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NOWA MINISTER WITA NOWEGO KOMENDANTA.
PAWEŁ OLSZEWSKI OFICJALNIE SZEFEM SOP
"Rozpoczynamy swoją misję wspólnie – ja w MSWiA, pan Komendant w SOP" - powiedziała Elżbieta
Witek podczas oﬁcjalnego wprowadzenia majora Paweł Olszewskiego na stanowisko Komendanta
Służby Ochrony Państwa. Informacja o tym, że to właśnie Olszewski będzie nowym szefem SOP
pojawiła się wczoraj późnym wieczorem. Dziś nowego szefa SOP, w siedzibie formacji, oﬁcjalnie
powitała nowa szefowa resortu, Elżbieta Witek. Towarzyszył jej wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz
szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
"Rozpoczynamy swoją misję wspólnie – ja w MSWiA, pan Komendant w SOP. Mam nadzieję, że dzięki
współpracy uda nam się osiągnąć sukces, którym będzie profesjonalna i pełna poczucia misji Służba
Ochrony Państwa" - powiedziała szefowa MSWiA Elżbieta Witek do nowo powołanego Komendanta
SOP.

Fot. SOP

"Pana zasługi, doświadczenie i wykształcenie oraz służba w kraju i za granicą sprawiają, że jest Pan

świetnie przygotowany do nowej funkcji. Życzę Panu powodzenia" - dodał zwracając się do mjr. Pawła
Olszewskiego wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
Wczorajsza nominacja Olszewskiego, to spore zaskoczenie. Część środowiska podejrzewała, że
komendantem SOP zostanie pełniący obowiązki płk Krzysztof Król. Jak się jednak okazało, wybór padł
na oﬁcera liniowego, który doświadczenie zdobywał jeszcze w Biurze Ochrony Rządu.
Czytaj też: SOP na razie tylko z p.o. komendantem

Minister @elzbietawitek podczas uroczystości w siedzibie @SOP_GOV_PL: Gratulując
Komendantowi objęcia tej zaszczytnej, choć bardzo trudnej i odpowiedzialnej misji, życzę
jemu oraz wszystkim funkcjonariuszom, aby każdego dnia towarzyszyła Wam myśl, że
pełnicie służbę pełną etosu. pic.twitter.com/Bb7VufLC2Q
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 5 czerwca 2019
Paweł Olszewski pełnił służbę m.in. w grupie ochronnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był też
szefem ochrony Mateusza Morawieckiego kiedy ten był jeszcze wicepremierem. Jak podkreślało
wczoraj w komunikacie MSWiA, Olszewski brał udział w misjach w Iraku i w Afganistanie.
Z nominacją nowego komendanta SOP czekano do ostatniego momentu. Może to być związane z
przepisami, które mówią, że komendant powoływany jest przez premiera, na wniosek szefa MSWiA.
Jednak, co istotne, kandydatura musi zostać uzgodniona z prezydentem, co wydłuża
proces podjęcia decyzji. Nie wiadomo, czy to właśnie ten element sprawił, że poszukiwania
odpowiedniego kandydata wydłużyły się, ale warto zaznaczyć, że ﬁnalnie na czele formacji stanął
oﬁcer dobrze znany zarówno premierowi jak i prezydentowi.
Czytaj też: Zmiana szefa SOP. Komendantem doświadczony funkcjonariusz
DM

