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Szef BBN: nominacje generalskie wpisują się w reformę systemu
dowodzenia
Wręczone przez prezydenta Andrzeja Dudę nominacje generalskie wpisują się w reformę
systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, są też potwierdzeniem współpracy
prezydenta z MON – powiedział PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.
Prezydent Andrzej Duda wręczył w poniedziałek oﬁcerom WP sześć nominacji generalskich, w tym cztery na pierwszy
generalski stopień.
"Dzisiejsze nominację wpisują w politykę, którą prezydent chce realizować będąc w kontakcie z ministrem obrony;
chodzi przede wszystkim o dbałość o zgodność stopnia ze sprawowaną funkcją" - powiedział Soloch.
Zwrócił uwagę, że jednym z nominowanych na drugi generalski stopień jest dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej,
a wśród generałów brygady są oﬁcerowie przygotowywani do objęcia odpowiadających temu stopniowi stanowisk w
strukturach międzynarodowych. Zaznaczył, że nadal wielu oﬁcerów ma niższy stopień niż przewidziany na stanowisku,
które zajmują.
Szef BBN zauważył, że nominacje zostały wręczone "jeszcze przed spodziewanym w tym półroczu przeglądem
dotychczasowego przebiegu pierwszego etapu reformy systemu kierowania i dowodzenia" i wiążą się ze zmianami,
jakie mają nastąpić w kolejnej fazie reformy SKiD.
"W pierwszym etapie reformy wskazano pierwszego żołnierza - szefa Sztabu Generalnego WP, teraz chodzi o to, żeby
dokończyć zmiany, stosownie do poczynionych z MON uzgodnień z 2018 roku. Dzisiejsze nominacje wpisują się w tę
logikę i są dowodem i potwierdzeniem stałej ścisłej współpracy między ośrodkiem prezydenckim a rządem, a
dokładniej ministrem obrony" – powiedział Soloch.
Pod koniec grudnia 2018 r. zaczął obowiązywać zmieniony system kierowania i dowodzenia (SKiD), który oznaczał
odejście od reformy wprowadzonej w 2014 r. Sztab Generalny WP ponownie stał się naczelnym organem dowodzenia,
nie tylko planowania; podlegają mu dwa połączone dowództwa – generalne i operacyjne, a szef SGWP zyskał miano
"pierwszego żołnierza". Zmiany, nazwane "małym SKiD-em" zostały przygotowane we współpracy między
prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a MON.
"Bardzo ładnym obyczajem stało się, że nominacje mają miejsce przy okazji ważnych świąt, nie tylko takich jak święto
Wojska Polskiego, ale również święto żołnierzy wyklętych" – dodał.
Prezydent Andrzej Duda wręczył w poniedziałek nominacje na stopień generała dywizji i generała brygady. Na stopień
generała dywizji zostali mianowani dwa generałowie brygady: zastępca szefa Sztabu Generalnego WP Dariusz Pluta i

dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej Piotr Trytek.
Pierwszy generalski stopień - generała brygady – otrzymało czterech pułkowników: radca-koordynator w Narodowym
Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Krzysztof Kociuba, szef pionu wsparcia-zastępca szefa sztabu ds. wsparcia
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Tomasz Kowalik, dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego Dariusz Mendrala i szef zarządu inżynierii wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych Marek Wawrzyniak. (PAP)
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