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Szczecin/ Policjant podejrzany ws. śmiertelnego
postrzelenia zostanie zwolniony ze służby
 
Policjant Krzysztof O., który usłyszał zarzuty ws. śmiertelnego postrzału podczas
ubiegłorocznej interwencji, zostanie 30 czerwca zwolniony ze służby – poinformowała PAP
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
 
"Po przeprowadzonym postępowaniu zapadła decyzja o tym, że z dniem 30 czerwca br.
policjant Krzysztof O. zostanie zwolniony ze służby" – powiedziała podkomisarz Mirosława
Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jak dodała, podjęcie takiej decyzji
"zostało uzasadnione ważnym interesem służby". "Drugi z funkcjonariuszy, który brał udział w
zdarzeniu, nadal jest zawieszony" - wyjaśniła.
 
W sierpniu 2016 r. policjant Krzysztof O. podczas próby zatrzymania kierowcy, który nie
zatrzymał się do kontroli, śmiertelnie go postrzelił. Według relacji funkcjonariusza miał on
najpierw oddać strzał ostrzegawczy, a później strzelić w kierunku pojazdu. Kierowca, który
zginął na miejscu był notowany za przestępstwa kryminalne, m.in. drogowe; stracił prawo
jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Krzysztof O. nie przyznaje się do winy.
 
W maju br. szczecińska prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień i
niedopełnienia obowiązków, a także nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez
niewłaściwe użycie broni. Drugiemu policjantowi biorącemu udział w interwencji zarzucono
przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.
 
Jak poinformowała PAP prokurator Joanna Biranowska-Sochalska, Prokuratura Okręgowa w
Szczecinie wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


