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INFORMACJA PRASOWA 

 

Postępowanie dotyczące wypadku drogowego w wyniku, którego śmierć 

poniósł Poseł na Sejm  

   

Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie dotyczące 

wypadku, do jakiego doszło wczoraj około godziny 6:20 na trasie S8, w rejonie 

miejscowości Chrzczonowice. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł jeden z Posłów 

na Sejm RP VIII z  Kukiz’15. Pomoc medyczna udzielana była także czterem 

innym osobom, z których jedna pozostała w szpitalu.  

Do wypadku doszło wczoraj około godziny 6:20. Poseł poruszał się 

samochodem VW Bora jadąc w kierunku Warszawy. Kierowany przez niego 

samochód uderzył w barierę energochłonną z lewej strony i obrócił się około 90 stopni 

w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników, 

jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający VW Caddy zdołał ominąć lewym 

pasem osobowego VW, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie, w VW Bora 

uderzył Ford Transit, co doprowadziło do zepchnięcia VW osobowego na 

transportowy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze straży pożarnej wyciągnęli 

kierowcę VW Bora z pojazdu i przystąpili do reanimacji, która następnie była 

kontynuowana przez załogę pogotowia. Mężczyzny nie udało się jednak uratować. Po 

zdarzeniu pomoc medyczna udzielana była także jednej osobie z VW Caddy, trzem 

pasażerom Forda Transita. Jedna z osób została w szpitalu na obserwacji, pozostałe  

z lekkimi obrażeniami wypisano do domu. Kierujący VW Caddy i Fordem Transitem 

byli trzeźwi. 
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Wczoraj na miejscu zdarzenia prokurator, policjanci, eksperci, biegły z zakresu 

ruchu drogowego i medyk sądowy wykonywali czynności mające na celu 

zabezpieczenie śladów i dowodów oraz sporządzenie dokumentacji.  

Dzisiaj rano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi odbyła się sądowo – 

lekarska sekcja zwłok kierowcy VW Bora. W jej wyniku stwierdzono bardzo rozległe , 

wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, które doprowadziły do śmierci. Wstępnie 

można stwierdzić, że są one charakterystyczne dla wypadków. Zdaniem biegłego do 

ich powstania doszło w czasie gdy mężczyzna znajdował się w samochodzie.  

Dzisiaj, prowadzone są kolejne oględziny VW Bory, ponadto biegły dokona 

oceny stanu technicznego samochodów biorących udział w zdarzeniu. Przesłuchani 

zostali świadkowie. Planowane są kolejne przesłuchania. Z całą pewnością w sprawie 

zajdzie konieczność powołania biegłych, w tym z zakresu ruchu drogowego, których 

opinie pomogą w dokonaniu rekonstrukcji zdarzenia i ustaleniu kto zawinił.  

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi, z których wynika, że jeden 

ze świadków zdarzenia sformułował zastrzeżenia co do prowadzonej akcji ratunkowej, 

w toku postępowania będą także prowadzone czynności, mające na celu ustalenie, czy 

istotnie mogło dojść do nieprawidłowości, na czym one polegały i czy mogły 

przyczynić się do śmierci.  

 

                     Rzecznik Prasowy 

                Prokuratury  Okręgowej 

     w Łodzi 

 

       Krzysztof Kopania 


