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KOMENDANT SOP REZYGNUJE ZE STANOWISKA
Komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasz Miłkowski złożył rezygnację z zajmowanego
stanowiska, po wcześniejszych ustaleniach z min. Joachimem Brudzińskim - informuje Biuro Prasowe
MSWiA.
Nowego szefa Służby Ochrony Państwa – na wniosek ministra – powoła premier Mateusz Morawiecki podano w przesłanym komunikacie. MSWiA nie podało oﬁcjalnie dlaczego szef SOP odchodzi, ale o
możliwej utracie stanowiska przez gen. bryg. SOP mówiło się już w listopadzie 2018 roku. Sprawę dla
Fakt24 skomentował jednak wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, pełniący na co dzień bezpośredni
nadzór nad służbami mundurowymi. "Pan komendant zdecydował się odejść ze względów osobistych i
skorzystać z przysługujących mu uprawnień emerytalnych" - powiedział sekretarz stanu w resorcie
spraw wewnętrznych i administracji.
Jak pisaliśmy przy okazji pierwszych urodzin SOP 1 lutego br., w ostatnim roku wiele mówiło się o
kwestiach ochrony najważniejszych osób w państwie. Temat powracał głównie w związku z kolizjami i
wypadkami pojazdów przewożących polskie VIP-y. Pod koniec października 2018 roku były już
Komendant Służby Ochrony Państwa w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 starał się
odnieść do pojawiających się zarzutów. Jednak jego wywiad nie uspokoił komentatorów. W trakcie
rozmowy gen. Tomasza Miłkowskiego pytano o to, dlaczego po kolizji w Oświęcimiu, prezydent
Andrzej Duda wyszedł z samochodu i podszedł do potrąconego chłopca. „Nie ma sztywnych reguł, czy
może wyjść, czy nie może wyjść. Nie widziała pani papieża, który zatrzymuje się i idzie w stronę
tłumu?” – odpowiedział komendant. Na uwagę, że to mogła być prowokacja, odparł: - „Mogła być, ale
nie była”.
Czytaj też: Nowe twarze w kierownictwie Polskiej Policji. Brudziński powołał wiceszefów formacji
Z Miłkowskim na czele
dr Tomasz Miłkowski na stanowisko komendanta BOR powołany został 26 kwietnia 2017 roku Prezes
Rady Ministrów Panią Beatę Szydło. To on na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie
Ochrony Państwa z dniem 1 lutego 2018 roku "wprowadził formację zapewniającą bezpieczeństwo
najważniejszym osobom w Państwie w struktury SOP".
Generał Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku,
pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995
roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w pionie dochodzeniowo-śledczym
Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Czytaj też: Po co SOP ponad 1,4 mln litrów paliwa?
Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w
komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych m. in. jako kierownik Zakładu Prawa i Psychologii. W
2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w
czerwcu 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Od 1
lutego 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony m.
in. Medalem Srebrnym 'Za długoletnią służbę', Złotą Odznaką 'Zasłużony Policjant', Brązowym
Medalem 'Za zasługi dla Policji'. Następnie powołany został na stanowisko szefa SOP.

