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Prokuratura bałucka wyjaśnia okoliczności powstania obrażeń u 8-miesięcznego 

chłopca 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty wyjaśnia okoliczności powstania u 8-

miesięcznego chłopca urazu głowy. Sprawdza także czy będący w sprawie 

nietrzeźwości rodzice, opiekujący się dzieckiem nie narazili go na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Stężenie 

alkoholu  w organizmie  35-letniej matki w czasie interwencji policji wynosiło 2-

promile, u ojca dziecka natomiast stwierdzono stężenie na poziomie 2,4 –promila. 

Oboje rodzice są zatrzymani do dyspozycji prokuratura.  

 Wszczęte w tej sprawie postępowanie to efekt interwencji podjętej przez 

funkcjonariuszy policji ok. godziny 3 w nocy w jednym z mieszkań na terenie 

dzielnicy Łódź-Bałuty. Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej i zakłócania ciszy 

nocnej. Pod wskazanym adresem policjanci zastali 35-letnią kobietę z widocznymi 

otarciami na twarzy oraz sińcami na tułowiu. Z jej relacji wynikało, że od około  

4 miesięcy jest ofiarą przemocy ze strony swojego także 35-letniego partnera. Uwagę 

policjantów zwróciło zasinienie na głowie ich wspólnego 8-miesięcznego syna. Z 

uzyskanych przez funkcjonariuszy policji informacji wynika, że podczas wcześniejszej 

awantury kobieta rzuciła chłopca w kierunku swojego partnera. Ten złapał dziecko, 

zanim jednak to nastąpiło, uderzyło ono główką o komodę. Chłopczyk przewieziony 

został do szpitala, trwa jego diagnostyka. Ze wstępnych relacji personelu medycznego 

wynika, że u małego pacjenta nie stwierdzono obrażeń mogących wskazywać na 
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wcześniejsze stosowanie przemocy, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Dzisiaj jeszcze opinię co do stopnia i mechanizmu powstania obrażeń, wyda biegły z 

zakresu medycyny sądowej. Kobieta została  poddana  badaniu, przez lekarza który nie 

dopatrzył się przeciwwskazań do jej pobyty w policyjnej izbie zatrzymań. Oboje 

rodzice zostali zatrzymani. Dokonanie z ich udziałem jakichkolwiek czynności, 

możliwe będzie po wytrzeźwieniu. Do jutra prokurator podejmie decyzję co do 

ewentualnych zarzutów. Niewątpliwie stan poważnej nietrzeźwości uzasadnia 

rozważenie czy rodzice nie narazili chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co w przypadku rodziców jest 

przestępstwem zagrożonym  karą pozbawienia wolności do lat 5. Wpływ na treść 

zarzutów będzie miała także opinia co do stopnia obrażeń. W sprawie gromadzony jest 

materiał dowodowy. Trwają przesłuchania świadków. Z dotychczasowych ustaleń 

wynika, że zatrzymani pod adresem, gdzie doszło do zdarzenia zamieszkiwali 

zaledwie od kilku tygodni.  
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