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Prokuratura Okręgowa w Łodzi dementuje doniesienia medialne, dotyczące
nowych ustaleń postępowania w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem
Posła KUKIZ’15 Rafała Wójcikowskiego.
W sprawie wypadku drogowego, zaistniałego w dniu 19 stycznia 2017 roku, na skutek
którego poniósł śmierć Poseł KUKIZ’15 Rafał Wójcikowski, nie pojawiły się żadne nowe
okoliczności, które dawałyby podstawy do wysuwania takich wersji, jakie w chwili obecnej
pojawiają się w mediach.
Zebrany materiał dowodowy, o którym media były na bieżąco informowane nie uległ
żadnej zmianie.
Opinie biegłych, które zostały wydane w sprawie, zarówno pierwsza z nich z marca
2017 roku, jak i pogłębiona opinia z kwietnia 2017 roku, w sposób jednoznaczny wskazują,
ze przedwypadkowy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego związku przyczynowego
z zaistniałym wypadkiem. Oznacza to, że wszystkie układy pojazdu Pana Posła, mające
wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w tym w szczególności hamulcowy, kierowniczy i jezdny,
były sprawne technicznie.
Z uwagi na stwierdzone, powypadkowe uszkodzenia układu hamulcowego,
pogłębiono badania, aby jednoznacznie wykazać, w jaki sposób i w jakich okolicznościach
mogło do nich dojść. Opinia w tym zakresie wydana w kwietniu 2017 roku, przez biegłych z
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi stwierdza, iż
przewód hamulcowy od tylnego lewego koła samochodu VW Bora, którym kierował Pan
Poseł, został rozdzielony na skutek działającej jednorazowo odpowiednio dużej siły
rozciągającej i zginającej. Opinia ta potwierdza, iż stan techniczny układu hamulcowego nie
miał wpływu na zaistnienie wypadku ani nie miał związku z przebiegiem wypadku.
Okoliczność, iż w nocy z 21 na 22 sierpnia 2017 roku zaplanowano ponowny
eksperyment procesowy w tej sprawie, wynika z potrzeby pogłębienia ustaleń odnoszących
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się do możliwości i zdolności obserwacji pojazdu Pana Posła przez innych uczestników ruchu
drogowego.
Nie potwierdzamy jakichkolwiek doniesień, które wskazują na możliwość istnienia
innych, niż dotychczas ustalone przyczyn wypadku, w którym śmierć poniósł Pan Poseł Rafał
Wójcikowski.
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