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LUBELSKIE POROZUMIENIE WOT I SG.
WSPÓŁPRACA W "SYTUACJACH KRYZYSOWYCH"
Nadbużański Oddział Straży Granicznej i 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały
porozumienie o współdziałaniu. Jak informuje WOT, zakłada ono wspólne szkolenia, ćwiczenia,
wsparcie techniczne, wzajemne usługi logistyczne oraz wymianę informacji i doświadczeń.
Porozumienie podpisano w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 4 stycznia br. w
Chełmie, przy okazji ślubowania dziewięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Dokumenty podpisali
szefowie obu służb, czyli płk SG Jacek Szcząchor oraz płk Tadeusz Nastarowicz. Jak informuje SG,
zakres podpisanego porozumienia obejmuje wzmacnianie zdolności obronnych Polski. Wojska Obrony
Terytorialnej, za pośrednictwem oﬁcjalnego konta na Twitterze uściślają, że dotyczy ono prowadzenia
wspólnych szkoleń i ćwiczeń, wsparcia technicznego, wzajemnych usług logistycznych oraz wymiany
informacji i doświadczeń.

Rozwijamy współpracę ze @Straz_Graniczna
Lubelska Brygada OT podpisała w piątek porozumienie z Nadbużańskim Oddziałem SG.
Zakres porozumienia: szkolenie, ćwiczenia, wsparcie techniczne, wzajemne usługi
logistyczne, wymiana informacji i doświadczeń.#terytorialsi pic.twitter.com/UpBEVRPLbE
— Terytorialsi (@terytorialsi) 7 stycznia 2019
Jak podkreślają terytorialsi, jest to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy między formacjami po
podpisanym we wrześniu 2018 roku porozumieniu między Strażą Graniczną a Wojskami Obrony
Terytorialnej. "Naszym celem jest współpraca nie tylko podczas ćwiczeń i szkoleń, ale przede
wszystkim podczas sytuacji kryzysowych" - informują.
Czytaj też: Groty dla Straży Granicznej jeszcze w tym roku. Umowa na karabinki podpisana
Przypomnijmy, że zgodnie z deklaracjami WOT i SG, realizacja porozumienia ma doprowadzić do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań. Regulować ma ono m.in. właśnie sprawy dotyczące
szkoleń, wsparcia logistycznego i współpracy podczas sytuacji kryzysowych, o których terytorialsi
wspominają przy okazji porozumienia podpisanego 4 stycznia. Straż Graniczna jest pierwszą
realizującą zadania w zakresie bezpieczeństwa formacją spoza resortu obrony narodowej, z którą
Wojska Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy.
Czytaj też: Straż Graniczna pochwaliła się nowymi "hybrydami"

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej posiada zdolność do reagowania w obszarze zagrożeń
niemilitarnych, co przekłada się na realizację takich projektów, jak np. "Parasol". W jego ramach
lubelscy terytorialsi rozpoczęli współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu
terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie lubelskim. Zgodnie z
danymi z grudnia 2018 roku, w 2 LBOT służyło ponad 3100 żołnierzy, których średnia wieku wynosiła
ok. 30 lat. W skład Brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty: w Lublinie, Dęblinie, Białej
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

