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Z MINISTERSTWA DO PGZ. CHWAŁEK NOWYM
WICEPREZESEM GRUPY
Sebastian Chwałek złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
i objął stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej - poinformował resort.
O zmianach kadrowych zarówno w resorcie obrony narodowej, jak i Polskiej Grupy Zbrojeniowej
poinformowało ministerstwo za pośrednictwem oﬁcjalnego konta na Twitterze. Jak podkreślono, do
oﬁcjalnego złożenia rezygnacji przez ministra Sebastiana Chwałka z pełnienia funkcji sekretarza stanu
doszło wczoraj, tj. 30 września. Już dzisiaj natomiast objął on stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Doszło więc do zmiany, o której nieoﬁcjalnie mówiło się już od paru tygodni.

Sebastian Chwałek wczoraj złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu w @MON_GOV_PL.
Od dziś objął stanowisko wiceprezesa @PGZ_pl
— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 1 października 2018
W Ministerstwie Obrony Narodowej Chwałek od 22 stycznia 2018 roku odpowiadał za modernizację
armii i wojskową służbę zdrowia. Sprawował również nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego.

Rada Nadzorcza w wyniku ogłoszonego 20 września 2018 roku
postępowania kwaliﬁkacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Spółki wybrała najlepszego kandydata i zgodnie ze statutem spółki
skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii
odnośnie kandydata. Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował
przedstawioną przez Radę Nadzorczą PGZ S.A. kandydaturę, w związku z
czym z dniem 1 października 2018 roku Sebastian Chwałek objął
stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A.
komunikat PGZ

18 listopada 2015 roku nowy wiceprezes PGZ został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 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.
Nowe władze PGZ
Sebastian Chwałek będzie wspierać pracę nowego prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witolda
Słowika, który stanowisko oﬁcjalnie objął 28 września. Rada Nadzorcza PGZ S.A. w dniu 27 września
2018 roku rozstrzygnęła bowiem konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki, powołując na to
stanowisko Witolda Słowika, który od 21 września br. pełnił obowiązki prezesa PGZ.
Wniosek do ministra obrony narodowej o wyrażenie opinii na temat zaproponowanej kandydatury,
skierowany zgodnie ze statutem PGZ, został pozytywnie zaopiniowany, w związku z czym Witold
Słowik od dnia 28 września 2018 r. objął stanowisko prezesa zarządu PGZ S.A.
Poprzedni prezes PGZ Jakub Skiba, który objął stery spółki w lutym bieżącego roku zrezygnował ze
stanowiska z przyczyn osobistych.
Czytaj też: Zmiana na czele Huty Stalowa Wola

