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Policję i Wojska Obrony Terytorialnej łączy wspólny cel – bezpieczeństwo obywateli i dobro
Ojczyzny. Dlatego w trakcie operacji „Odporna Wiosna” podejmowali wspólne działania w
zakresie zapobiegania i opóźniania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, łagodzenia skutków
kryzysu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
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5 lutego br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i Komendant Główny Policji gen. insp.
Jarosław Szymczyk podpisali porozumienia o współpracy. Nikt jednak nie spodziewał się, że podpisany dokument tak
szybko przełoży się na praktyczne działania. Już miesiąc później, 6 marca br., policjanci i żołnierze WOT rozpoczęli
realizację wspólnych zadań w ramach operacji „Odporna Wiosna”, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Dziś w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu odbyło się podsuwanie realizowanych wspólnie przez
niespełna 4 miesiące zadań, w którym wziął udział: Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, Zastępca Komendanta
Głównego Policji insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk, Komendanci
Wojewódzcy Policji oraz Dowódcy Brygad WOT. „Zasadniczym celem dzisiejszego spotkania jest omówienie wniosków,
oczekiwań, zakresów możliwych do podjęcia działań w celu rozwijania zdolności do wzajemnego wsparcia w
przyszłości.” – podsumował gen. dyw. Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19 oraz wprowadzanie kolejnych ograniczeń
spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez Policję. W kluczowym momencie, działania te
pochłaniały blisko 50% sił WOT skierowanych do operacji „Odporna Wiosna”. Żołnierze WOT w czasie trwania operacji,

tj. od 6 marca do 22 czerwca br. wzięli udział w 70623 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był
monitoring kwarantanny oraz w 25317 patrolach prewencyjnych.
Wspólne działania Policji i WOT w takcie operacji „Odporna Wiosna” przyniosły wymierne korzyści i znacząco wpłynęły
na poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli.
Dzisiaj, 15.07.2020 r., w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu odbyło się podsumowanie
realizowanych wspólnie przez niespełna cztery miesiące zadań, w którym wziął udział: Dowódca WOT gen. dyw.
Wiesław Kukuła, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Głównego Sztabu Policji
KGP insp. Maciej Nestoruk, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Dowódcy Brygad OT. W trakcie spotkania poddano
analizie i ocenie przyjęte rozwiązania współpracy w ramach wsparcia Policji przez WOT w czasie operacji „Odporna
Wiosna” oraz określono kierunki i sposób doskonalenia przygotowawczego funkcjonariuszy i żołnierzy do realizacji
wspólnych zadań w sytuacjach kryzysowych. Wyróżniono również funkcjonariuszy Policji i żołnierzy OT, którzy w
szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu.
Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i
życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania te wynikają wprost z misji
formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Misja ta oraz terytorialny charakter WOT jest zbieżna z
misją i zakresem działań Policji, dlatego naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.
Czas próby, jakim okazał się wybuch epidemii, był doskonałą okazją do pogłębiania doświadczeń i zbudowania
wzajemnych relacji. Realizowane ramię w ramię działania stały się solidnym fundamentem do podejmowania kolejnych
wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.
(tekst i foto: DWOT)

