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Zarzuty przekroczenia uprawnień i bezprawnego pozbawienia wolności wobec
trzech funkcjonariuszy straży miejskiej

Prokuratura

Rejonowa

Łódź

–

Śródmieście

przedstawiła

trzem

funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Łodzi, w wieku od 28 do 35 lat, zarzuty
dotyczące przekroczenia uprawnień i bezprawnego pozbawienia wolności 22 –
letniego studenta. Dwóm strażnikom zarzucone zostało nadto zmuszanie
przemocą do określonego zachowania, a jednemu z nich spowodowanie u
pokrzywdzonego obrażeń ciała, zaś drugiemu naruszenie nietykalności cielesnej.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Decyzją
prokuratora podejrzani zostali zawieszeni w wykonywaniu obowiązków
służbowych.
Przedstawione w tej sprawie zarzuty to efekt zawiadomień złożonych przez
pokrzywdzonego i Naczelnika Wydziału Skarg i Kontroli Straży Miejskiej w Łodzi.
Łączą się one z interwencją podejmowaną przez straż miejską, w nocy 9 maja
ubiegłego roku, w jednym z klubów przy ulicy Piotrkowskiej. Jak wynika z
dokonanych

ustaleń,

w

jej

przebiegu,

dwaj

podejrzani

stosowali

wobec

pokrzywdzonego przemoc, aby zmusić go do dwukrotnego przyjęcia mandatów w
wysokości 500 złotych. Następnie pokrzywdzony, wbrew swojej woli, został
przewieziony przez 3 – osobowy patrol straży miejskiej na teren parku Helenów, gdzie

2

pozwolono mu opuścić radiowóz. Tam, jak wynika z jego relacji, jeden ze strażników
dwukrotnie uderzył go pałką w plecy i nogę. Po opuszczeniu radiowozu straży
miejskiej , w rejonie parku, pokrzywdzony wezwał telefonicznie patrol policji.
Następnego dnia złożył zawiadomienie o przestępstwie.
Zebrane w tej sprawie dowody to w szczególności zeznania przesłuchanych
świadków oraz opinie biegłego z ZMS w Łodzi, dotyczące stwierdzonych obrażeń i
możliwego mechanizmu ich powstania. Odtworzono także, w oparciu o GPS, trasę
jaką bezpośrednio po interwencji przejechał radiowóz.
Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów i odmówili
złożenia wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w
postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.
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