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INFORMACJA PRASOWA 

 

Umorzenie postępowania w sprawie incydentu do jakiego doszło w minioną 

sobotę przy ulicy Piotrkowskiej 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście podjęła decyzję o umorzeniu 

przed wszczęciem, dochodzenia prowadzonego w niezbędnym zakresie, w 

związku z incydentem do jakiego doszło w minioną sobotę, przed godziną 7 rano, 

na ulicy Piotrkowskiej w rejonie Pasażu Shillera, pomiędzy czterema 

obywatelami polski, a grupą sześciu obywateli USA. Brak jest bowiem podstaw, 

by zdarzenie to rozpatrywać w kategoriach ściganych z urzędu przestępstw 

polegających na pobiciu, bądź udziale w bójce.  

 Przez prokuraturę śródmiejską i funkcjonariuszy policji, niezwłocznie po 

zdarzeniu podjęte zostały czynności mające na celu odtworzenie jego przebiegu. 

Szczegółowo przeanalizowany został monitoring miejski, na którym policjanci 

zaobserwowali zdarzenie, a następnie wraz ze strażą miejską podjęli interwencję. 

Uczestnicy zajścia byli pod wpływem alkoholu. Dlatego też dopiero wczoraj możliwe 

było ich przesłuchanie. Wszyscy składali zeznania w charakterze świadka. 

Prokuratorzy przesłuchiwali obywateli USA, natomiast policjanci trzech zatrzymanych 

Polaków.  

 Całokształt podjętych w niezbędnym zakresie czynności, nie pozwolił na 

stwierdzenie, by dane zdarzenie było bójką lub pobiciem, a tym samym, by stwarzało 

zagrożenie dla życia lub spowodowania poważnych obrażeń ciała. Można je co 

najwyżej traktować w kategoriach przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, 

choćby takich jak naruszenie nietykalności cielesnej. Brak jest także podstaw, by 

łączyć incydent z jakimikolwiek antagonizmami. Miało ono charakter spontaniczny 
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i w pewnym sensie przypadkowy. Zeznania złożone przez jego uczestników wskazują, 

że nie zgłaszają oni wzajemnych roszczeń. Pojawiają się wręcz stwierdzenia, że 

chcieliby o sprawie jak najszybciej zapomnieć. Wobec powyższych ustaleń, brak jest 

podstaw, by w związku z incydentem prowadzić postępowanie karne, dlatego podjęto 

decyzję o umorzeniu.  
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