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Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze „na żołnierza WOT” 
 
W ramach walki z pandemią koronawirusa z ołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej 
udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. 
Działania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna”. Zadania terytorialso w 
obejmują między innymi dostawy z ywnos ci i leko w, w tym zakupy. To postanowili 
wykorzystac  oszus ci, kto rzy pro bowali podszyc  się pod z ołnierza OT. Dlatego 
podkres lamy: z aden z ołnierz WOT nie moz e brac  pieniędzy od oso b, kto re nie są w 
systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT. 
 
Do przypadku wyłudzenia pieniędzy doszło w ostatnich dniach w Zabrzu. Oszust 
zadzwonił do starszej osoby prosząc o pieniądze, za kto re rzekomo miał zrobic  zakupy. Na 
szczęs cie przebywająca w domu kobieta zorientowała się, z e to moz e byc  pro ba oszustwa 
i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, kto ry się nią opiekuje.  
 
— Wszyscy kombatanci, kto rzy są pod moją opieką wiedzą, z e tylko ja mogę kontaktowac  
się z nimi w sprawach związanych z zakupami i dostarczeniem z ywnos ci — mo wi Daria 
Czarnecka, koordynator ds. wsparcia dystrybucji w 13 Ś ląskiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej. — Dlatego w tym przypadku nie doszło od oszustwa. 
 
Dowo dztwo WOT natychmiast podjęło s rodki zapobiegawcze, kto re pozwolą w 
przyszłos ci wyeliminowac  pro by takich naduz yc . Śeniorzy, kto rym pomagają z ołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby 
starsze objęte bezpos rednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa oso b objęta jest 
wsparciem, kto re obejmuje moz liwos c  robienia zakupo w, a co za tym idzie przepływ 
pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy 
nikomu poza z ołnierzem WOT – opiekunem z ramienia brygady OT.  
Drugą grupą są osoby objęte opieką Os rodko w Pomocy Śpołecznej i Caritas. Wsparcie tych 
oso b polega na dostawach paczek z ywnos ciowych z banko w z ywnos ci. W stosunku do tej 
grupy oso b z ołnierze WOT nie są upowaz nieni do robienia dodatkowych zakupo w, a co 
się z tym wiąz e nikt nie moz e pobierac  na nie pieniędzy.  
 
Przypominamy, z e z ołnierze WOT wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania 
pandemii koronawirusa, w tym wsparcia kombatanto w i oso b starszych wyro z niają się 
następującymi detalami:  na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem 
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”; oliwkowy beret; mundur z ołnierza Wojska Polskiego. 
Toz samos c  z ołnierzy WOT moz na ro wniez  potwierdzic  ksiąz eczką wojskową z 
nazwiskiem i zdjęciem z ołnierza.  
 
W przypadku podejrzen  pro b wyłudzenia prosimy powiadomic  Policję oraz koordynatora 
z brygady WOT. 
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Wszyscy seniorzy, do kto rych Terytorialsi dostarczają z ywnos c , zakupy czy leki, otrzymają 
ulotki, w kto rych znajdzie się informacja o tym, z e osoby, kto re nie zgłosiły się wczes niej 
do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywac  pieniędzy i wpuszczac  do domu 
oso b podających się za z ołnierza. Ulotki takie zostaną ro wniez  zamieszczone na tablicach 
informacyjnych w blokach, skrzynkach pocztowych i w innych miejscach. 
 
O procedurach tych poinformowane zostaną ro wniez  media lokalne. 
 
Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogo lnopolską 
operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOŚNA” (REŚILIENT 
ŚPRING). Jej celem jest łagodzenie skutko w kryzysu oraz wzmocnienie odpornos ci na 
kryzys społecznos ci lokalnych, a takz e wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i 
sanitarnych niosących pomoc. W ramach operacji „Odporna Wiosna” z ołnierze WOT 
dostarczają z ywnos c  i leki, wspierają słuz by sanitarne i samorządy terytorialne, 
wspo łpracują z os rodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu 
medycznego, kombatanto w, osoby starsze i przebywające w kwarantannie, z ołnierze 
oddają tez  krew oraz udzielają wsparcia w ramach infolinii psychologicznej. 
 

ppłk Marek Pietrzak 
Rzecznik Prasowy WOT 

 
 
 
 


