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Postępowanie w sprawie wypadku  na autostradzie A2 

 

Prokuratura Rejonowa w Brzezinach wyjaśnia okoliczności wypadku 

autokaru z Białorusi, do którego doszło dzisiaj, około godziny 4 na autostradzie 

A2, na wysokości miejscowości  Zawady, gmina Dmosin. W wyniku zdarzenia 

rannych zostało 18 osób. Postępowanie toczy się w sprawie katastrofy w ruchu 

lądowym.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, autokar jechał z Łodzi do Warszawy.  

Znajdowały się w nim 43 osoby, wracające z Pragi na Białoruś. Kierujący nagle stracił 

panowanie nad pojazdem i zjechał z autostrady przewracając się na prawą stronę,  

a następnie przemieszczając się jeszcze około 40 metrów. W wyniku zdarzenia 

rannych zostało 18 osób, w tym 1 z ciężkimi obrażeniami przetransportowano 

helikopterem do jednego z łódzkich szpitali. Pozostałe ranne osoby przewieziono do 

szpitali karetkami. Jak ustalono, kierujący autokarem był trzeźwy i dopiero w Łodzi 

usiadł za kierownicą, zamieniając się z innym kierowcą. W składanych wstępnie 

relacjach wyklucza by zasnął i nie był w stanie jednoznacznie określić przyczyny 

utraty kontroli nad pojazdem. Twierdzi, że autokar gwałtownie zaczął zjeżdżać  

w prawą stronę.  

Prokurator i funkcjonariusze policji przeprowadzili oględziny miejsca 

zdarzenia. Aktualnie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rozbity autokar 

transportowany jest na policyjny parking. Dzisiaj jeszcze biegły ma go poddać 

szczegółowym oględzinom, w szczególności pod kątem ustalenia stanu technicznego. 

Podróżni, którzy nie doznali obrażeń zostali ulokowani w pobliskiej placówce OSP, 
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gdzie oczekują na transport zastępczy. Jednocześnie, trwają ich przesłuchania. Jest 

jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do przyczyny tragedii. Możliwe to 

będzie dopiero po uzupełnieniu materiału dowodowego, zwłaszcza po dokonaniu 

oceny stanu technicznego i odczytu tachografu.  
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