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Streszczenie: 
W tym roku mija 20 lat od chwili opublikowania pracy śp. Prof. Stanisława 
Pikulskiego pt. „Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej”. Już 
we wstępie do tego podręcznika, który należy do kanonu lektur każdego 
kryminalistyka, Autor słusznie przypisał taktyce kryminalistycznej istotną 
rolę w zwalczaniu przestępczości, zwłaszcza w bezpośrednim wykrywaniu 
sprawców, a znajomość jej reguł określił trafnie jako niezbędną do wyko-
nywania czynności kryminalistycznych w codziennym działaniu przez po-
licjanta, prokuratora i sędziego (Pikulski 1997, s. 9). Wydaje się, że można 
byłoby w tych rozważaniach pójść o krok dalej i stwierdzić, że znajomo-
ścią tych reguł powinien legitymować się również biegły, aby swą funkcję 
pomocnika procesowego wypełniać prawidłowo. Aby móc się wywiązać 
ze swego zadania – bez względu na to czy jest to uczestnictwo w czyn-
ności procesowo-kryminalistycznej czy wykonanie ekspertyzy - powinien  
w tym zakresie ściśle współpracować z organami procesowymi prowadzą-
cymi postępowanie, a te z kolei z biegłym. Przygotowanie policjanta, pro-
kuratora i sędziego do prowadzenia i rozstrzygania spraw o przestępstwa 
drogowe powinno obejmować znajomość metod postępowania mających 
również doprowadzić do ustalenia okoliczności zderzenia pojazdów, potrą-
cenia pieszego. Każdy etap postępowania począwszy od pierwszej czynno-
ści, którą najczęściej są oględziny miejsca wypadku, poprzez przesłuchania 
świadków i podejrzanego (podejrzanych), formułowanie zadań zleconych 
biegłym, a następnie ich ocena, eksperymenty aż po określenie rodzaju po-
pełnionych naruszeń wymaga od organów procesowych nie tylko znajo-
mości przepisów obowiązującego prawa, ale również wiedzy w jaki sposób 
wykorzystać wiedzę o ujawnionych i zabezpieczonych śladach.
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Abstract: 
This year marks the 20th anniversary of the publication of the work of the late 
Prof. Stanisław Pikulski titled The Basic Problems of the Criminalistic Tac-
tics. Already in the introduction to this textbook, which belongs to the canon 
of required reading for each criminalistic, the Author has rightly attributed 
to the forensic tactics a vital role in combating crime, especially in the direct 
identification of offenders and he has rightly described the knowledge of its 
rules as necessary to perform criminalistic activities in daily tasks undertaken 
by the policeman, prosecutor and judge1. It seems that following this delibera-
tion one could take one step further and state that also court appointed experts 
should have the expertise in application of the rules of the criminalistic tac-
tics to correctly fulfill their role of an assistant in legal proceedings. In order  
to successfully carry out their task, be it a participation in the legal-crimina-
listic proceedings or preparing an expert opinion, the court appointed expert 
should closely cooperate in this matter with judicial authorities carrying out 
the proceedings and vice versa. Training of a policeman, prosecutor and jud-
ge to consider and determine the case of traffic offence should comprise the 
knowledge of methods, which would also lead to an identification of cir-
cumstances of vehicles collision, knocking down of a pedestrian. Each stage  
of proceedings, starting from the first action, which usually is the inspection 
of the accident scene, followed by the interrogation of witnesses and a su-
spect (suspects), defining the tasks assigned to the court appointed experts and 
then their assessment, conducting experiments and lastly determining the type  
of committed infringement, demands that the judicial authorities not only 
have the knowledge of the binding provisions of law, but also the know-how 
to use information about revealed and secured traces.

Keywords:
Criminalistic tactic, legal-criminological proceedings, road accident, judi-
cial authorities. 

Postępować umiejętnie i celowo, według ściśle określonego 
planu dla osiągnięcia wszystkich celów procesu karnego to jedno  
z „przykazań”, które należy traktować jako swoisty dekalog każde-
go kryminalistyka, a w szczególności kryminalistyka zajmującego 
się sprawami wypadków drogowych, których liczba w 2016 r. –  
w porównaniu z 2015 r. – znów wzrosła1. Czynności dowodowe re-
1 Wypadki drogowe w Polsce w 2016 r., Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 
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alizowane z miejscu zdarzenia powinny dostarczyć dowodów po-
twierdzających winę faktycznego sprawcy (Pikulski 1997, s. 131). 
Aby ustalić prawdę dotyczącą czynu i jego sprawcy w sprawie  
o wypadek drogowy należy dokonać szeregu czynności dowodo-
wych. Kierujący, pojazd, droga i otoczenie to elementy, które będą 
poddane szczegółowym badaniom w celu odtworzenia przebiegu 
zdarzenia oraz trafnego ustalenia wszystkich zależności zachodzą-
cych między nimi. 

Oględziny miejsca wypadku drogowego.
Oględziny to najważniejsza czynność procesowo-kryminali-

styczna, podczas której powinno się ujawnić i zabezpieczyć wszel-
kie ślady mające związek ze zdarzeniem i jego sprawcą. Zarówno 
podczas wypadku, jak i kolizji może dojść do zderzenia czołowego, 
bocznego, jak i tylnego, w ich trakcie może wystąpić przewrócenie 
się pojazdu, a także może wybuchnąć pożar. Pożar pojazdu w trak-
cie jazdy jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń i może 
spowodować wypadek, jak i być jego skutkiem2. Dlatego przed roz-
poczęciem oględzin należy dokonać kwalifikacji zdarzenia i pod tym 
kątem przygotować siły i środki do ustalenia jego przyczyn, przebie-
gu i skutków.

Zasadą, od której nie ma odstępstwa jest to, że oględziny od-
bywają się zawsze na miejscu zdarzenia, nawet jeśli panują nieko-
rzystne warunki pogodowe3, i trwają tak długo, aż wszystkie ślady 
zostaną ujawnione i zabezpieczone. Zapis przebiegu i wyników oglę-
dzin powinien powstawać w toku czynności, na miejscu zdarzenia,  
w obecności osób uczestniczących w oględzinach. Nie jest do-
puszczalne „odtwarzanie” przebiegu oględzin na podstawie pa-
2017, s. 3.
2 W przypadku pożaru pojazdu gaszonego przez jednostki PSP lub OSP w sporządzonym meldunku 
ze zdarzenia  funkcjonariusze opisują przebieg zdarzenia oraz prawdopodobną przyczynę pożaru. Jest 
to dokument wewnętrzny, prowadzący postępowanie w sprawie wypadku, w którym doszło do pożaru 
powinien zwrócić się o takie informacje.
3 Ta zasada nie okazała się oczywista dla funkcjonariuszy Policji w miejscowości J., którzy po otrzyma-
niu informacji o kolizji drogowej z udziałem pięciu samochodów osobowych pojawili się na miejscu 
zdarzenia, a następnie podjęli decyzję o nieprzeprowadzaniu oględzin miejsca zdarzenia na miejscu 
kolizji z uwagi na „złe warunki atmosferyczne”. Protokół został spisany przez funkcjonariuszkę Policji 
trzy dni od zdarzenia w siedzibie Komedy Powiatowej Policji w J. zob. ryc. 1.
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mięci ludzkiej, fotografii czy szkiców w jednostce Policji czy  
w innym miejscu.

Ryc. 1. – Fragment protokołu oględzin miejsca zdarzenia drogowego sporzą-
dzonego przez funkcjonariuszkę Policji trzy dni od zaistnienia zdarzenia. 

Na miejscu wypadku ekipa dochodzeniowo-śledcza złożona  
z funkcjonariuszy Policji z pionu dochodzeniowo-śledczego prze-
szkolonych do realizacji zdarzeń drogowych (w sytuacji, gdy są ofia-
ry śmiertelne – pod kierownictwem prokuratora) powinna pojawić się 
i rozpocząć swoje czynności niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia 
oraz ujawnić i zabezpieczyć wszelkie ślady na nawierzchni jezdni, 
na pojeździe (pojazdach), w pojeździe (pojazdach), na uczestnikach 
zdarzenia i  na innych obiektach np. elementach infrastruktury dro-
gowej. 

Należy zadbać o to, aby na miejscu prowadzenia czynności 
znajdowały się tylko osoby upoważnione. W związku z tym należy 
ogrodzić teren przy pomocy np. taśmy ostrzegawczej, wyznaczyć 
odpowiednich funkcjonariuszy, aby uniemożliwili wstęp osobom po-
stronnym, a także wstrzymać ruch lub zablokować drogę w miejscu 
wypadku. W celu usprawnienia ruchu należałoby wprowadzić ruch 
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wahadłowy i/lub wyznaczyć objazdy, ustawić parawany czy namiot 
oględzinowy. Odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzenia czyn-
ności jest ważne również z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeń-
stwa innych użytkowników, jak również członków ekipy oględzino-
wej i niedopuszczenia do kolejnych zdarzeń w tym miejscu.

Należy również zadbać o to, aby jak najszybciej ustalić i spi-
sać w formie notatek urzędowych personalia uczestników zdarzenia  
i nie dopuścić do ich samowolnego oddalenia się z miejsca zdarzenia.  
W sprawach o przestępstwa drogowe połączone z ucieczką sprawcy 
taktyka kryminalistyczna ma szczególne znaczenie, a popełnione błę-
dy wywierają poważny wpływ na niepowodzenie organów ścigania 
w zakresie np. przypisania odpowiedzialności za zaistniałe zdarze-
nie, gdyż tożsamość sprawcy pozostanie nieustalona4 lub niemożno-
ści ustalenia czy kierujący w chwili zaistnienia zdarzenia znajdował 
się pod wpływem alkoholu i zastosował tzw. nadpicie, aby zapewnić 
sobie tzw. alibi alkoholowe po oddaleniu się z miejsca zdarzenia (Po-
lony 1978, s. 208)5. Dlatego tak ważne jest, aby poddać badaniu na 
zawartość alkoholu kierującego lub kierujących, a także inną osobę 
jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem 
uczestniczącym w zdarzeniu.

Badanie i oględziny miejsca wypadku drogowego są przedsię-
wzięciem złożonym pod względem kryminalistycznym, jak i proce-
4 Gdyby nie reakcja naocznych świadków zdarzenia i zatrzymanie do czasu przyjazdu Policji pieszego 
uniknąłby on odpowiedzialności za doprowadzenie do spowodowania katastrofy w ruchu lądowym – 
zderzenia tramwajów na al. Jerozolimskich w Warszawie. Pieszy przechodząc w poza wyznaczonym 
przejściem dla pieszych doprowadził do zderzenia tramwajów, po czym chciał oddalić się z miejsca 
zdarzenia. 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19100484,wypadek-tramwajow-w-centrum-war-
szawy-zawinil-pieszy-wideo.html [dostęp: 19 maja 2017].
5 Z tego rodzaju sytuacją miał do czynienia Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 
oraz Sąd Okręgowy w Warszawie orzekając w sprawie kierującego, który potrącił dwóch pieszych 
stojących na przystanku autobusowym, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. http://kontakt24.
tvn24.pl/smiertelne-potracenie-dwoch-mezczyzn-w-warszawie-kierowca-trafil-do-aresztu,184244.
html [dostęp: 19 maja 2017]. Wątpliwości odnośnie stanu trzeźwości kierującego zostały poczytane 
na jego korzyść, gdyż został zatrzymany po godzinie od wypadku we własnym mieszkaniu, po czym 
wyjaśnił, że spożył alkohol, a opinia toksykologiczna w tym względzie nie była kategoryczna. W re-
zultacie został skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielanie pomocy 
pokrzywdzonym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia na karę 8 lat pozbawienia wolności i środek karny 
w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 lat http://tvnwarszawa.
tvn24.pl/informacje,news,surowsza-kara-za-wypadek-w-ktorym-zginely-dwie-osoby,230795.html [do-
stęp: 19 maja 2017].
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sowym, taktycznym i technicznym dlatego jeśli wymagana będzie 
wiedza specjalna organ procesowy powinien zwrócić się o pomoc 
do biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, aby 
ten pomógł te czynności przeprowadzić sprawnie i w sposób kom-
pleksowy. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie wykorzystania wiedzy 
biegłego podczas ujawniania oraz zabezpieczania śladów powodo-
wanych przez pojazd np. toczenia się opon, nacisku, hamowania, 
poślizgu, zarzucania, wleczenia, rycia nawierzchni, pola odłamków 
szkła i tworzyw sztucznych czy płynów eksploatacyjnych. Dotyczy 
to przede wszystkim śladów na pojeździe (na nadwoziu, wewnątrz 
kabiny i na podwoziu) oraz wnioskowania na podstawie wstępnej 
oceny śladów np.: 
- określenia prędkości pojazdu, 
- ustalenia kierunku jazdy i manewrów podejmowanych przez kie-

rujących, 
- określenia wad technicznych pojazdów,
- określenia rozstawu osi,
- wnioskowanie o korzystaniu przez uczestników zdarzenia bądź 

nie z pasów bezpieczeństwa, hełmów ochronnych,
- wnioskowanie na podstawie stanu opon.

Typowe ślady, z jakimi możemy mieć do czynienia na miejscu 
wypadku to :
- ślady powierzchniowe (nawarstwione i odwarstwione);
- ślady wgłębione;
- plamy płynów eksploatacyjnych;
- przekształcenia substancji;
- zmiany geometryczne przedmiotów;
- przedmioty, które przed wypadkiem nie znajdowały się w tym 

miejscu, a po wypadku się tam znalazły;
- brak przedmiotów, które przed wypadkiem znajdowały się w okre-

ślonym miejscu.

Należy zadbać o to, aby ślady w trakcie czynności nie uległy 
zatarciu, zniszczeniu. Na zmiany w obrębie śladu – oprócz celowego 



15

International Journal of Legal Studies    № 1 (1) 2017   ISSN 2543-7097      

działania osób trzecich - może wpłynąć:
- pożar pojazdu bezpośrednio po zdarzeniu;
- akcja ratunkowa, np. używanie nożyc hydraulicznych do przeci-

nania nadwozia;
- usuwanie pojazdu z miejsca zdarzenia, jego transport i rozładu-

nek. 

W sytuacji przeprowadzania oględzin miejsca wypadku przyj-
muje się metodę liniową. Wyznaczane są: stały punkt odniesienia 
(SPO) np. naroże budynku, przy którym wypadek zaistniał i stałe 
linie odniesienia (SLO): prostopadła do osi drogi przechodząca przez 
SPO lub linia do niej równoległa przesunięta na określoną odległość 
dla właściwego zwymiarowania sytuacji wypadkowej. 

Koniecznością jest ustalenie czy położenie pojazdów, osób, 
przedmiotów do chwili rozpoczęcia oględzin było zmieniane, a jeśli 
tak to w jaki sposób, przez kogo i na podstawie czyich informacji 
organ powziął tę wiedzę, a także kierunku prowadzenia czynności.  
Należy dokładnie określić warunki atmosferyczne panujące w chwili 
prowadzenia oględzin, czyli zmierzyć temperaturę powietrza, okre-
ślić kierunek wiatru. Jeżeli wypadek wydarzył się w porze nocnej, 
a na miejscu oświetlenie jest realizowane za pomocą światła latarń 
ulicznych należy obligatoryjnie je zidentyfikować, wpisać ich nu-
mery. W dalszym toku postępowania jeżeli istnieje wątpliwości co 
do sprawności oświetlenia ulicznego należy zwrócić się do zarządcy 
drogi z prośbą o udzielenie informacji czy w chwili wystąpienia wy-
padku oświetlenie uliczne funkcjonowała prawidłowo, a jeśli miały 
miejsce jakieś awarie, to na czym polegały. W sytuacji, gdy w miejscu 
zdarzenia występuje zamglenie należy koniecznie ustalić i zmierzyć 
zakres widoczności z miejsca kierowcy. Jeżeli do zdarzenia doszło  
w warunkach pory nocnej, należy zaznaczyć barwę nawierzchni 
jezdni i barwę przeszkody w skali szarości. W sprawach potrąceń 
pieszych będzie to miało kolosalne znaczenie do ustalenia czy kieru-
jący mógł zauważyć pieszego i w związku z tym podjąć odpowiednie 
manewry obronne, aby uniknąć zderzenia. 
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Informacje dotyczące warunków drogowych to kolejne dane 
niezbędne przy opisywaniu miejsca oględzin wypadku drogowego. 
Istotny jest nie tylko stan, rodzaj i szerokość nawierzchni jezdni, ale 
również dane dotyczące pobocza. W protokole powinny się rów-
nież znaleźć informacje dotyczące występowania w rejonie miejsca 
zdarzenia sygnalizacji świetlnej, rodzaju oznakowania pionowego  
i poziomego, ograniczenia prędkości. W dalszym toku postępowania 
należałoby zabezpieczyć projekt organizacji ruchu dotyczący sygna-
lizacji, aby ustalić fazy cyklu zmiany świateł.

Należy również pamiętać o sporządzeniu dokumentacji akce-
soryjnej w postaci zdjęć, szkiców6 czy zapisu obrazu lub dźwięku. 
Prawidłowe utrwalenie przebiegu i wyników czynności ma znaczenie 
kluczowe dla późniejszej rekonstrukcji zdarzenia. Nie ma tu miejsca 
na jakiekolwiek błędy. W związku z tym wykonywanie ujęć nale-
ży powierzyć specjalistom, aby fotografowane ślady były widoczne  
na zdjęciach. Doskonałym narzędziem do utrwalania sytuacji na miej-
scu zdarzenia drogowego może być bezzałogowy statek powietrzny 
lub skaner laserowy 3D. Niestety są to urządzenia, które ze względu 
na wysokie koszty nie znajdują się w standardowym wyposażeniu 
ekipy oględzinowej. Szkic sytuacyjny miejsca wypadku powinien 
zostać wykonany z najwyższą starannością. W chwili obecnej, funk-
cjonariusze mogą korzystać ze specjalistycznego oprogramowania 
np. PLAN do wykonywania szkiców. Pomiędzy zapisem w proto-
kole, danymi umieszczonymi na szkicu i ujęciami aparatu lub kamer 
musi panować pełna zgodność. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 
rozbieżności np. w przypadku numeracji ujawnionych śladów.

6 Koniecznie wykonanych w odpowiedniej skali, np. skala 1:100 oznacza, że 1 cm na szkicu odpowiada 
100 cm w terenie.
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Ryc. 2. – Nieprawidłowo wykonane ujęcie śladu tarcia opony motocykla 
ujawnionego na krawężniku. Funkcjonariusz Policji w tracie wykonywania 
zdjęcia zasłonił swoim cieniem wygląd śladu. Zdjęcie jest nieprzydatne  
z punktu widzenia przeprowadzenia na jego podstawie rekonstrukcji zdarze-
nia, jest nieostre. Ujęcie pochodzi z tablicy poglądowej sporządzonej przez 
funkcjonariuszy Policji.

Oględziny pojazdu lub pojazdów.
Oględziny pojazdu lub pojazdów powinny zostać dokonane na 

miejscu zdarzenia, a kolejność badania poszczególnych elementów 
nadwozia i wnętrza kabiny powinna wynikać z porządku czynno-
ści, który sugeruje formularz protokołu oględzin konkretnego po-
jazdu. Koniecznością jest identyfikacja pojazdu (wraz z wpisaniem  
do protokołu numeru VIN), ustalenie czy posiadał on ważne w chwili 
zaistnienia zdarzenia badania techniczne oraz w przypadku zdarzeń 
z udziałem jednośladów – wynik pomiaru długości rozstawu osi. 
Należy pamiętać, że jeśli w zdarzeniu brał udział ciągnik siodłowy 
z naczepą lub ciągnik rolniczy z przyczepą to nie należy traktować 
tych pojazdów jako jeden – nawet jeśli po zderzeniu nadal pozostają 
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połączone. Jeśli jest to zestaw to każdy z jego elementów powinien 
zostać opisany na odrębnym formularzu protokołu oględzin rzeczy. 
Oględziny pojazdu powinny być należycie udokumentowane, zarów-
no dokładnie spisanym protokołem jak i poprzez wykonanie ujęć, 
a także filmu. Najlepiej, aby podczas czynności funkcjonariuszom 
Policji towarzyszył biegły z zakresu techniki motoryzacyjnej, żeby  
w protokole zostały opisane precyzyjnie wszystkie uszkodzenia po-
jazdu w postaci wgnieceń, zagięć, spiętrzeń, ubytków powłoki lakie-
rowej, pęknięć, skręceń, deformacji, rozerwań, otarć, przeniesienia 
śladów powłoki lakierowej, naniesienia substancji koloru czerwone-
go i brunatno-brązowego. W trakcie oględzin pojazdu należy ustalić 
czy pojazd lub pojazdy biorące udział w zdarzeniu były wyposażone 
w wideorejestratory, a jeśli tak to koniecznie zabezpieczyć pocho-
dzące z nich zapisy. Jeżeli doszło do zderzenia pojazdów szynowych 
i były one wyposażone w rejestratory ruchu, to ich zapis również 
powinien zostać zabezpieczony.

Podczas wykonywania fotografii należy pamiętać o zasadach 
fotografii kryminalistycznej, zastosować odpowiednich rozmiarów 
łaty pomiarowe, skalówki i strzałki, aby wskazać na jakiej wysokości 
znajdują się konkretne uszkodzenia, ślady. 

Ryc. 3. - Widok przedniej części nadwozia pojazdu uszkodzonego w wyniku 
zderzenia czołowego z autobusem na prostym odcinku drogi. Podczas wyko-
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nywania fotografii zastosowano nieodpowiedniej wielkości listwę pomiarową, 
która na zdjęciu jest prawie niewidoczna. Ujęcie pochodzi z tablicy poglądo-
wej sporządzonej rzez funkcjonariuszy Policji.

Ryc. 4. - Prawa strona nadwozia samochodu osobowego uszkodzona w wyni-
ku zderzenia czołowego z jadącym z przeciwnego kierunku ruchu rowerzystą. 
Podczas wykonywania fotografii zastosowano nieodpowiedniej Wielkości 
listwę pomiarową. Ujęcie pochodzi z tablicy poglądowej sporządzonej przez 
funkcjonariuszy Policji. Sposób ustawienia skalówki nie pomógł w ustaleniu 
rozmiaru uszkodzenia zderzaka przedniego, a wręcz listewka przesłoniła 
fotografowany przedmiot.

Należy pamiętać, aby dostosować tryb wykonywania fotogra-
fii do aktualnej sytuacji, jeśli trzeba - wykorzystać makro, nie nad-
używać trybu automatycznego i lampy błyskowej. Po wykonaniu 
każdego ujęcia należy sprawdzać jego jakość, w razie konieczności 
powtórzyć ujęcie i  jeśli tego wymaga sytuacja, zmieniać ustawienia 
aparatu oraz dobrać odpowiedni obiektyw.
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Ryc. 5. - Wnętrze samochodu osobowego po akcji ratunkowej i ewakuacji z 
jego wnętrza czworga podróżujących. Ujęcie jest nieostre, brak przymiarów. 
Jest to jedyne zdjęcie wyglądu wnętrza pojazdu, jakie zostało wykonane na 
miejscu zdarzenia.

Trzeba zauważyć, że oględziny na miejscu zdarzenia to nie je-
dyna czynność, której powinien być poddany pojazd. Jeżeli jest on 
niesprawny należy go bezwzględnie zabezpieczyć na parkingu de-
pozytowym. Przez zabezpieczenie należy rozumieć nie tylko prze-
wiezienie go na lawecie w miejsce, gdzie nie będą miały do niego 
dostępu osoby niepowołane. Zabezpieczenie to również przykrycie 
pojazdu plandeką przed uszkodzeniami i niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych, ponadto zamknięcie, opieczętowanie, 
zabezpieczenie kluczyków i dokumentów pojazdu. Jeżeli warunki 
na to pozwalają na miejscu zdarzenia, jeszcze przed umieszczeniem 
pojazdu na lawecie powinna zostać wykonana jazda próbna, która 
stanowi podsumowanie badań silnika, sprzęgła, układu napędowego, 
jezdnego, kierowniczego i hamulcowego.

Trzeba pamiętać, że specjalistycznym badaniom powinny zo-
stać poddane opony (pod względem ich stanu technicznego – w tym 
granicznego zużycia bieżnika - i ciśnienia powietrza), żarówki (aby 
ustalić czy świeciły się w chwili zaistnienia zdarzenia), tarcze tacho-
grafów (aby ustalić prędkość pojazdu w chwili zaistnienia zderze-
nia), powłoka lakierowa (m.in. pod kątem ustalenia ewentualnych 
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wcześniejszych napraw). Zarówno żarówki, jaki i tarcze tachogra-
fów tzw. wykresówki oraz dane z tachografów cyfrowych powin-
ny być zabezpieczone przez funkcjonariuszy Policji i przekazane  
do dalszych badań. Co prawda tachograf jest urządzeniem, które 
ma przede wszystkim za zadanie rejestrować czas pracy kierowców,  
ale dzięki jego zapisowi wiele parametrów ruchu po przeprowadze-
niu mikroskopowego odczytu kart lub po zastosowaniu specjalistycz-
nego oprogramowania pozwalającego na odczyt danych z pewnością 
ułatwi rekonstrukcję zdarzenia drogowego.

Nie mniej ważnymi informacjami są dane dotyczące ustawie-
nia foteli, zagłówków, pasów bezpieczeństwa i poduszek gazowych, 
a także stosowania hełmów ochronnych przez uczestników zdarze-
nia. W sytuacji, gdy pasy bezpieczeństwa są niezablokowane może 
to świadczyć o tym, że w chwili zaistnienia zdarzenia nie były uży-
wane, co mogło mieć wpływ na zwiększenie rozmiaru obrażeń ciała 
u kierującego bądź pasażera. Uszkodzenia hełmu ochronnego powin-
ny zostać udokumentowane w odrębnym protokole, na zdjęciach,  
a jeśli wymaga tego sytuacja również na szkicach.  Niestosowanie  
lub niewłaściwe użytkowanie przez kierujących jednośladami ka-
sków i hełmów ochronnych w chwili zaistnienia wypadku może 
spowodować najpoważniejsze obrażenia, które mogą spowodować 
śmierć lub trwałe kalectwo.

Badanie pojazdu lub pojazdów uszkodzonych w wyniku wy-
padku przeprowadzane poza miejscem zdarzenia nie należy traktować 
jako oględzin wtórnych, uzupełniających. Badania przeprowadzone 
przez biegłego są elementem jego ekspertyzy, a wyniki powinny zo-
stać przedstawione przez eksperta w formie opinii pisemnej bądź 
ustnej. Biegły nie powinien wykraczać poza zakres badań wskazany 
w postanowieniu o powołaniu biegłego, jeśli jednak w trakcie eks-
pertyzy ujawnią się okoliczności, które będą mieć wpływ na rozsze-
rzenie zakresu badawczego powinien niezwłocznie poinformować  
o tym swego zleceniodawcę: policjanta, prokuratora lub sąd. Eks-
pert powinien dokładnie opisać przedmiot badań wraz z  wymienie-
niem wszystkich części, które zostały poddane badaniom. Ponadto 
powinien dokładnie opisać przebieg i wyniki swoich badań, wska-
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zując jaką metodę przyjął i jaką zastosował aparaturę. Załącznikiem  
do opinii powinny być szkice, wydruki, fotografie lub fotografie  
i zapis obrazu przedmiotów badań. Ujęcia powinny zostać opisane  
i ponumerowane.

Ryc. 6. – Lewa strona nadwozia samochodu osobowego zabezpieczonego na 
parkingu depozytowym po wypadku z udziałem motocykla. Ujęcie pochodzi  
z opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Eks-
pertowi przy wykonywaniu ujęcia nie przeszkodziła nawet siatka ogrodzenio-
wa, chociaż przez to nie są widoczne uszkodzenia tej części pojazdu. Ujęcie 
jest nieprzydatne dla ustalenia zakresu uszkodzeń pojazdu, gdyż ostrość 
(autofocus) skupiony jest na siatce, jako centralnym elemencie zdjęcia, a nie 
na samochodzie, który przez to jest już lekko rozmyty. Taki błąd w tej sytuacji 
może skutkować m.in. brakiem możliwości zidentyfikowania drobniejszych, 
mniejszych uszkodzeń, np. zarysowań. 

Badanie pojazdu wymaga przed przystąpieniem do właści-
wych czynności dokładnego wskazania zakresu tych badań, przeka-
zania biegłemu materiału dowodowego w postaci protokołu oględzin 
pojazdu wraz z załącznikami, w niektórych sytuacjach również pro-
tokołu oględzin miejsca wypadku wraz z załącznikami. Przed przy-
stąpieniem do wykonywania badań biegły powinien przeprowadzić 
identyfikację pojazdu (pojazdów) w oparciu o numer VIN m.in., aby 
sprawdzić z jakiego rodzaju pojazdem ma do czynienia i czy pojazd 
posiada wyposażenie dodatkowe, czy użytkownik wprowadził ja-
kiekolwiek zmiany w porównaniu ze stanem fabrycznym. W dalszej 
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kolejności badaniom należy poddać układy mające wpływ na bezpie-
czeństwo tzn. hamulcowy, kierowniczy oraz jezdny. Jeżeli w sprawie 
należałoby ustalić czy przed wypadkiem pojazd był sprawny tech-
nicznie i czy stan pojazdu mógł mieć wpływ na zaistnienie, przebieg 
i skutki zdarzenia badania pojazdu przeprowadzane przez biegłego  
z zakresu techniki motoryzacyjnej nie zawsze będą mogły się odbyć 
w warunkach parkingowych przy użyciu dźwignika, w związku z tym 
należałoby przebadać pojazd na kanale przeglądowym, a nawet na 
specjalistycznym stanowisku diagnostycznym np. w autoryzowanej 
stacji obsługi lub w stacji kontroli pojazdów. Ustalenie tego rodzaju 
wątpliwości będzie wymagało przeprowadzenia badania wszystkich 
układów i elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czynne7, 
jak i bierne8 pojazdu, a także innych części nie związanych bezpo-
średnio z zaistnieniem wypadku.

Oględziny ciała osoby żywej. Oględziny zwłok. 
Oględziny i badanie osoby żywej oraz oględziny i otwarcie 

zwłok stanowi niezbędny składnik w toku rekonstrukcji przebiegu 
wypadku drogowego, a określenie powypadkowej pozycji ciała bę-
dzie miało kluczowe znaczenie dla celów rekonstrukcji. Ustalenie 
zakresu i rodzaju obrażeń ciała uczestników zdarzenia ma kluczo-
we znaczenie w sprawach zdarzeń drogowych. Badanie zwłok ofiar 
wypadków drogowych wymaga stosowania dodatkowych metod ba-
dawczych wykraczających poza rutynowe czynności techniki sekcyj-
nej (Żaba 1998, s. 54). W sytuacji, gdy wezwany na miejsce lekarz 
stwierdzi zgon ofiary wypadku należy obligatoryjnie przeprowadzić 
oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia. Przyczyna zgonu może 
nie zostać określona na miejscu wypadku, dlatego po przewiezieniu 
ich do zakładu medycyny sądowej biegły powinien dokonać oglę-
dzin w warunkach sali sekcyjnej i dokonać otwarcia zwłok. Należy 
odstąpić od rozbierania zwłok na miejscu zdarzenia, gdyż niefacho-

7 Bezpieczeństwo czynne pojazdu jest związane z jego statecznością i charakteryzuje się właściwością 
zapobiegania wypadkowi.
8 Na wysoki poziom bezpieczeństwa biernego ma wpływ odpowiednie ukształtowanie nadwozia i wy-
posażenie wnętrza pojazdu np. w poduszki gazowe, kurtyny, pasy bezpieczeństwa, foteliki do przewo-
żenia dzieci.  Charakteryzuje się właściwością zmniejszania stopnia następstw wypadków.
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we czynności mogą doprowadzić do zniszczenia istotnych śladów 
np. utraty śladów drobin powłoki lakierowej. Bardzo istotne będzie 
fotograficzne udokumentowanie wyglądu zwłok na miejscu ich 
ujawnienia, jak również podczas czynności biegłego. Także i w tym 
przypadku nie należy zapominać o regułach fotografii kryminali-
stycznej i zastosować skalówki i przymiary celem określenia rozmia-
ru i zakresu obrażeń.  Wyjątkowo przydatnym do określenia zakresu 
obrażeń złamań kości są dane obrazowe uzyskane dzięki tomografii 
komputerowej, która umożliwia stwierdzenie obecności, lokalizacji 
i charakteru złamania oraz ich przestrzenną wizualizację (Woźniak, 
Moskała, Urbanik 2009, s. 299). Badanie osób żywych pokrzywdzo-
nych w wyniku wypadku drogowego przeprowadza biegły lekarz, 
który w przedłożonej opinii po przeprowadzeniu wywiadu z prze-
biegu leczenia i badania, analizie dokumentacji lekarskiej oraz akt 
sprawy powinien ocenić stan zdrowia badanego i skutki doznanych 
obrażeń. Zarówno w przypadku osoby żywej, jak i zmarłej koniecz-
na jest identyfikacja, potwierdzenie tożsamości badanego. W treści 
opinii sądowo-lekarskiej powinno się znaleźć rozpoznanie wszel-
kich obrażeń, określenie jakie są ich wymiary, opis wyglądu, zmian 
chorobowych stwierdzonych na ciele/zwłokach, jeśli jest to możli-
we biegły powinien określić w jakich okolicznościach one powstały  
i czy ich wystąpienie ma związek z analizowanym zdarzeniem, jakie 
są ich wymiary, wygląd. 
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Ryc. 7. - Rana płatowa okolicy czołowej pieszego po potrąceniu przez samo-
chód  osobowy na przejściu dla pieszych. Podczas wykonywania ujęcia nie 
zastosowano odpowiedniej skalówki.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych biegły z za-
kresu medycyny sądowej może pomóc w ustaleniu osoby kierują-
cej pojazdem (szarzej na ten temat: Żołna 2016, s. 329 i nast.) oraz  
w rozstrzygnięciu kwestii zastosowania przez pokrzywdzonego pa-
sów bezpieczeństwa.

Niejednokrotnie zajdzie konieczność wykonania dodatkowych 
badań, np. toksykologicznych, histopatologicznych, ale tylko i wy-
łącznie mieszczące się w zakresie opiniowania. Osoba żywa, jak  
i zwłoki podczas badania powinny zostać zważone i zmierzone. Dane 
dotyczące wagi i wzrostu będą niezwykle istotne np. w toku rekon-
strukcji potrącenia pieszego.

Podstawowym źródłem wiedzy o zdarzeniu jest również stan  
i wygląd garderoby uczestnika zdarzenia i to bez znaczenia czy 
mamy do czynienia z osobą żywą czy zmarłą. Każdorazowo po-
winno się po pierwsze, ustalić jakiego rodzaju i w jakim kolorze 
był ubiór pokrzywdzonego, a także z jakich elementów się składał,  
a po drugie zabezpieczyć i dokonać oględzin tych przedmiotów. Jak 
słusznie stwierdził J. Sehn, ubranie jest czułym rejestratorem wpły-
wów zewnętrznych, stanowi doskonałe źródło informacji o tym   
w jaki sposób, w jakich okolicznościach powstały konkretne zmia-
ny na ciele lub zwłokach pokrzywdzonego lub podejrzanego (Sehn 
1956). Ustalenia dotyczące stanu i koloru ubrania mają niebagatelne 
znaczenie w przypadku spraw potrąceń pieszych, zwłaszcza w tere-
nie niezabudowanym. Jeżeli mowa jest o garderobie należy pamiętać 
również o obuwiu, którego podeszwy będą wymagały przeprowa-
dzenia dodatkowych badań traseologicznych. Analiza stanu wyglądu 
podeszew butów pozwoli ustalić która noga pieszego była nogą za-
kroczną, a która wykroczną, z której strony pieszy został przez samo-
chód uderzony.
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Ryc. 8, 9. – Kurtka i spodnie pieszego potrąconego na przejściu dla pieszych 
zabezpieczone po wypadku.
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Ryc. 10. – Obuwie pieszego potrąconego na przejściu dla pieszych zabezpie-
czone po wypadku.

Przesłuchanie świadka (świadków). 
W mojej ocenie, czynność przesłuchania świadka zdarzenia 

drogowego należy przeprowadzić niezwłocznie po jego zaistnieniu. 
Wówczas świadek (o ile jego stan zdrowia  na to pozwoli) będzie  
w stanie przekazać przesłuchującemu wszystkie szczegóły zdarzenia. 
Upływ czasu, jak również wielokrotne przesłuchiwanie, może nie-
korzystne wpłynąć na wartość dowodową zeznań takiego świadka  
w sprawie o wypadek drogowy i spowodować utratę lub zniekształ-
cenie ważnych z punktu widzenia rekonstrukcji danych. W pierwszej 
kolejności należy przesłuchać tzw. aktywnych uczestników zdarze-
nia, czyli jeżeli to możliwe - kierujących pojazdami, pieszych. Być 
może trzeba będzie zastosować szczególną formę przesłuchania osoby  
w ciężkim stanie zdrowia. Należy pamiętać, aby umożliwić świad-
kowi swobodną relację. W trakcie przesłuchania, w fazie pytań,  
z pewnością należy zadać pytania o samopoczucie świadka (podejrza-
nego) w chwili zaistnienia zdarzenia, a także o pozycję jaką zajmował  
w chwili, gdy do niego doszło. Poza tym należałoby zadać pytania  
o to, czy świadek posiadał wadę wzroku lub słuchu, a jeżeli tak to 
jaką czy korzysta w związku z tym z okularów (jakich) lub aparatu 
słuchowego (jakiego). Istotną informacją będzie również to czy świa-
dek leczy się na jakieś dolegliwości, jeśli tak to jakie (np. cukrzyca, 
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reumatoidalne zapalenie stawów) oraz jakiego rodzaju w związku  
z tym przyjmuje leki9. Tego rodzaju pytanie powinno zostać zadane 
również podczas przesłuchania podejrzanego. Istotne z punktu widze-
nia ustalenia okoliczności zdarzenia na podstawie treści zeznań będą 
informacje dotyczące warunków pogodowych i drogowych, jakie 
panowały w chwili zaistnienia zdarzenia. Przesłuchujący powinien 
zapytać przesłuchiwanego o to, czy zna realia ruchu w miejscu zda-
rzenia, czy to miejsce jest mu dobrze znane, czy korzystał z telefonu 
komórkowego w chwili zaistnienia zdarzenia, jak wyglądała akcja ra-
tunkowa, czy uczestnicy wypadku mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.  
W przypadku pokrzywdzonego z pewnością powinno się ustalić ja-
kiego rodzaju przedmioty miał przy sobie w chwili wypadku.

Przesłuchanie podejrzanego (podejrzanych). 
W sytuacji, gdy czynności dowodowe na miejscu zdarzenia 

doprowadzą do ustalenia sprawcy należy tej osobie przedstawić 
zarzut i niezwłocznie przesłuchać ją w charakterze podejrzanego. 
Tego rodzaju sytuacje na miejscu wypadku drogowego zdarzają się 
stosunkowo rzadko, ale w sytuacji, gdy organ prowadzący postępo-
wanie ustali, że naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym 
dopuścił się kierujący pojazdem lub pieszy powinno się go jak naj-
szybciej przesłuchać - nawet na miejscu zdarzenia. Jest to bardzo 
istotne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu dalszych czynności 
dowodowych, np. przesłuchania naocznych świadków, uniemożli-
wienia uzgadniania wersji pomiędzy uczestnikami wypadku. Bardzo 
często zdarza się, że podejrzani wraz z upływem czasu zmieniają 
wersję zdarzenia, przeczą swojej roli w zdarzeniu, a także na pytanie  
o szczegóły, które powinny być im znane, zasłaniają się niepamięcią. 
W przypadku przesłuchania podejrzanego należy zadać mu pytania 
o warunki drogowe i atmosferyczne w chwili zaistnienia zdarzenia, 
czy pojazd, którym podróżował był sprawny technicznie, z jaką pręd-
kością się poruszał. Należy pamiętać, aby podejrzany mógł zrelacjo-
9 Podczas prowadzenia pojazdu nie należy zażywać leków przeciwbólowych, przeciwgrypowych, na-
sennych, uspokajających, antyalergicznych, przeciwwymiotnych, na nadciænienie, psychotropowych, 
przeciwwirusowych, które obniżają reakcję, wywołują otępienie lub nadpobudliwość, senność, zabu-
rzenia koordynacji ruchu, osłabienie sprawnośi psychomotorycznej.
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nować przebieg zdarzenia w sposób swobodny. W fazie pytań, o ile 
ta kwestia nie zostanie poruszona wcześniej, należy zadać pytanie 
o stan trzeźwości w chwili zaistnienia zdarzenia i korzystanie przez 
podejrzanego z telefonu komórkowego10. Po przeprowadzeniu czyn-
ności należałoby ustalić czy podejrzany był uprzednio karany za spo-
wodowanie zagrożenia lub naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu 
lądowym oraz czy posiada uprawnienia do kierowania pojazdami  
i jakimi.

Wnioski. 
Analiza zdarzenia, jakim jest wypadek drogowy (bez wzglę-

du na to czy jest to zdarzenie z udziałem jednego pojazdu czy kil-
ku, czy pokrzywdzonym jest jedna osoba czy tych osób jest kilka, 
czy są to piesi czy kierujący oraz pasażerowie pojazdu) jest zawsze 
czynnością skomplikowaną. Bez prawidłowego zastosowania wła-
ściwych metod postępowania wypracowanych przez kryminalistykę 
jego przebieg nie mógłby zostać prawidłowo ustalony. Wiarygod-
ność określenia przyczyny lub przyczyn wypadku zależy od jak naj-
wcześniejszego uzyskania informacji o zdarzeniu, jak najszybszego 
podjęcia pierwszych działań na miejscu zdarzenia, wykrycia spraw-
cy, zgromadzenia jak największej ilości środków dowodowych oraz 
od poziomu wiedzy i doświadczenia prowadzącego postępowanie. 
Taktyka to kombinacja małych kroków, które stawiamy chcąc dojść 
do określonego celu (Zafon 2011, s.). Taktyka kryminalistyczna  
w sprawach o wypadki drogowe to kombinacja kroków rozważnie, 
ale zdecydowanie postawionych, aby wszechstronnie zbadać oko-
liczności każdego zdarzenia i ustalić jego sprawcę.

10 W toku postępowania,na podstawie informacji od operatora sieci należałoby ustalić czy osoba korzy-
stała z telefonu komórkowego, o której godzinie i w jakim zakresie.
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