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ZMIANY W MON: NOWI WICEMINISTROWIE
ODPOWIEDZIALNI ZA ZAKUPY UZBROJENIA I
INNOWACJE
W wyniku zmian organizacyjnych w resorcie Obrony Narodowej wiceminister Sebastian Chwałek stał
się zwierzchnikiem podmiotów w MON odpowiadających za wprowadzanie nowych rozwiązań i
produktów w siłach zbrojnych. Z kolei odpowiadający za wdrażanie innowacyjnych technologii I3TO
został powierzony Marcinowi Ociepie.
Bezpośrednio Sebastianowi Chwałkowi, sekretarzowi stanu w MON, podporządkowane zostały
następujące instytucje: Inspektorat Uzbrojenia, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i
Kodyﬁkacji, Biuro Konwentu Dziekanów. Dodatkowo, za pośrednictwem dyrektora Departamentu
Polityki Zbrojeniowej (DPZ) podlegać będą mu także: Wojskowe Centrum Metrologii oraz
pełnomocnik ministra ON ds. budowy i wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji
Powietrznych.
Dodatkowo Sebastian Chwałek będzie nadzorował pięć jednostek organizacyjnych: Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WIChiR), wojskowy
Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
(WITU) i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI).
Czytaj też: Sebastian Chwałek wiceministrem obrony. Powrót z PGZ do MON
Z kolei Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) został
podporządkowany sekretarzowi stanu MON Marcinowi Ociepie.
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.
Czytaj też: PGZ SW: Jesteśmy gotowi do budowy nowych okrętów dla Marynarki Wojennej [WYWIAD]
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.
Natomiast w styczniu br. Chwałek został odwołany z zarządu PGZ i powołany na stanowisko
wiceministra obrony. O powierzeniu mu zwierzchnictwa i dozoru nad instytucjami odpowiedzialnymi
za wdrażanie nowych produktów zadecydowało m.in. jego dotychczasowe doświadczenie, zdobyte

także „po drugiej stronie barykady”, czyli w strukturach producenta sprzętu i uzbrojenia wojskowego.
Z kolei Marcin Ociepa był wcześniej sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, a przed zmianą
struktury ministerstw - w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od 22 lutego 2018 do 3
czerwca 2019 roku był podsekretarzem stanu w MPiT. Odpowiadał m.in. za sprawy europejskie,
innowacje, politykę przemysłową, współpracę międzynarodową i kontrolę obrotu z zagranicą towarami
oraz technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

