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W WOT UCZYMY RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE 

 

Pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ukończyli kompleksowe 
szkolenie ratowników wodnych WOPR. W 2020 roku odbędą się kolejne 

takie szkolenia, zaplanowano też kursy „Instruktora Pływania” oraz 
zgrupowania szkoleniowe z pływania dla żołnierzy WOT. Ambicją WOT jest 
wyszkolenie 300 ratowników wodnych w ciągu 5 lat. Poza kompetencjami 
ratowniczymi zaszytymi w społeczności lokalne, będą oni też niezbędnym 

ogniwem w szkoleniu tzw. kompanii wodnych. 

Jak podają policyjne statystyki1, przez ostatnich 19 lat w Polsce utonęło 
blisko 11 tys. osób. Średnio rocznie w wyniku utonięcia traci życie ponad pół 
tysiąca Polaków.  

- Żołnierze WOT są częścią społeczności lokalnych, wykształcenie w nich 
zdolności ratowniczych uczyni nasze społeczności bezpieczniejszymi również w 
czasie pokoju – uważa dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. Dlatego właśnie 
w ostatnim czasie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowano dwie 
edycje kursów ratownika WOPR.  

Nabyte przez uczestników szkoleń kompetencje i uprawnienia przyniosą 
efekt w postaci zwiększenia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku nad 
wodą. Pierwszy kurs dla ratowników wodnych w WOT odbył się w czerwcu 2018 
roku. Szkolenie ukończyło wtedy 30 żołnierzy WOT, nie było ono jednak 
kompleksowe, miało posłużyć zebraniu doświadczeń w zakresie wsparcia 
społeczności lokalnych takimi kompetencjami. 

Przeprowadzone w październiku i listopadzie bieżącego roku szkolenia były 
kompleksowe, obejmowały trzy kursy: „Ratowników Wodnych”, „Sterników 
Motorowodnych” oraz „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Uczestnicy szkoleń 
nabyli pełne uprawnienia do pracy w charakterze ratowników wodnych na 
basenach i kąpieliskach strzeżonych.  

Szkolenie prowadziło Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Zajęcia odbywały się na Zalewie Zegrzyńskim oraz na obiektach 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W dwóch turach szkolenia 
wzięło udział 24 żołnierzy WOT, 1/3 z nich była żołnierzami OT.  

W 2020 roku dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowane 
zostaną cztery takie szkolenia. Zaplanowano, że weźmie w nich udział 60 żołnierzy 
WOT. Ponadto przeprowadzony zostanie też kurs „Instruktora Pływania” oraz 
zgrupowania szkoleniowe z pływania. Zaszywanie w społeczności lokalne tego 

 
1 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia  
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typu kompetencji tzw. podwójnego zastosowania to praktyczny wymiar realizacji 
misji WOT. Kwalifikowani ratownicy wodni – żołnierze WOT będą też niezbędnym 
ogniwem w szkoleniu tzw. kompanii wodnych. 

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Obecnie w 
formacji służy ponad 23 tys. żołnierzy. Budowa struktur WOT odbywa się już na 
terenie wszystkich szesnastu województw. Docelowo formacja będzie liczyła 53 
tys. żołnierzy w składzie siedemnastu brygad obrony terytorialnej oraz centrów 
szkolenia. 

ppłk Marek Pietrzak  
Rzecznik WOT 

 
 


