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NOMINACJE NA STANOWISKA DLA GENERAŁÓW.
NOWY SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wręczył dziś nominacje na nowe stanowiska służbowe
generałom Wojska Polskiego, a jednemu z oﬁcerów na kolejną kadencję na dotychczas zajmowanym
stanowisku.
Jak informuje MON, nominacje otrzymali:
- gen. bryg. Dariusz Ryczkowski z dniem 1 lipca 2019 r. wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych;
- gen. dyw. Adam Joks z dniem 8 lipca 2019 r. wyznaczony na stanowisko Dowódcy Centrum
Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy;
- gen. dyw. Dariusz Łukowski z dniem 8 lipca 2019 r. wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa
Sztabu Generalnego WP.
Gen. broni Michał Sikora, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, zgodnie z decyzją szefa MON
został wyznaczony na kolejną kadencję na zajmowanym obecnie stanowisku.
Czytaj też: Nominacje wręczone: gen. Andrzejczak na głównodowodzącego, mamy nowych
generałów
Gen. bryg. Dariusz Ryczkowski zastąpi na stanowisku szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w
Bydgoszczy gen. dyw. Dariusza Łukowskiego, który objął tę funkcję w marcu 2016 r. Dotychczasowy
szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych obejmie natomiast stanowisko zastępcy Szefa Sztabu
Generalnego WP.
Gen. Ryczkowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej
Akademii Technicznej. W 2013 roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu
Infrastruktury MON. Zajmował też stanowiska szefa Oddziału Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych w Bydgoszczy oraz starszego specjalisty w Oddziale Infrastruktury Wojskowej i Ochrony
Środowiska Dowództwa Sił Powietrznych.
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Inspektorat Wsparcia SZ odpowiada za organizowanie i wspieranie systemu logistycznego Sił
Zbrojnych, także dla jednostek przebywających poza granicami państwa, kierowanie procesem
planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa
wysyłającego; zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony
przed bronią masowego rażenia, a także za wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem klęsk
żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochroną mienia, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniem lub
ochroną zdrowia i życia ludzkiego i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Do zadań IWSz, w tym wchodzących w zakres organizowania i wspierania systemu logistycznego,
należą m.in. utrzymanie nieruchomości, realizacja inwestycji budowlanych, a także remonty i naprawy
techniki wojskowej, zakupy sprzętu, części i wyposażenia w ramach modernizacji technicznej
oraz pozyskiwanie środków materiałowych. W bezpośrednim podporządkowaniu Inspektoratu znajdują
się m.in. Regionalne Bazy Logistyczne, Wojskowy Zarząd Infrastruktury, Stołeczny Zarząd
Infrastruktury i Rejonowe Zarządy Infrastruktury.
Czytaj też: Nominacje generalskie i admiralskie wręczone po ponadrocznej przerwie

