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NADINSP. DOBRODZIEJ OFICJALNIE WICESZEFEM
POLICJI
Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał nadinspektora Pawła Dobrodzieja na stanowisko
zastępcy komendanta głównego policji. Dobrodziej od 5 stycznia 2021 roku pełnił obowiązki wiceszefa
policji. Jego miejsce, w fotelu komendanta stołecznego policji, zajął nadinsp. Paweł Dzierżak, który
także dziś, z rąk szefa MSWiA otrzymał oﬁcjalny akt powołania.
Kierownictwo polskiej policji jest już oﬁcjalnie w komplecie. Od 5 stycznia, choć ﬁzycznie szef formacji
gen. insp. Jarosław Szymczyk miał trzech zastępców, jeden z nich na tym stanowisku jedynie pełnił
obowiązki. Mowa o nadinsp. Pawle Dobrodzieju, byłym przełożonym stołecznych policjantów, który w
fotelu zastępcy komendanta głównego policji zastąpił nadinsp. Kamila Brachę. Ten – po niespełna roku
w kierownictwie KGP - zdecydował się odejść z formacji. Jak informował rzecznik komendanta
głównego policji insp. Mariusz Ciarka, Bracha jeszcze w zeszłym roku poinformował, że będzie
przechodził na emeryturę w związku z osiągnięciem wysługi emerytalnej. "Na prośbę Komendanta
Głównego Policji, który bardzo dobrze ocenia jego służbę, na stanowisku swojego zastępcy, pozostał
do końca roku, aby dokończyć rozpoczęte projekty" - mówił Ciarka.

Minister Mariusz Kamiński powołał nadinsp. Pawła Dobrodzieja na stanowisko zastępcy
komendanta głównego @PolskaPolicja oraz nadinsp. Pawła Dzierżaka na stanowisko
komendanta stołecznego @Policja_KSP.https://t.co/8vFCXJfeTf
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) January 27, 2021
Roszada na stanowisku wiceszefa policji nie była jednak spodziewana przez sporą część policyjnego
środowiska. Z jednej strony zaskoczenie wynikało z faktu, że w ostatnim czasie działania stołecznej
policji, a więc jednostki, której Dobrodziej był szefem, wzbudzały pewne kontrowersje i były szeroko
komentowane, tak przez rządzących jak i opozycję – i nie zawsze były to opinie pochlebne. Z drugiej
strony od dawna w szeregach policji mówi się, że nadinsp. Dobrodziej to zaufany współpracownik
komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, co sprawia, że awans szefa KSP raczej
dziwić nie powinien. Tym bardziej, że jeszcze jakiś czas temu to właśnie nazwisko Dobrodzieja
pojawiało się w kontekście potencjalnego następcy Jarosława Szymczyka, który fotel komendanta
głównego policji zajmuje najdłużej w historii formacji.
Czytaj też: Mariusz Kamiński: proszę policjantów i innych funkcjonariuszy – zaszczepcie się
[WYWIAD]
Kim jest nowy wiceszef blisko 100 tys. służby? Paweł Dobrodziej urodził się 15 maja 1970 roku w

Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w
Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale
Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Przed tym jak traﬁł na stanowisko szefa stołecznej policji
był m.in. Naczelnikiem Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi, a później, komendantem
wojewódzkim policji w Lublinie.
Awans nadinsp. Dobrodzieja sprawił też, że zwolniło się stanowisko szefa stołecznego garnizonu.
Zajął je nadinsp. Paweł Dzierżak, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Kielcach. Dzierżak
jest absolwentem pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, a 2006 roku
został jego dowódcą. 15 lutego 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Krakowie, a 1 kwietnia 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy. Szefem
świętokrzyskiej policji został w styczniu 2019 roku. Od 5 stycznia, podobnie jak nadinsp. Dobrodziej,
Dzierżak pełnił obowiązki na stanowisku szefa KSP i podobnie jak obecny wiceszef policji, także
przełożony stołecznych policjantów od dziś jest na to stanowisko oﬁcjalnie powołany.
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