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Dwóch mężczyzn podejrzanych o znieważenie i naruszenie nietykalności 

cielesnej u funkcjonariuszy policji 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście prowadzi postępowanie,   

w którym dwóch mężczyzn w wieku 20 i 23 lat usłyszało zarzuty, dotyczące 

znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej u funkcjonariuszy policji. 23 – 

latkowi przedstawiono także zarzut stawiania czynnego oporu i spowodowania u 

policjantki  poważnego urazu głowy. 

Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło w dniu 19 czerwca 2016 

roku, około godziny 5:00.  Funkcjonariusz policji i towarzysząca mu policjantka,  

jadąc ulicą Piotrkowską w kierunku Placu Wolności, zauważyli dwóch młodych 

mężczyzn, którzy kopali i rzucali butelkami o ściany posesji oraz chodnik. Policjant 

zatrzymał radiowóz i zażądał od mężczyzn okazania dowodów osobistych. Wówczas 

jeden z nich, używając słów obelżywych, uderzył funkcjonariusza w klatkę piersiową, 

a następnie próbował uciec. Widząc to, policjant złapał go za ramiona i przyparł do 

ściany budynku. W tym samym czasie funkcjonariuszka uniemożliwiała atak 

drugiemu z mężczyzn. Niebawem na miejscu zdarzenia pojawił się drugi patrol policji. 

Na widok radiowozu podejrzani uspokoili się. Niebawem jednak, objęli się za ramiona 

w wyniku czego stracili równowagę i przewrócili na chodnik. Policjanci kilkukrotnie 

zażądali od mężczyzn, aby się podnieśli, jednak ci nie reagowali na ich polecania. 

Kiedy wstali, zaczęli ubliżać policjantom i próbowali oddawać w ich stronę ciosy. 

Doszło do szarpaniny, podczas której 23 – latek chwycił funkcjonariuszkę za kurtkę.  
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Ta upadła na ziemię uderzając głową o chodnik. Doszło do utraty świadomości. Po 

chwili na miejscu zdarzenia pojawili się inni policjanci. Mężczyzn udało się 

obezwładnić. Wezwano karetkę pogotowia, która zabrała pokrzywdzoną do szpitala. 

W wyniku zdarzenia kobieta doznała obrażeń w postaci złamania kości skroniowej  

z obecnością krwi w wyrostku środkowym i jamie bębenkowej, a także wstrząśnienia 

mózgu.  

Podczas przesłuchań, mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im 

czynów. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru 

policyjnego. Młodszemu z podejrzanych grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 

do lat 3, zaś starszemu do lat 5. Ocena skutków zdrowotnych doznanych przez 

pokrzywdzoną może ulec zmianie. Trwają czynności mające na celu sprecyzowanie 

mechanizmu w wyniku którego doszło do urazu. 
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