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MAŁGORZATA MARIA ŻOŁNA 1

PIESZY — SPRAWCA CZY OFIARA?

Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i zgodnie z treścią art. 2 pkt 
18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym 2, jest to osoba znajdująca się poza 
pojazdem i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odręb-
nymi przepisami, osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, 
motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoba poruszająca się 
na wózku inwalidzkim, osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką 
osoby dorosłej. Pieszy w ruchu drogowym ma określone prawa, ale również 
obowiązki. Powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jako jeden z elementów 
ruchu drogowego na jego bezpieczeństwo wpływa wiele czynników mających 
związek z postrzeganiem rzeczywistości zarówno przez samego pieszego, jak 
i innych uczestników, a mianowicie zmęczenie, zdolność odbierania bodźców 
zewnętrznych (za pomocą wzroku, słuchu, dotyku, węchu), zdenerwowanie, 
stany chorobowe, alkohol, narkotyki.

Jak wynika z danych statystycznych opublikowanych w 2015 r. 3 dyscy-
plina tych użytkowników dróg plasuje się na niskim poziomie. Do najczęś-
ciej popełnianych „grzechów” pieszych należą:

 — przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym;
 — niestosowanie odblasków po zmroku i w nocy w obszarze niezabudowanym;
 — schodzenie na jezdnię bez uprzedniego upewnienia się, czy nie spowo-
duje to stanu zagrożenia;
 — poruszanie się po niewłaściwej stronie drogi;
 — wymuszanie pierwszeństwa;
 — poruszanie się po ścieżkach rowerowych.
W 2015 r. odnotowano 8581 wypadków z udziałem pieszych, w któ-

rych zginęły 923 osoby, a 8188 odniosło obrażenia. Najwięcej wypadków 
wydarzyło się w województwie śląskim. Najczęściej dochodziło do nich 
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w obszarze zabudowanym. Najwięcej wypadków wydarzyło się w grudniu, 
a najbardziej niebezpiecznym dniem tygodnia był piątek. Do wypadków 
najczęściej dochodziło w godzinach 16–16:59. Średniostatystyczny pieszy 
— ofi ara wypadku drogowego — to osoba w wieku 60 lat. W 2015 r. naj-
więcej wypadków z udziałem pieszych — 5314 - spowodowali kierujący po-
jazdami, jednak najwięcej osób — 450 — zginęło w wypadkach, w których 
sprawcami byli sami piesi. W 2015 r. głównymi przyczynami potrąceń pie-
szych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w tym na przejściach 
dla pieszych. Z winy pieszych doszło w 2015 r. do 2537 wypadków, w któ-
rych śmierć poniosło 450 osób, a 2144 zostało rannych. 

Do analizowanego wypadku, który wydarzył się 19 września 2014 r., 
w piątek, około godziny 14 na jezdni jednej z ulic w miejscowości K. doszło 
wskutek niezachowania ostrożności przez pasażera pojazdu ciężarowego. 
Podczas wysiadania z zaparkowanego samochodu ciężarowego specjalnego 
marki Mercedes 2528L pasażer tego pojazdu wypadł z niego i został potrą-
cony przez kierującego samochodem osobowym marki VW Passat. W toku 
czynności na miejscu zdarzenia okazało się, że kierujący samochodem 
osobowym w chwili zaistnienia zdarzenia był trzeźwy, nie odniósł żadnych 
obrażeń ciała, natomiast pasażer pojazdu marki Mercedes znajdował się 
w stanie nietrzeźwości. W wyniku zdarzenia doznał on obrażeń ciała i bez-
pośrednio po tym został odwieziony do szpitala.

Na miejscu wypadku interweniowali funkcjonariusze Policji, którzy za-
bezpieczyli je, sporządzili notatkę urzędową, protokoły oględzin pojazdów 
oraz wykonano dokumentację fotografi czną. W materiałach przekazanych 
opiniującej do analizy brak było szkicu sytuacyjnego, formularza protoko-
łu oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentacji fotografi cznej z oględzin 
miejsca zdarzenia oraz oględzin pojazdów.

Fotografi a 1
Zdjęcia satelitarne miejsca zdarzenia. Czerwony okrąg wskazuje miejsce, 

gdzie doszło do wypadku

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
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Interweniujący funkcjonariusze Policji na miejscu zdarzenia ujawnili 
ślady w postaci plamy koloru brunatnobrązowego na nawierzchni jezdni. 

Fotografi a 2
Zdjęcie prezentujące położenie pojazdów na miejscu zdarzenia. Obiektyw został ustawiony 

w kierunku poruszania się samochodu VW

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków dro-
gowych 

Fotografi a 3
Rejon miejsca zdarzenia

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków dro-
gowych
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Jak wynikało z treści miejscami nieczytelnej notatki urzędowej, w chwili 
przeprowadzania czynności „widoczność była dobra, duże natężenia ru-
chu”. W dokumentacji przedstawionej do analizy brak było informacji od-
noście tego, czy w rejonie miejsca zdarzenia znajdowały się prawidłowo 
działające i dokonujące zapisu kamery monitorujące. Obowiązywało tam 
ograniczenie prędkości do 50 km/h. 

Jak wynika z analizy udostępnionego materiału, nie stwierdzono żad-
nych uszkodzeń na nadwoziu samochodu ciężarowego.

Fotografi a 4
Fragment protokołu oględzin pojazdu specjalnego 

Źródło: zdjęcie pochodzi z akt sprawy

Jak wynikało z treści protokołu oględzin pojazdu, samochód ciężarowy 
w chwili zaistnienia wypadku był sprawny technicznie i  jego stan nie miał 
wpływu na zaistnienie bądź przebieg zdarzenia. Dokumentacja fotografi cz-
na sporządzona przez Policję i przez biegłego nie zawierała zdjęć wnętrza 
kabiny samochodu ciężarowego.

Jak wynikało z analizy udostępnionego materiału na nadwoziu samo-
chodu osobowego biorącego udział w wypadku stwierdzono uszkodzenia 
w obrębie:

 — prawego przedniego narożnika,
 — przedniego zderzaka po prawej stronie w postaci zarysowań powłoki 
lakierniczej. 
Dodatkowo ujawniono i udokumentowano zgniecione oraz połamane 

elementy wykonane z tworzyw sztucznych przedniego zderzaka po prawej 
stronie oraz rozbity przedni prawy kierunkowskaz.
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Fotografi a 5
Fragment protokołu oględzin pojazdu VW Passat prezentujący zakres jego uszkodzeń

Źródło: zdjęcie pochodzi z akt sprawy

Jak wynikało z protokołu oględzin pojazdu, samochód osobowy w chwili 
zaistnienia wypadku był sprawny technicznie, a jego stan nie miał wpływu 
na zaistnienie bądź przebieg zdarzenia. 

Przesłuchany w charakterze świadka pokrzywdzony stwierdził, że nie 
pamiętał chwili, w której doszło do wypadku. Stwierdził, że szukał telefonu 
pomiędzy siedzeniami i nie wie co się stało.

Na podstawie dokumentacji medycznej ustalono, że pokrzywdzony 
wskutek wypadku drogowego, w którym uczestniczył jako pasażer samo-
chodu specjalnego doznał urazu wielonarządowego tzn.:

 — wybuchowego złamania trzonu kręgu TH5 ze stenozą kanału kręgo-
wego; 
 — całkowitego zwinięcia kręgosłupa piersiowego na poziomie mTH5-Th6; 
 — paraplegii; 
 — złamania łuku i nasady kręgu Th4; 
 — złamania wyrostków kolczystych C5, C6, C7, Th1, Th2, Th3; 
 — rozległego krwiaka okołokręgosłupewego na poziomie Th3 – Th9;
 — obustronnego złamania żebra I; 
 — odmokrwiaka prawej jamy opłucnowej; 
 — stłuczenia głowy; 
 — obrzęku mózgu;
 — rozległej rany tłuczonej okolicy czołowej;
 — wieodłamowego złamania prawej łopatki. 
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Jak wynikało z opinii biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii po-
wyższe obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego trwałe inwalidztwo. 
W dokumentacji nadesłanej do analizy brak było informacji na temat tego, 
w jakiego rodzaju garderobę był ubrany pasażer pojazdu specjalnego.

Na podstawie postanowienia Komendy Powiatowej Policji w K. biegły 
sporządził opinię, w której poddał analizie dostępny materiał dowodowy 
i stwierdził, że pokrzywdzony nie zachował szczególnej ostrożności, nie 
upewnił się, czy możliwe jest bezpieczne wyjście z zaparkowanego pojaz-
du i wymusił pierwszeństwo na kierującym samochodem VW. Ekspert 
stwierdził, że tak nierozsądne zachowanie spowodowane było najprawdo-
podobniej stanem nietrzeźwości wynoszącym 2,5 promila. Kierujący samo-
chodem osobowym według biegłego zachował się na jezdni nieprawidłowo 
— dla przypadku, w którym w czasie zbliżania się samochodu VW do Mer-
cedesa drzwi kabiny tego ostatniego były otwarte. Dla tego wariantu kieru-
jący nie zastosował zasady ograniczonego zaufania, nie zmniejszył prędko-
ści do wartości bezpiecznej i nie zwiększył odstępu od samochodu Merce-
des. Od strony rozważań technicznych nie było podstaw do stwierdzenia, 
że kierujący pojazdem VW Passat zachował się na jezdni nieprawidłowo, 
czym przyczyniłby się do zaistnienia wypadku — dla przypadku, w którym 
w czasie zbliżania się samochodu VW do Mercedesa drzwi kabiny tego 
ostatniego pozostawałyby zamknięte.

Materiał zgromadzony w aktach sprawy nie był wystarczający dla po-
trzeb wykonania analizy zdarzenia z wykorzystaniem metod analitycznych 
i sporządzenia symulacji zdarzenia. Jednakże na podstawie przedstawio-
nego opiniującej materiału można było odnieść się do sposobu, w jaki za-
chowywali się w chwili zaistnienia zdarzenia jego uczestnicy — w szcze-
gólności ciało poszkodowanego pasażera wysiadającego z zaparkowanego 
pojazdu specjalnego. 

Analiza informacji znajdujących się w materiale dowodowym, a także 
ocena cech indywidualnych wyglądu nadwozia oraz wnętrza kabiny nad-
wozia pojazdu porównywalnego pojazdu Mercedes 2528 pozwoliła na usta-
lenie najbardziej prawdopodobnego ustawienia ciała pokrzywdzonego pra-
cownika przedsiębiorstwa usług komunalnych. 

Samochód marki Mercedes 2528 L 6×2/4 3750, jakim podróżował po-
krzywdzony, należał do grupy pojazdów ciężarowych o zabudowie spe-
cjalnej, przystosowanych do odbioru odpadów. Po rozkodowaniu nume-
ru VIN tego pojazdu na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio 
od Autoryzowanego Dealera Mercedes Auto Idea w Łomiankach okazało 
się, że samochód marki Mercedes nr VIN WDB9506251L0312652 biorący 
udział w zdarzeniu został wyprodukowany w 2005 r. Zgodnie ze specyfi -
kacją producenta pojazd fabrycznie został wyposażony m.in. w siedzenia 
dla trzech osób.
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Fotografi a 6
Tabliczka znamionowa pojazdu porównywalnego marki Mercedes-Benz 

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Fotografi a 7 — a,b,c,d
Widok nadwozia pojazdu porównywalnego do biorącego udział w analizowanym zdarzeniu

a      b

 
c      d

 
Źródło: zdjęcia pochodzą z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń dro-

gowych
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Fotografi a 8
Widok prawego boku nadwozia pojazdu porównywalnego do biorącego udział 

w analizowanym zdarzeniu

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogo-
wych

Fotografi a 9 — a, b
Widok prawego boku przedniej części nadwozia pojazdu porównywalnego do biorącego 

udział w analizowanym zdarzeniu
a           b

 

Źródło: zdjęcia pochodzą z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń dro-
gowych
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Jak wynikało z treści zeznań świadków zdarzenia, pokrzywdzony 
w czasie jazdy zajmował miejsce pasażera siedzącego po środku. W czasie 
postoju pojazdu postanowił poszukać zagubionego telefonu komórkowego, 
który wpadł pomiędzy fotel a podłogę pojazdu. Świadkowie nie widzieli, 
w jaki sposób zachowywał się w tym czasie pokrzywdzony, on sam rów-
nież nie potrafi ł powiedzieć, jak to robił. Najprawdopodobniej znajdował 
się wówczas w pozycji stojącej, na podłodze pomiędzy kokpitem a rzędem 
foteli. Przyjmując takie dane, znając wymiary wnętrza pojazdu oraz usta-
wienie fotela i wzrost pasażera 175 cm można było uznać, że pokrzywdzo-
ny dysponował wystarczającą ilością miejsca, aby bez przeszkód ustawić 
nogi w normalnej pozycji na podłodze. Zapewne szukał telefonu w pozycji 
schylonej i gdy się wyprostował stracił równowagę i wypadł z kabiny przez 
otwarte drzwi. Druga wersja przebiegu zdarzenia odnosi się do sytua-
cji, gdy pokrzywdzony oparł jedną nogę na stopniu i również w pozycji 
schylonej szukał telefonu. Najprawdopodobniej także przy takiej wersji 
wydarzeń w chwili, gdy się wyprostował stracił kontrolę nad swym ciałem 
i wypadł z pojazdu przez otwarte drzwi. Hipoteza uprzednio opiniującego 
biegłego odnośnie zamkniętych drzwi nie mogła w tej sytuacji znaleźć 
potwierdzenia. 

Samochód marki Mercedes Benz 2528 L, jakim podróżował pokrzyw-
dzony, to pojazd ciężarowy powyżej 3,5 tony o zabudowie specjalnej 
z krótką kabiną. Była to wersja dwudrzwiowa z trzema miejscami dla 
dwóch pasażerów i kierowcy. Wymiary i konstrukcja pojazdu zapewniały 
możliwość podróżowania wewnątrz komfortowo trzem osobom. Biorący 
udział w zdarzeniu pojazd spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa 
stawiane tego typu pojazdom. Ilość miejsca proponowana kierującemu 
i pasażerom zajmującym miejsca wewnątrz pojazdu była wystarczająca 
do wygodnego podróżowania. Osoba zajmująca miejsce pasażera nieza-
leżnie od wyboru miejsca podróży, dysponująca średnim wzrostem, nie 
mogła mieć kłopotów z zajęciem prawidłowej i wygodnej pozycji. Nie było 
również żadnych ograniczeń przy wygodnym, swobodnym wysiadaniu 
z pojazdu. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wy-
siadającym i wsiadającym po obu stronach drzwi zostały zamontowane 
specjalne uchwyty umożliwiające niezagrożone niczym opuszczenie po-
jazdu.
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Fotografi a 10 — a, b, c, d, e, f, g
Widok wnętrza kabiny pojazdu porównywalnego marki Mercedes-Benz z dwoma 

siedzeniami w kabinie
a     b

 
c     d

 
e     f

 
         g

Źródło: zdjęcia pochodzą z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych
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Fotografi a 11
Pojazd porównywalny do biorącego udział w analizowanym zdarzeniu z siedzącym 

na miejscu pokrzywdzonego pozorantem. Widok z prawego boku pojazdu

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Fotografi a 12
Tabliczka znamionowa pojazdu porównywalnego marki Mercedes-Benz z trzema 

siedzeniami w kabinie

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych
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Fotografi a 13 — a, b, c, d
Widok wnętrza kabiny pojazdu marki Mercedes-Benz porównywalnego do biorącego udział 

w analizowanym zdarzeniu z trzema siedzeniami w kabinie
a        

b

 
c     d

 
Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogo-

wych
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Fotografi a 14
Pojazd marki Mercedes-Benz porównywalny do biorącego udział w analizowanym zdarzeniu 

z trzema siedzeniami w kabinie. Widok z prawej strony

Źródło: zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogo-
wych

Na podstawie dostępnej dokumentacji zostało ustalone, że pasażer sa-
mochodu specjalnego stojącego na parkingu w trakcie poszukiwań znaj-
dującego się pod siedzeniem telefonu, stojąc w wąskiej przestrzeni kabiny 
zachwiał się i wypadł przez otwarte drzwi pojazdu. Druga wersja zdarzenia 
dotyczyła sytuacji, gdy pasażer wypadł z pojazdu po tym jak stracił rów-
nowagę, stojąc jedną nogą na stopniu, a drugą w kabinie przy otwartych 
drzwiach. Olbrzymi wpływ na zachowanie się pasażera — w tym na ewen-
tualnie podjęcie przez niego manewrów obronnych — miał jego stan nie-
trzeźwości, a w związku z tym poważnie zaburzony zmysł równowagi. Wy-
starczyła chwila nieuwagi, nieumiejętne postawienie stopy na stopniu i pa-
sażer stracił kontrolę nad swoim ciałem i wypadł z kabiny przez otwarte 
drzwi wprost pod prawidłowo jadący pojazd. Na zakres i rodzaj jego obrażeń 
miał wpływ fakt, że spadł na nadwozie nadjeżdżającego pojazdu oraz wyso-
kość położenia kabiny, z której wypadł. Pokrzywdzony odniósłby podobne 
co do zakresu i rodzaju obrażenia, gdyby spadł bezpośrednio na nawierzch-
nię jezdni. Być może doszłoby jeszcze do złamania kości podstawy czaszki, 
co w konsekwencji spowodowałoby jego zgon na miejscu zdarzenia.
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Fotografi a 15
Pojazd marki Mercedes-Benz porównywalny do biorącego udział w analizowanym zdarzeniu 

z trzema siedzeniami w kabinie. Pozorant zajął miejsce pokrzywdzonego

Źródło: Zdjęcie pochodzi z opinii biegłej z zakresu rekonstrukcji zdarzeń dro-
gowych

W analizowanym przypadku w chwili zaistnienia zdarzenia pojazdem 
Mercedes 2528 podróżowały 3 osoby. Nikt oprócz pokrzywdzonego w wy-
niku wypadku nie odniósł żadnych obrażeń. Na podstawie wyników jego 
badań krwi w próbkach wykryto 2,5 promila alkoholu, co oznaczało, 
że w chwili zaistnienia zdarzenia pasażer pojazdu specjalnego znajdował 
się w stanie nietrzeźwości. 

Z tego rodzaju stanem mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu 
we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczające-
go tę wartość, lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza 
przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jak wiadomo, już niewielka ilość wypitego alkoholu wpływa często 
na zachowanie człowieka bez względu na to, jakiego rodzaju jest uczestni-
kiem ruchu. Każde upojenie alkoholem — niezależnie od stopnia nasilenia 
objawów, dawki czy czasu trwania — z punktu widzenia medycyny jest in-
toksykacją. Spożywanie alkoholu ma wpływ na układ nerwowy, a alkohol 
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atakuje w pierwszej kolejności najmłodsze ewolucyjnie i najbardziej wraż-
liwe ośrodki układu nerwowego. Powoduje on zaburzenie logicznego my-
ślenia i prawidłowego osądu. Każda dawka alkoholu jest przyczyną obni-
żenia sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Alkohol powoduje 
zmniejszoną zdolność osądu, zanik precyzyjnego myślenia i krytycyzmu. 
Niewielkie ilości alkoholu powodują pogorszenie słuchu, wzroku i precyzji 
ruchów, szybkości reakcji (wydłuża się czas reakcji w przypadku zauważe-
nia niebezpieczeństwa). Ograniczone zostaje także pole widzenia, co może 
spowodować niezauważenie samochodu nadjeżdżającego z boku. Alkohol 
wpływa również na złe oszacowanie szybkości i odległości (samochód, pas 
jezdni mogą wydawać się dużo dalej niż w rzeczywistości). Pogorszona jest 
także koordynacja ruchów (trudności w wykonywaniu dwóch lub większej 
liczby czynności jednocześnie), obniżona jest koncentracja, co przyczynia 
się do rozkojarzenia i utrudnionym skupienia myśli na wykonywanym za-
daniu. Spożywanie alkoholu pogarsza wzrok (zawężone zostaje normalne 
pole widzenia, które wynosi 180 stopni), co może spowodować niezauwa-
żenie znaku, zmiany sygnalizacji świetlnej, samochodu lub innej przeszko-
dy. Konsumpcja alkoholu powoduje, że upośledzona zostaje koordynacja 
ruchowo-wzrokowa, ponieważ 90% informacji, które docierają do człowie-
ka to właśnie informacje wzrokowe. Alkohol ma działanie znieczulające 
i usypiające. Usypianie mózgu zachodzi stopniowo i zaczyna się od ośrod-
ków sprawujących kontrolę nad różnymi czynnościami — powoduje chwi-
lowe wyzwolenie niektórych zahamowań i dlatego wypicie pierwszych kilku 
kieliszków jest przeżywane jako chwilowe ożywienie, pobudzenie i ekscyta-
cja. Dopiero później ujawnia się prawdziwa natura alkoholu — prowadzą-
ca do uśpienia i zatrzymywania kolejnych czynności mózgu, aż do stanu 
utraty równowagi i koordynacji, śpiączki, a nawet zatrzymania procesów 
koniecznych do życia. Alkohol w organizmie człowieka ma wpływ na jego 
stan ogólny. Stężenie w granicach 2–3 promili powoduje, że występują za-
burzenia mowy i zwiększona senność. Obniża się zdolność kontrolowania 
własnego zachowania oraz poruszania się. Już przy stężeniu 1–2 promila 
zostaje zaburzona równowaga i koordynacja mięśni. W przypadku takiej 
zawartości alkoholu we krwi obserwuje się także osłabienie sprawności 
intelektualnej, pamięci. Opóźnienie czasu reakcji i zmienność nastro-
jów (euforia, agresja) to kolejne objawy obecności takiej ilości alkoholu 
w organizmie. Przy 2 promilach alkoholu we krwi człowiek ma problemy 
z samodzielnym poruszaniem się, występuje utrata kontroli motorycznej, 
ograniczenie procesów myślowych. Alkohol etylowy jako substancja psy-
choaktywna posiada zdolność szybkiego przenikania do  mózgu i wywołuje 
zmiany, których rodzaj i nasilenie są związane z poziomem stężenia alko-
holu we krwi. Przy 3 promilach występują zaburzenia mowy (mowa staje 
się bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona 
senność,  znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań. Jest 
to szczególnie niebezpieczne, w sytuacji gdy osoba wykonuje obowiązki 
służbowe, wykonuje pracę fi zyczną.

Tak więc w analizowanym przypadku zamroczony alkoholem pasażer — 
ładowacz odpadów — podczas poszukiwania zagubionego pomiędzy podłogą 
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a środkowym siedzeniem telefonu najprawdopodobniej stracił równowagę 
w ciasnej przestrzeni kabiny, przewrócił się i wypadł z zaparkowanego sa-
mochodu wprost pod jadący prawidłowo samochód osobowy VW Passat. 

Pokrzywdzony w dniu zaistnienia zderzenia wykonywał obowiązki służ-
bowe, miał aktualne badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wy-
konywania pracy na stanowisku ładowacza odpadów oraz aktualne szko-
lenie z zakresu BHP. Choć w dokumentacji nadesłanej do analizy brak jest 
informacji na temat rodzaju i stanu garderoby poszkodowanego w związku 
z tym, iż w chwili zaistnienia wypadku wykonywał on obowiązki należy do-
mniemywać, że miał na sobie ubranie i obuwie ochronne, tj. kombinezon 
i kurtkę roboczą.

Analiza cech charakterystycznych obrażeń ciała, jakich doznał po-
krzywdzony w odniesieniu do stanu i cech charakterystycznych wyglądu 
wnętrza pojazdu pozwoliły na ustalenie, że do zgłoszonych obrażeń ciała 
u pasażera pojazdu specjalnego doszło w podanych okolicznościach. 

Jak wynikało z dokumentacji medycznej pokrzywdzony w wyniku wy-
padku doznał m.in. wybuchowego złamania trzonu kręgu TH5 ze stenozą 
kanału kręgowego, całkowitego zwinięcia kręgosłupa piersiowego na pozio-
mie mTH5-Th6, złamania łuku i nasady kręgu Th4, złamania wyrostków 
kolczystych C5, C6, C7, Th1, Th2, Th3, rozległego krwiaka okołokręgosłu-
powego na poziomie Th3 – Th9, obustronnego złamania żebra I, stłuczenia 
głowy, wielodłamowego złamania prawej łopatki, co oznacza, że do kontaktu 
z twardą przeszkodą, czyli nadwoziem poruszającego się pojazdu VW Pas-
sat, doszło głównie tylną częścią ciała pokrzywdzonego. Upadł on na plecy, 
na ich prawą część. Stwierdzone obrażenia były rozległe i powstały w rezul-
tacie silnego uderzenia ciałem o twardą nieodkształcalną przeszkodę. Na ro-
dzaj i zakres obrażeń miał również wpływ fakt, iż pokrzywdzony wypadł 
z kabiny samochodu ciężarowego, z wysokości ok. 120 cm. 

W celu wykonania niezbędnych symulacji i wizualizacji ruchu ciała 
pokrzywdzonego w chwili zaistnienia zdarzenia, a przede wszystkim eks-
perymentu rzeczoznawczego wykorzystano pojazd porównywalny marki 
Mercedes Benz 2528L 6×2 950.60 (z trzema miejscami w kabinie) oraz 
Mercedes Benz 2533 L (z dwoma miejscami w kabinie). W wykorzysta-
nych pojazdach porównywalnych wysokość kabiny jest taka sama, jak 
w pojeździe biorącym udział w zdarzeniu, modele różniły się między sobą 
tylko i wyłącznie mocą silnika, co nie miało wpływu na przebieg i wyniki 
eksperymentu oraz trafność podjętych wniosków. 

Do wykonania symulacji przyjęto, że pokrzywdzony mierzył 175 cm wzro-
stu. Do czynności przybrano dwóch pozorantów o takim samym wzroście. 
Zarówno jeden, jak i drugi pozorant przybrany do czynności mógł wygodnie 
zasiąść w fotelu pasażera oraz swobodnie z niego wysiąść. W toku czynności 
poproszono pozorantów o zasymulowanie poszukiwań jakiegoś przedmiotu 
pod rzędem foteli, a następnie opuszczenie kabiny. Obaj wykonali polecenie 
bez najmniejszego trudu, nawet w wąskiej przestrzeni kabiny. Próby zosta-
ły przeprowadzone kilkukrotnie w celu osiągnięcia stabilnego wyniku. Aby 
wynik czynności był wiarygodny zapewniono takie same warunki atmosfe-
ryczne, jakie panowały w czasie zdarzenia. Zapewniono podobny samochód 
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(tej samej marki, modelu, rocznika i podobny pod względem wyposażenia), 
jak ten, który brał udział w zdarzeniu oraz dwóch pozorantów. Eksperyment 
odbył się 10 marca 2015 r. przy ul. Zawodzie 16 w Warszawie. Przebieg 
i wyniki eksperymentu zostały zapisane na płycie DVD stanowiącej załącz-
nik do wydanej opinii.

Analiza porównawcza cech indywidualnych urazów, jakie odniósł po-
krzywdzony w zestawieniu z opisem, jaki przedstawili świadkowie oraz wy-
nikami eksperymentu pozwoliły na ustalenie, że zgłoszone obrażenia ciała 
pokrzywdzonego powstały w okolicznościach podanych przez świadków.

Analiza całości dostarczonego materiału, w tym dokumentacji medycz-
nej, szczegółowa analiza budowy nadwozia samochodu specjalnego marki 
Mercedes 2528L, analizy sposobu ustawienia ciała pokrzywdzonego pod-
czas wysiadania z pojazdu oraz kierunku ruchu ciała pasażera podczas 
przedmiotowego zderzenia oraz wyników przeprowadzonego eksperymentu 
rzeczoznawczego wykazały, że pasażer nie zachował należytej ostrożności 
podczas wysiadania z zaparkowanego pojazdu. 

Można w związku z tym uznać, że pokrzywdzony swym zachowaniem 
naruszył przepis art. 3 pkt 1 ustawy — Prawo o ruchu drogowym 4, który 
stanowi, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze 
są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga — szcze-
gólną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodo-
wać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten 
utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny 
oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Obowiązek zachowania ostrożności, 
a w określonych sytuacjach szczególnej ostrożności, odnosi się do wszyst-
kich uczestników ruchu, którzy — dokonując niewłaściwej oceny sytua-
cji na drodze — mogą przyczynić się do zaistnienia i skutków zdarzenia. 
W analizowanej sytuacji wypadkowej pasażer podczas wysiadania z zapar-
kowanego pojazdu powinien dołożyć należytej ostrożności. Ustawodawca 
w przypadku wysiadania pasażera z zaparkowanego pojazdu nie wprowadza 
konieczności zachowania kwalifi kowanej formy ostrożności. 

Co do zachowania kierującego pojazdem marki VW Passat to w świetle 
art. 4 u.p.r.d. statuującego zasadę ograniczonego zaufania miał prawo li-
czyć na to, że inni uczestnicy ruchu — w tym usiłujący wysiąść z zaparko-
wanego pojazdu pasażer — będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 
Kwestia otwartych drzwi kabiny pojazdu specjalnego marki Mercedes 2528 
— w ocenie opiniującej — nie może być przesłanką do wyłączenia wyżej 
opisanej zasady. Kierujący pojazdem marki VW Passat podał, że poruszał 
się z prędkością 40–50 km/h, czyli z prędkością administracyjnie dopusz-
czalną. Brak było śladów  (chociażby na nawierzchni jezdni) świadczących 
o tym, że mogłoby być inaczej, zwłaszcza, że obecni na miejscu zdarzenia 
funkcjonariusze Policji oprócz plamy koloru brunatnobrązowego nie ujaw-
nili na nawierzchni jezdni żadnych innych śladów mogących mieć związek 
z przedmiotowym zdarzeniem. Świadkowie zeznali, że usłyszeli pisk opon, 
co oznacza, że kierujący pojazdem VW podjął manewr hamowania.

4  DzU z 1997 r., nr 98, poz. 602; dalej jako u.p.r.d.
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 W ocenie zachowania się pasażera samochodu ciężarowego marki 
Mercedes z uwagi na fakt, iż w chwili zaistnienia zdarzenia znajdował się 
w stanie nietrzeźwości posiadając 2,5 promila alkoholu we krwi — na-
leżało uznać, że przyczynił się on do zakresu doznanych w wyniku wy-
padku obrażeń. W niniejszej sprawie toczyło się postępowanie w sprawie 
nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Ani 
kierującemu samochodem osobowym marki VW Passat, ani pasażerowi 
samochodu ciężarowego nie zostały przedstawione zarzuty spowodowania 
zagrożenia w ruchu lądowym. Ostatecznie wydano postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa. W toku postępowania ubezpieczeniowego, na podstawie 
danych zgromadzonych w postępowaniu karnym pieszemu odmówiono 
wypłaty odszkodowania z tytułu szkody osobowej ze względu na fakt, 
iż poszkodowany znajdując się pod wpływem alkoholu w znacznym stop-
niu przyczynił się do zakresu swoich obrażeń. Wskutek niezachowania 
należytej ostrożności pieszy znajdujący się pod wpływem alkoholu doznał 
bardzo rozległych obrażeń ciała powodujących paraliż czterokończynowy. 
Wysokie koszty leczenia i rehabilitacji będzie ponosił samodzielnie. Spo-
wodował on zagrożenie w ruchu drogowym, spadając na dach przejeż-
dżającego obok pojazdu, który uległ zniszczeniu. Kierujący samochodem 
nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Organy procesowe nie podjęły decyzji 
o ukaraniu pieszego.

Słowa kluczowe: pieszy, ruch 
drogowy, wypadek drogowy, 
rekonstrukcja zdarzenia, ślady

Streszczenie: Błąd popełniony przez 
pieszego w środowisku ruchu może 
kosztować życie jego lub inne osoby. 
Dynamika poruszania się oraz rodza-
je zachowań pieszych są różnorakie, a 
jak prezentują dane statystyczne dy-
scyplina tych użytkowników dróg pla-
suje się na niskim poziomie. Piesi jako 
najsłabiej chronieni uczestnicy ruchu 
najczęściej w zderzeniu z pojazdem 
odnoszą obrażenia ciała skutkujące 
śmiercią. Swoim zachowaniem — nie-
jednokrotnie pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających — mogą 
również spowodować zagrożenie dla 
innych — prawidłowo poruszających 
się uczestników ruchu. Niniejsza pub-
likacja dotyczy analizy przypadku, w 
którym pieszy swoim zachowaniem 
doprowadził do zaistnienia zdarzenia 
drogowego, w którym odniósł ciężkie 
obrażenia ciała. 

Keywords: pedestrian, traffi c, traffi c 
accident, reconstruction, traces 

Summary: Any mistake made by a pe-
destrian in a traffi c environment may 
cost his or her life or the life of other 
persons. There are all sorts of dynamics 
of pedestrians’ movement and behav-
ioural patterns, and according to statis-
tical data, the discipline of this category 
of road users is rather low. If hit by a ve-
hicle, most pedestrians, being the least 
protected traffi c participants, suffer fa-
tal bodily injuries. Their behaviour – in 
many cases under the infl uence of al-
cohol or intoxicants – may also be dan-
gerous for other traffi c participants who 
are moving properly. This publication 
is a case study of a pedestrian whose 
behaviour caused a road accident in 
which he suffered heavy bodily injuries.




