy dysponują zarówno różnorodnymi funduszami 
(wpływy z podatków i opłat, koncesji np. z tytułu koncesji na 
sprzedaż alkoholu), które w przypadku zmian w prawie oraz 
woli władz gminy mogą  przeznaczyć na funkcjonowanie 
obrony terytorialnej, jak również terenami (gruntami) które 
mogą przeznaczyć pod budowę niezbędnej infrastruktury 
szkoleniowej (w szczególności strzelnic) – same lub w 
ramach związków i porozumień międzygminnych.

 � broń strzelecka przechowywana w domu żołnierza  
– po zaliczeniu odpowiedniego egzaminu

Broń oraz niezbędny zapas amunicji, za wyjątkiem granatów 
oraz broni przeciwpancernej, żołnierz OT powinien mieć 
możliwość przechowywać w miejscu zamieszkania. Powinno 
to być poprzedzone zdaniem odpowiedniego egzaminu z 
zasad bezpiecznego posługiwania się tą bronią, co może, 
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ale nie musi być częścią certyfikacji na poziomie unitarnym. 
Tego typu rozwiązanie funkcjonuje w innych państwach, 
m. in. w Szwecji. Niezbędny zapas amunicji powinien być 
zapieczętowany. Zakup sejfu do przechowywania broni przez 
żołnierza OT powinien zostać objęty odpisem podatkowym. 
Broń przeciwpancerna oraz granaty i materiały wybuchowe, 
a także dodatkowa amunicja powinny być przechowywane 
w magazynach broni – własnych pododdziału OT lub np. na 
posterunku policji. W każdym razie dostęp do tej broni nie 
może być utrudniony i musi gwarantować szybką mobilizację. 
Magazyny broni powinny być rozlokowane w gminie, 
w której działa dany pododdział OT. Przechowywanie broni 
i niezbędnego zapasu amunicji przez każdego z żołnierzy w 
domu jest niezbędne ze względu na zapewnienie szybkiej 
mobilizacji pododdziału. To samo tyczy się wyposażenia 
indywidualnego. 

W przeciwnym wypadku żołnierze po pierwsze będą 
bezbronni do czasu zgłoszenia się do magazynu broni 
po broń, a po drugie niepotrzebnie zostanie wydłużony 
czas mobilizacji jednostki. Dodatkowo w przypadku 
przechowywania całości broni w jednym magazynie 
pierwszym celem potencjalnych grup dywersyjnych będzie 
właśnie ten magazyn lub osoba gwarantująca dostęp do 
magazynu (magazynier). 

Niezależnie od powyższego żołnierze OT powinni mieć 
zgodę na wykorzystanie broni służbowej do celów szkolenia 
własnego oraz możliwość uzyskania pozwolenia na broń w 
celu doskonalenia swych umiejętności na innych jednostkach 
broni. Powinni mieć również możliwość działania na 
dodatkowej broni nieetatowej kupionej we własnym 
zakresie (np. broni krótkiej, pistoletów sygnałowych, strzelb 
gładkolufowych, karabinów wyborowych). W tym celu 
powinna zostać utworzona odrębna kategoria pozwolenia 
na broń. 

 � jasno określone zasady współdziałania z wojskami ope-
racyjnymi

Odnośnie współdziałania OT z wojskami operacyjnymi, to 
w przypadku gdy rejon odpowiedzialności pododdziału OT 
znajdzie się w pasie działania wojsk operacyjnych, to wojska 
OT z zasady przechodzą w podporządkowanie dowódcy 
wojsk operacyjnych. Wyjątek od tej zasady następuje w 
sytuacji, gdy główny ciężar walki spoczywa na pododdziale 
OT, wtedy przewidzieć można podporządkowanie 
jednostek wojsk operacyjnych dowódcom terytorialnych 
organów dowodzenia. por. pkt.24 str.18 Ten drugi wariant 
został wypróbowany na ćwiczeniach Stowarzyszenia 
ObronaNarodowa.pl Obrońca 2015, gdzie pluton wydzielony 
z 17 WBK został podporządkowany terytorialnemu organowi 
dowodzenia por. pkt.25 str.18 oraz Batalion w działaniach 

przeciwdywersyjnych, gdy ćwiczący batalion został 
wsparty przez pluton rozpoznawczy z 1 WBPanc.  por. pkt.26 str.18 

Odwrotny scenariusz testowano na innych ćwiczeniach, w 
szczególności na Weekendzie Zwiadowców 2015. por. pkt.27 str.18 
W sytuacji podporządkowania pododdziałów OT dowódcy 
wojsk operacyjnych nie mogą one być wykorzystywane w 
sposób niezgodny z ich zadaniami i przeznaczeniem. 

W tym zakresie należy wyciągnąć wnioski z często 
niewłaściwego użycia batalionów Obrony Narodowej  
w trakcie Kampanii Wrześniowej 1939, a takim było np.:

 � traktowanie ich jako wojsko drugiej kategorii, a więc 
takiego, które najmniej żal stracić dowódcy, przez co 
bataliony ON wyznaczane były do zadań kończących się 
ich rozbiciem
 �wycofywanie ich razem z wojskami operacyjnymi, do 
czego nie miały wyposażenia, ani czego nie ćwiczyły, 
zamiast przejścia do działań nieregularnych (dywersyj-
nych, co było istotną częścią ich szkolenia)
 � rozkazy prowadzenia uporczywej obrony, nawet po wy-
czerpaniu amunicji (sic!), co kończyło się ich całkowitym 
rozbiciem.por. pkt.28 str.18

Dowódca wojsk operacyjnych, któremu został czasowo 
podporządkowany pododdział OT powinien się liczyć z 
tym, że pododdział OT zawsze przechodzi samodzielnie 
do działań nieregularnych – na podstawie samodzielnej 
decyzji dowódcy tego pododdziału. por. pkt.29 str.18 Co 
oczywiste, wykluczone będzie również wyprowadzenie tego 
pododdziału poza rejon odpowiedzialności, jak również 
inne działania niezgodne z jego zadaniami np. rozkazy 
prowadzenia uporczywej obrony.

 � deputaty na zakup wyposażenia

MON powinien określić ogólne wymogi dotyczące 
umundurowania i wyposażenia żołnierza OT, które poza 
bronią powinien zakupywać sam zainteresowany w ramach 
ryczałtu przyznawanego przez MON. Tego typu rozwiązanie 
funkcjonuje np. w armii USA. Pozwoli to z jednej strony 
na znaczną oszczędność środków (MON przepłaca za 
zakupione na przetargach wyposażenie mniej więcej o 
100% w stosunku do detalicznych cen rynkowych), ponadto 
zapobiegnie przekazywaniu żołnierzom OT wyposażenia 
nie przystającego do zadań (np. funkcjonującej do dnia 
dzisiejszego kamizelki Lubawka nabywanej po 500 zł za szt.). 
W ślad za tym muszą iść rozwiązania prawne umożliwiające 
żołnierzom OT nabywanie osłon balistycznych (hełmów 
kevlarowych i kamizelek balistycznych), na których kupno 
obecnie wymagana jest koncesja MSWiA.
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ETAPY WDRAŻANIA

1. przygotowanie zadań OT jako odrębnego komponentu 
SZ RP

2. przygotowanie systemu szkolenia odpowiadającego 
zadaniom OT

3. powołanie Inspektoratu OT, przy WSzW Dowództw 
Regionalnych OT, przy WKU dowództw brygad/
batalionów OT, zmiana przepisów prawnych 
umożliwiających:

a. współfinansowanie na zasadach dobrowolności 
przez samorząd terytorialny infrastruktury oraz 
wyposażenia (np. samochody) i szkoleń dla lokal-
nych pododdziałów OT

b. zmiana przepisów o zadaniach zleconych przez 
MON – przetargi na kursy dla wyszkolenia OT – po 
wpłynięciu wniosku do WKU oraz umożliwienie 
zgłaszania przez NGO/przedsiębiorców projek-
tów szkoleń dla OT poza konkursami ogłaszanymi 
przez MON (konieczne uchwalenie jasnych przepi-
sów odrzucania wniosków oraz kontrola instan-
cyjną oraz sądową)

4. ochotnicy zgłaszają do właściwego miejscowo WKU 
(dowództwa batalionu/brygady OT) chęć otrzymania 
przydziału mobilizacyjnego do pododdziału OT

5. po zgłoszeniu się z danej gminy odpowiedniej liczby 
chętnych (24), właściwe miejscowo WKU: 

a. ogłasza przetarg (mogą brać udział przedsiębior-
cy lub NGO) na wykonanie zadania zleconego w 
postaci przeszkolenia tych rekrutów w zakresie 
szkolenia unitarnego (obejmuje koszty zakupu 
wyposażenia)

b. lub kieruje na właściwe szkolenie unitarne organi-
zowane przez MON 

6. CERTYFIKACJA UNITARNA organizowana przez właściwe 
miejscowo WKU

7. przysięga wojskowa w przypadku zaliczenia 
certyfikacji unitarnej

8. utworzenie plutonu/kompanii w gminie

WARIANT I 
– brak przymusu szkoleń, brak świadczeń dla żołnierzy OT

dalsze szkolenie po zaliczeniu certyfikacji 
1. na zasadzie dobrowolności - brak świadczeń dla żoł-

nierzy OT
A. kursy organizowane przez NGO/przedsiębiorców na 

zlecenie MON
B. NGO/przedsiębiorcy zgłaszają projekty przeprowa-

dzenia kursu dla danego pododdziału OT
C. MON organizuje szkolenia w formie kursów (głów-

nie specjalistycznych – obsługi broni zespołowej, 
podoficerskich i oficerskich)

2. obowiązkowe:
A. ćwiczenia rezerwy – świadczenia jak dla rezerwi-

stów

WARIANT II 
– limit godzin szkoleniowych do wyrobienia, świadczenia 
dla żołnierzy OT za udział w szkoleniach (np. zwolnienia 
podatkowe)
Dalsze szkolenie po zaliczeniu certyfikacji  – limit godzin 
szkoleniowych (jako minimum) do wyrobienia w ciągu roku 
aby utrzymać przydział mobilizacyjny 
1. do czasu wyrobienia minimum programowego MON - 

proponujemy 160h rocznie,  a to 10 miesięcy w roku po 
jednym weekendzie w miesiącu po 16h
A. z czego 80% czasu szkoleniowego wyłącznie na 

kursach zgodnych z programem szkolenia MON:
a. kursy organizowane przez NGO/przedsiębiorców 

na zlecenie MON
b. NGO/przedsiębiorcy zgłaszają projekty przepro-

wadzenia kursu dla danego pododdziału OT – po 
akceptacji przez MON – zaliczenie kursu wliczane 
do limitu godzin

c. MON organizuje szkolenia w formie kursów (głów-
nie specjalistycznych – obsługi broni zespołowej, 
podoficerskich i oficerskich)

B. 20% możliwe „do zaliczenia” w ramach kursów nie 
objętych programem szkolenia zatwierdzonym 
przez MON

2. po wyrobieniu minimum programowego MON  
– 96h rocznie wyrabiane na:
A. ćwiczeniach organizowanych przez terytorialne or-

gany dowodzenia (które są jednocześnie certyfika-
cją pododdziału), kursach jw.

WDRAŻANIE



17

Stowarzyszenie Terytorialni

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

1. OT częścią SZ RP na zasadach odrębnego komponen-
tu podporządkowanego Dowódcy Generalnemu SZ RP

2. przysięga wojskowa wszystkich członków OT
3. przydziały mobilizacyjne zamiast etatów
4. ochotnicze formowanie
5. powiązanie rejonów odpowiedzialności z podziałem 

administracyjnym kraju
6. w pierwszej fazie formowania batalion w każdym po-

wiecie, pluton w gminie; w drugiej fazie brygada w po-
wiecie, kompania w gminie

7. wykorzystanie w procesie szkolenia potencjału orga-
nizacji proobronnych i przedsiębiorców

8. umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego 
(na zasadzie dobrowolności) współfinansowania szko-
lenia i wyposażenia lokalnych pododdziałów OT

9. broń strzelecka przechowywana w domu żołnierza – 
po zaliczeniu odpowiedniego egzaminu (element cer-
tyfikacji)

10. jasno określone zasady współdziałania z wojskami 
operacyjnymi

11. deputaty na zakup wyposażenia i umundurowania

ZADANIA OBRONY TERYTORIALNEJ

W skali strategicznej – skuteczne odstraszanie, 
W skali operacyjno-taktycznej – ochrona i obrona lokalnej 
ludności, jej majątku oraz infrastruktury krytycznej.

PODSTAWOWE ZASADY

1. OT odrębnym komponentem SZ RP
2. obywatelski (niezawodowy) charakter komponentu
3. własne terytorialne organy dowodzenia
4. ściśle przyporządkowane rejony odpowiedzialności
5. przejście do działań nieregularnych w przypadku zaję-

cia rejonu odpowiedzialności
6. pododdziały lekkiej piechoty
7. własna struktura, wyposażenie i system szkolenia 

adekwatne do charakteru komponentu i zadań

NASZE POSTULATY 

Jak pokazują doświadczenia wyniesione z toczących się w prze-
szłości jak i obecnie konfliktów (Irak, Syria, Ukraina etc.) dobrze 
wyszkolone i zaopatrzone oddziały piechoty w środowisku miej-
skim są w stanie z powodzeniem odpierać natarcia przewyższa-
jących ich liczebnie sił wroga wspieranych lotnictwem i artylerią.    
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Najważniejsze punkty koncepcji  
Krajowego Systemu Obrony Narodowej

1. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI  
PROOBRONNYCH

a. przygotowywanie do certyfikacji unitarnej  
w ramach kursów unitarnych

b. organizowanie kursów 
c. współorganizowanie ćwiczeń dla  

pododdziałów OT 

2. PRZEDSIĘBIORCY (w zamyśle firmy byłych żołnierzy)
a. przygotowywanie do certyfikacji unitarnej  

w ramach kursów unitarnych
b. organizowanie kursów 
c. współorganizowanie ćwiczeń dla pododdziałów 

Obrony Terytorialnej 

3. MON
a. promocja idei OT
b. deputaty na umundurowanie i wyposażenie dla 

żołnierzy OT po zaliczeniu certyfikacji 
c. przeprowadzanie certyfikacji unitarnej
d. tworzenie pododdziałów OT oraz lokalnych  

terytorialnych dowództw
e. zatwierdzanie programów kursów dla żołnie-

rzy OT przygotowywanych przez organizacje  
proobronne/przedsiębiorców

f. podpisywanie porozumień z organizacjami  
proobronnymi

g. współfinansowanie kursów organizowanych 
przez organizacje proobronne / przedsiębiorców

h. certyfikacja pododziałów OT – raz na rok  
w ramach ćwiczeń organizowanych przez do-
wództwa terytorialne przy WKU

i. użyczanie infrastruktury na potrzeby kursów pro-
wadzonych przez NGO

j. zabieganie o rozbudowę infrastruktury szkolenio-
wej (poligony, strzelnice)

k. organizowanie kursów specjalistycznych, których 
zorganizowanie przekracza możliwości partne-
rów pozarządowych (np. operatorzy PPK, pod-
oficerskie, oficerskie, saperskie, pirotechniczne)  
w szczególności zakładanie Centrów Szkolenia 
Specjalistycznego itp.

l. wybranie miast, które zostaną na wypadek 
W zamienione w twierdze i organizacja szko-
lenia miejscowych pododdziałów OT do wy-
konywania przedmiotowych zadań por. pkt.30 str.18 

4. SAMORZĄD GMINNY (na zasadzie dobrowolności)
a. promocja idei OT
b. rozbudowa infrastruktury służącej szkoleniu 

(strzelnice, poligony)
c. współfinansowanie kursów dla żołnierzy OT
d. finansowanie kursów dla żołnierzy OT
e. współfinansowanie wyposażenia dla żołnierzy OT 

(np. samochody)
f. współorganizowanie ćwiczeń OT (organy  

zarządzania kryzysowego)
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