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NOMINACJE GENERALSKIE W PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ. DWÓCH OFICERÓW
AWANSOWANYCH NA STOPIEŃ NADBRYGADIERA
Nominacje generalskie w Państwowej Straży Pożarnej, z okazji strażackiego święta przypadającego na
4 maja, to już tradycja. Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że mimo epidemii
koronawirusa, także w tym roku prezydent Andrzej Duda awansował do stopnia nadbrygadiera
oﬁcerów PSP. Do generalskiego korpusu dołączą szef formacji oraz lubelski komendant wojewódzki
PSP.
Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że awanse na stopień nadbrygadiera, z rąk
prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymają st. bryg. Andrzej Bartkowiak (komendant główny PSP) oraz st.
bryg. Grzegorz Alinowski (lubelski komendant wojewódzki PSP). Jak dowiedziało się InfoSecurity24.pl,
oﬁcjalne wręczenie generalskich nominacji ma odbyć się 4 maja w Pałacu Prezydenckim.
St. bryg. Andrzej Bartkowiak, komendantem głównym PSP jest od 5 grudnia 2019 roku. Wtedy to
zastąpił w fotelu szefa PSP gen. bryg. Leszka Suskiego. Bartkowiak, zanim stanął na czele PSP, od
2016 roku dowodził wielkopolskimi strażakami, pełniąc służbę na stanowisku wielkopolskiego
komendanta wojewódzkiego. Nominacja bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowiska szefa PSP była
sporym zaskoczeniem dla części środowiska, bowiem - choć o odejściu ówczesnego komendanta
Leszka Suskiego mówiło się już od jakiegoś czasu - nazwisko Bartkowiaka nie pojawiało się na
nieoﬁcjalnej giełdzie nazwisk.
Andrzej Bartkowiak, urodził się 19 czerwca 1972 r. w Gnieźnie. Służbę w Straży Pożarnej pełni od 1996
r. Jak informowało MSWiA w dniu powołania go na szefa PSP, „przez prawie 20 lat brał czynny udział w
akcjach ratowniczo-gaśniczych jako strażak Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu, także jako
funkcjonariusz dowodzący akcją”.
Czytaj też: Koronawirus i co dalej? Służby mundurowe w czasie kryzysu
st. bryg. Grzegorz Alinowski, szefem lubelskiej PSP jest od 30 stycznia 2016 roku, a ze strażą
pożarną związany jest od 1988 roku. Jak mówił w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim, w dniu
powołania go na staniwisko szefa lubelskich strażaków, jest "dziedzicznie obciążony", bo jest
strażakiem w trzecim pokoleniu. Pełnił służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Lublinie jako
dowódca zmiany i dowódca jednostki. Od kwietnia 2006 roku do lipca 2013 roku był zastępcą
dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
Do tej pory, w czynnej służbie, w Państwowej Straży Pożarnej było 7 generałów: nadbryg. Adam
Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko-

Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki
PSP, nadbryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz nadbryg. Paweł Kępka – do niedawna komendant-rektor
SGSP. Oprócz generałów pełniących służbę w strukturach PSP, nadbrygadierem jest także obecny
dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marek Kubiak.
Zgodnie z ustawą o PSP, stopień nadbrygadiera nadaje prezydent na wniosek ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.
Aktualizacja: Informacje podane przez InfoSecurity24.pl potwierdziło w wydanym komunikacie Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego.

