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Zarzuty w związku z wypadkiem, do którego doszło podczas policyjnego pościgu 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie przedstawiła 35 – letniemu 

funkcjonariuszowi KMP w Łodzi zarzut spowodowania wypadku drogowego, w 

następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby : 29 – letni funkcjonariusz 

wchodzący, wraz z podejrzanym, w skład policyjnego patrolu oraz 41 – letni 

kierowca Mazdy, w którą na skrzyżowaniu ul. Tymienieckiego – ul. Kilińskiego 

uderzył prowadzący pościg policyjny radiowóz. 

 

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy 14/15 lutego bieżącego roku. 

Podejrzany, kierując nieoznakowanym radiowozem Opel Astra wraz z młodszym 

kolegą, patrolował rejon ulicy Piotrkowskiej. Ich uwagę zwrócił samochód BWM. 

Postanowili poddać kontroli kierującego nim mężczyznę.  Kierowca nie zatrzymał się 

jednak. Jechał ul. Kościuszki, a następnie ul Sienkiewicza. Na wysokości  Centrum 

Handlowego przyspieszył, zmierzając do ul. Tymienieckiego.  Policjanci prowadząc 

pościg używali sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W tym czasie na skrzyżowaniu 

ul. Tymienieckiego i Kilińskiego nie działała już sygnalizacja świetlna - pulsowały 

jedynie żółte światła. Ulica Tymienieckiego jest podporządkowana w stosunku do  

Kili ńskiego. Jako pierwszy skrzyżowanie to przejechał samochód  BMW. Analiza 

dokonanych ustaleń skłania do wniosku, że mimo, iż kierowca radiowozu policyjnego 

poruszał się pojazdem uprzywilejowanym, przed skrzyżowaniem nie zachował 

szczególnej ostrożności, nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” 

i wjeżdżając na nie doprowadził do zderzenia z jadącym ulicą Kili ńskiego 
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samochodem Mazda. Kierowca Mazdy poniósł śmierć na miejscu. Obydwaj policjanci 

z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Mimo starań lekarzy policjant – pasażer 

zmarł.  Kierowca przeszedł długotrwale leczenie. Jego stan zdrowia nie pozwalał na 

wykonanie z jego udziałem czynności. Przesłuchanie  go, jako podejrzanego odbyło 

się w  miejscu zamieszkania, co podyktowane było niemożnością stawienia się w 

prokuraturze. Powołany biegły  dopuścił możliwość udziału podejrzanego w 

czynnościach procesowych, ale jedynie w miejscu, gdzie przebywa. 35 – latek nie 

ustosunkował się do treści ogłoszonych zarzutów. Odmówił złożenia wyjaśnień. 

Wskazał, iż nie pamięta tego, co wydarzyło się krytycznej nocy. Wyraził żal, w 

związku z zaistniałym zdarzeniem.  

 

Jak ustalono, uciekający przed policją 34- letni mężczyzna poruszał się BMW 

pochodzącym z przestępstwa. Pojazd odnaleziony został w rejonie Tomaszowa 

Mazowieckiego, porzucony i częściowo spalony. Skradziono go w czerwcu 2012r. na 

terenie Dzielnicy Łódź – Bałuty.  W dniu 14 lutego 2014r.  34 – latek opuścił zakład 

karny na przepustkę. Odbywał karę pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem, 

w warunkach recydywy. W dniu 19 lutego 2014r. w prokuraturze bałuckiej usłyszał 

zarzut paserstwa. W ostatnich dniach przeciwko niemu, za ten czyn, skierowany został 

akt oskarżenia. 

 

 

 
 

                     Rzecznik Prasowy 
                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 
 

       Krzysztof Kopania 


