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SEBASTIAN CHWAŁEK WICEMINISTREM OBRONY.
POWRÓT Z PGZ DO MON
Jak poinformował Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak za pośrednictwem swojego
oﬁcjalnego konta na Twitterze funkcje wiceministra w resorcie obejmie dotychczasowy wiceprezes
zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, który zastąpi na tym stanowisku Marka
Łapińskiego.
Sebastian Chwałek już wcześniej sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej, na które to stanowisko został mianowany przez Mariusza Błaszczaka 22 stycznia 2018
roku. W resorcie obrony odpowiadał za modernizację armii i wojskową służbę zdrowia, a także
sprawował nadzór nad spółkami przemysłu zbrojeniowego.
30 września 2018 roku zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami złożył rezygnacje z pełnionego
stanowiska i dzień później, 1 października 2018 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ S.A.,
które pełni do dziś. Informacja przekazana przez Ministra Obrony Narodowej oznacza powrót Chwałka
do MON po ponad rocznej przerwie.

Bardzo cenię Jarosława Zielińskiego, pracując w MSWiA wspólnie zrobiliśmy wiele na rzecz
bezpieczeństwa Polski, ale to ja ustalam politykę kadrową MON, a nie media. Nowym
wiceministrem, który zastąpi Marka Łapińskiego będzie Sebastian Chwałek.
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 10, 2019
Wcześniej media donosiły o możliwości objęcia teki wiceministra MON przez byłego wiceministra
spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. 25 listopada br. zakończył on sprawowanie
tej funkcji w MSWiA, którą to pełnił od momentu powołania na to stanowisko w dniu 18 listopada 2015
roku.
Sebastian Chwałek jest bliskim współpracownikiem obecnego szefa resortu obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka. Po wyborach parlamentarnych w 2015 r., Chwałek w listopadzie tego roku został
powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierowanym
wówczas przez Mariusza Błaszczaka. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz
Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z
samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą
wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę
departamentu obywatelstwa i repatriacji.

Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji
Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

