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SZATKOWSKI "KOŃCZY MISJĘ" W MON I OBEJMIE
STANOWISKO AMBASADORA PRZY NATO
Ze względu na otrzymanie nominacji ambasadorskiej na stanowisko stałego przedstawiciela RP przy
NATO w Brukseli przez dotychczasowego podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego,
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o bezpośrednim przejęciu
dotychczasowych obowiązków swojego zastępcy.
Czytaj też: Szatkowski dla Defence24.pl: W Polsce będzie obecny na stałe „rdzeń” amerykańskiej
dywizji
Ze względu na otrzymanie z rąk szefa MSZ Jacka Czaputowicza nominacji ambasadorskiej na
stanowisko stałego przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli przez podsekretarza stanu w MON
Tomasza Szatkowskiego, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował za
pośrednictwem wpisu na Twitterze o osobistym przejęciu nadzoru nad sferą dotychczasowych
obowiązków swojego zastępcy - sprawami międzynarodowymi.

Dziś swoją misję w @MON_GOV_PL kończy @T_Szatkowski. Postanowiłem osobiście
nadzorować sprawy międzynarodowe w resorcie. Panu ambasadorowi dziękuję za owocną
współpracę oraz życzę powodzenia w @PLinNATO. Będziemy dalej wspólnie działać na
rzecz bezpieczeństwa.
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 18 lipca 2019
Dziękując za "owocną współpracę" szef MON dodał, że będzie nadal współpracował z ambasadorem
Szatkowskim na rzecz bezpieczeństwa, tym razem już w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Min. #Czaputowicz wręczył w imieniu @prezydentpl nominacje nowym ambasadorom:
Rafał Poborski będzie reprezentował Polskę w #Azerbejdżan, a Tomasz Szatkowski
obejmie stanowisko Stałego Przedstawiciela RP przy #NATO w Brukseli.
pic.twitter.com/OekVfJTi5c
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) 9 lipca 2019
Wiceszef MON Tomasz Szatkowski w połowie maja otrzymał rekomendację sejmowej komisji spraw

zagranicznych na stałego przedstawiciela RP przy NATO i Organizacji do spraw zakazu Broni
Chemicznej w Hadze. Rekomendacji tej Szatkowski nie otrzymał dwa miesiące wcześniej, ze względu
na zbyt małą liczbę posłów PiS obecnych podczas posiedzenia komisji.
Szatkowski wśród priorytetów swej misji w Brukseli wymienia zwiększenie wpływu Warszawy na
politykę NATO i umocnienie postrzegania naszego państwa jako wiarygodnego sojusznika, prace na
rzecz dalszego rozszerzania Sojuszu i utrzymanie zaangażowania politycznego i wojskowego USA i
Kanady w bezpieczeństwo Starego Kontynentu.
Nowy ambasador RP przy NATO zastąpi na tym stanowisku byłego wiceszefa MSZ Marka
Ziółkowskiego, który zakończył swoją misję pod koniec marca tego roku.
Tomasz Szatkowski sprawował stanowisko podsekretarza stanu w MON od listopada 2015 roku.
Odpowiadał w resorcie za kwestie współpracy międzynarodowej, koordynował też prace nad
przeprowadzonym w MON w latach 2016-2017 Strategicznym Przeglądem Obronnym, którego
publicznie znaną wersją jest Koncepcja Obronna RP. Wiceminister Szatkowski uczestniczył w
przygotowaniu rozwiązań na szczyty NATO w Warszawie i w Brukseli, a także w negocjacjach
bilateralnych ze stroną amerykańską w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych
na terenie RP. Następstwem tych negocjacji
Czytaj też: Koncepcja Obronna RP: Nowa dywizja i myśliwce 5. generacji

