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Kazus karny nr 6 
 

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe w B-B oskarżyła Mariusza Góreckiego o to, że 
w dniu 15 marca 2017 roku około godziny 19.10 w B-B, na ul. Listopadowej, naruszył zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki 
Fiat, poruszając się na obszarze zabudowanym z nadmierną prędkością około 60 km/h, nie 
zachował szczególnej ostrożności i nienależycie obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego w 
sytuacji zagrożenia wywołanej przechodzeniem pieszej przez jezdnię nie zatrzymał pojazdu bądź 
nie wykonał manewru ominięcia pieszej poprzez dokonanie korekty toru jazdy, pozwalającego na 
uniknięcie wypadku, przez co potrącił pieszą Jolantę Wolny, czym nieumyślnie spowodował u 
pokrzywdzonej powstanie obrażeń ciała w postaci: stłuczenia głowy, złamania trzonu kości 
ramieniowej lewej oraz złamania kości podudzia prawego z przemieszczeniem odłamów, 
naruszające czynności narządów ciała pokrzywdzonej na okres powyżej siedmiu dni - tj. o czyn z 
art. 177 § 2 kk. 
Przebieg postępowania przygotowawczego: 
Protokół oględzin z miejsca wypadku: wypadek na prostym odcinku drogi jednojezdniowej 
asfaltowej, poza oznakowanym przejściem dla pieszych. Do najbliższego przejścia dla pieszych 
pozostaje odległość ok. 50 metrów. Warunki drogowe utrudnione, powierzchnia jezdni mokra z 
uwagi na opady deszczu, które ustąpiły tuż po wypadku. Teren zabudowany, prędkość 
dopuszczalna 50 km/h. Pora wieczorowa, brak oświetlenia naturalnego, najbliższa latarnia uliczna 
w odległości 15 metrów od miejsca zdarzenia. Śladów hamowania na jezdni nie ujawniono. 
Pojazd był zatrzymany  
w odległości 33 metrów od miejsca potrącenia. W chwili zdarzenia panowało średnie natężenie 
ruchu kołowego i znikome natężenie ruchu pieszego. 
Protokół oględzin pojazdu: samochód z uszkodzoną przednią maską i rozbitą szybą.  
W momencie oględzin oświetlenie pojazdu sprawne. Pojazd wyposażony w opony zimowe i 
sprawne hamulce. W dniu zdarzenia pojazd nie posiadał ważnego przeglądu technicznego. 
Fotografie z miejsca wypadku: na fotografii widoczne uszkodzenia przedniej maski  
i rozbitej szyby czołowej pojazdu, widoczne działające oświetlenie pojazdu, w tym światła 
mijania. Miejsce zdarzenia słabo oświetlone pobliską latarnią uliczną. Powierzchnia asfaltowa 
niejednolitej barwy, o różnym odcieniu szarości. 
Zeznania świadka Jolanty Wolny: 
Mieszkam w kamienicy przy ul. Listopadowej. Wieczorem w dniu 15 marca 2017 roku 
przyrządzałam coś w kuchni, w pewnym momencie stwierdziłam, że skończył się jeden ważny 
składnik potrawy, więc postanowiłam wyjść do sklepu spożywczego, który znajduje się na 
parterze budynku usytuowanego dokładnie naprzeciwko domu, w którym zamieszkuję – czyli po 
przeciwnej stronie ulicy. Na dworze było już ciemno, lecz świeciły się latarnie uliczne i moim 
zdaniem widoczność była bardzo dobra, jedynie siąpił drobny deszcz. Wyszłam z bramy 
kamienicy i weszłam na chodnik biegnący wzdłuż ulicy Listopadowej. Będąc na chodniku 
popatrzyłam w swoją prawą stronę, lecz nie zauważyłam, aby z tamtej strony miał w moim 
kierunku jechać jakikolwiek pojazd. Następnie popatrzyłam w lewo i zauważyłam jadący od 
strony ulicy Piastowskiej w moją stronę samochód. Zaczekałam na chodniku kilka sekund, aż 
pojazd ten przejechał obok mnie, po czym weszłam na jezdnię. Nagle, gdy już niemal osiągnęłam 
chodnik po przeciwnej stronie drogi, usłyszałam po swojej prawej stronie pisk hamulców, 
zobaczyłam światła pojazdu i w tym samym momencie poczułam uderzenie. Nie pamiętam, co 
było dalej - jedynie kojarzę, że gdy leżałam półprzytomna na noszach, ktoś krzyczał na kierowcę, 
że ten „pędził jak wariat”. Zabrano mnie do szpitala, gdzie spędziłam około tygodnia. Stwierdzam, 
iż kierowca musiał jechać bardzo szybko, bo wcześniej patrzyłam w stronę, z której on nadjechał 
i na pewno nie zauważyłem tam żadnego pojazdu. Jedyny pojazd, jaki pamiętam, to ten, co jechał 
od mojej lewej strony i jak tylko on przejechał, to zaraz za nim weszłam na jezdnię. 
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Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej: w wyniku wypadku komunikacyjnego Jolanta 
Wolny doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy, złamania trzonu kości ramieniowej 
lewej oraz złamania kości podudzia prawego z przemieszczeniem odłamów, co stanowiło 
obrażenia ciężkie w rozumieniu art. 156 § 1 kk. 
 
Opinia biegłego z zakresu badania przyczyn wypadków drogowych: biegły po 
przeanalizowaniu zgromadzonego materiału doszedł do wniosków, iż: 
- niebezpieczną sytuację na drodze stworzyła co do zasady piesza, która przekraczała jezdnię 
poza przejściem dla pieszych i nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi; 
- bazując na odległości pomiędzy miejscem potrącenia a powypadkowym ustawieniem pojazdu i 
zakładając, iż jezdnia była wilgotna, biegły ustalił, iż pojazd przed zdarzeniem poruszał się z 
prędkością ok. 60 km/h - a więc większą, niż dopuszczalna; 
- dodatkowo biegły stwierdził, iż na powyższą prędkość wskazuje rozmiar uszkodzeń pojazdu, 
czego jednak nie uzasadnił; 
- uwzględniając statystyczną prędkość pieszego poruszającego się wolnym krokiem oraz prędkość 
pojazdu przed zdarzeniem biegły stwierdził, iż kierowca miał szansę zauważyć pokrzywdzoną 
jeszcze na przeciwległym w stosunku do swojego pasie ruchu, a zatem wcześniej niż faktycznie 
zauważył – miał zatem możliwość wcześniejszego rozpoczęcia hamowania, co doprowadziłoby 
do zatrzymania pojazdu przed torem ruchu pieszej; 
- w konsekwencji biegły uznał, iż kierowca pojazdu nie zachował szczególnej ostrożności do 
której był zobowiązany i mógł uniknąć wypadku, gdyby uważniej i stosownie do pory i 
warunków drogowych obserwował jezdnię. 
 
Podejrzany nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, iż w dniu zdarzenia jechał samochodem ulicą 
Listopadową. Była pora wieczorna i było raczej ślisko. Jechał z prędkością około 50 km/h. W 
pewnym momencie, na wysokości jakiegoś sklepu spożywczego, na jezdnię wybiegła mu kobieta. 
Z naprzeciwka jechał jakiś samochód, jego światła oślepiły podejrzanego i zobaczył tę osobę tuż 
przed maską swojego pojazdu, w odległości dosłownie kilku metrów. Natychmiast rozpoczął 
manewr hamowania, bo było za późno, aby zrobić cokolwiek innego. Mimo hamowania potrącił 
tę osobę, która wpadła na maskę pojazdu. Podejrzany wyraził pogląd, iż do wypadku doszło z 
powodu wtargnięcia kobiety na jezdnię. 
Wywiad środowiskowy i dane o karalności: w miejscu zamieszkania oskarżony ma dobrą 
opinię. Pracuje zawodowo jako przedstawiciel handlowy, osiąga dochody na poziomie 4.000 
złotych miesięcznie. W przeszłości karany za czyn z art. 177 § 1 kk, jednak nie orzeczono 
wówczas wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów. W ewidencji kierowców naruszających 
przepisy ruchu drogowego notowany za spowodowanie wypadku komunikacyjnego oraz - 
trzykrotnie - za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, posiada łącznie 18 punktów karnych. 
Przebieg postępowania sądowego: 
Rozprawa z dnia 10 lipca 2017 roku: 
Jolanta Wolny wstąpiła do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, wnioskując dodatkowo  
o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w wysokości 20.000 złotych za doznaną krzywdę. 
Oskarżony w trakcie rozprawy nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu  
i wyjaśnił, że do zdarzenia doszło gdy było już ciemno i panowało duże natężenie ruchu. Jadąc 
ulicą Listopadową zobaczył pokrzywdzoną w 1/3 lub ¼ szerokości jezdni od jej prawej krawędzi, 
gdy pokrzywdzona przechodziła na drugą stronę, idąc ze strony lewej na prawą. Podał, iż nie 
widział momentu, gdy pokrzywdzona wchodziła na jezdnię, jako że z naprzeciwka jechał 
samochód, oślepił go i swoją sylwetką zasłonił pokrzywdzoną. Zobaczył ją jedynie kilka metrów 
przed samochodem. Nie chciał zjeżdżać na lewą stronę, mimo iż nic nie jechało z naprzeciwka, 
nie chciał też odbijać na prawo, jako że bał się, iż może uderzyć kogoś na chodniku. Oskarżony 
wyjaśnił, iż w momencie, gdy zobaczył pokrzywdzoną, ta przebiegała przez jezdnię. Po zderzeniu 
oskarżony wysiadł  
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z samochodu i zadzwonił po pogotowie. Nie pamięta, na którym jechał biegu, jednak nie 
przekraczał prędkości dopuszczalnej, jaką było 50 km/h. Z naprzeciwka jechała większa ilość 
samochodów, które na pewno w pewnym stopniu oślepiały oskarżonego tak, iż nie mógł 
zobaczyć, co dzieje się na lewym krawężniku. Asfaltowa nawierzchnia była mokra i gdy zaczął 
hamować, to chyba wpadł w lekki poślizg. 
Pokrzywdzona Jolanta Wolny: 
Złożyła zeznania zgodne z relacją ze śledztwa. Wskazała, iż jak teraz to sobie przypomina, to gdy 
minął ją pojazd jadący z jej lewej strony, to na pewno jednak musiała jeszcze raz popatrzyć w 
prawą stronę i upewniła się, że nikt nie jedzie. Przyznała, iż na tym odcinku droga przebiega 
prostym odcinkiem na długości około trzystu – czterystu metrów. Stwierdziła, iż skoro nie 
zauważyła pojazdu oskarżonego, to musiał jechać bardzo szybko. Poza tym znajoma Ela 
Kremska opowiedziała jej później, że widziała samochód oskarżonego i jechał on zdecydowanie 
powyżej prędkości dopuszczalnej. Pokrzywdzona zaprzeczyła twierdzeniom oskarżonego, aby 
miała przebiegać przez jezdnię, ponieważ nigdzie jej się wtedy nie spieszyło, gdyż sklep 
spożywczy był otwarty do godziny 20-tej, a było dopiero kilka minut po 19-tej. Wskazała 
ponadto, iż w chwili zdarzenia była ubrana  
w ciemną kurtkę oraz granatowe spodnie. Jej zdaniem ruch na drodze był już o tej porze 
minimalny. Ponadto pokrzywdzona szczegółowo opisała proces swojego leczenia i późniejszej 
rehabilitacji. 
 
Rozprawa z dnia 13 września 2017 roku: 
Świadek Krzysztof Parkowski (policjant): dokonywał oględzin miejsca zdarzenia po wypadku.  
Z tego co pamięta, to jezdnia pozostawała mokra, jako że w dniu zdarzenia padał deszcz, który 
przestał padać na chwilę przed wypadkiem. Po okazaniu świadkowi fotografii z miejsca zdarzenia 
świadek stwierdził, iż różne odcienie koloru asfaltu nie wynikają w tamtym miejscu ze stopnia 
jego zawilgocenia, ale z tego, iż jezdnia na tamtym odcinku pozostaje mocno „połatana”, asfaltem 
o różnych odcieniach (starszym i nowszym). Dodał, iż skoro w protokole oględzin zaznaczył, iż 
nawierzchnia pozostawała mokra, to musiała być mokra w sposób jednolity, bo inaczej 
zaznaczyłby pozycję, iż była jedynie wilgotna. 
Świadek Elżbieta Kremska: jest sąsiadką pokrzywdzonej, mieszka w sąsiedniej kamienicy. Tego 
wieczora była na spacerze z psem, było ciemno i padał deszcz. Szła chodnikiem i w pewnym 
momencie usłyszała głośny szum wydawany przez jakiś pojazd jadący ulicą Listopadową. Chwilę 
później ten szum przemienił się w głośny pisk hamulców. Słyszała to z odległości około 50 
metrów, samego wypadku nie widziała, dopiero później dowiedziała się, że została potrącona jej 
znajoma. Świadek dodała, iż często obserwuje z domu, jak kierowcy jeżdżą tą ulicą Górnośląską i 
stwierdziła, że z reguły jeżdżą bardzo szybko, na pewno szybciej niż prędkość dopuszczalna. 
Sama jest kierowcą i ocenia, że taki szum, jaki towarzyszył jeździe pojazdu, świadczył o prędkości 
przynajmniej rzędu 70 - 80 km/h. 
Po przeprowadzeniu powyższych dowodów na rozprawie Sąd dopuścił dowód  
z uzupełniającej opinii biegłego z zakresu badania przyczyn wypadków drogowych, który 
stwierdził, iż : 
- jeśli przyjąć założenie, iż piesza poruszała się przez jezdnię biegiem lub szybkim krokiem, 
oskarżony mógł nie mieć możliwości uniknięcia potrącenia, bowiem wtedy okres pobytu pieszej 
na jezdni uległby znacznemu skróceniu i kierowca mógłby nie dysponowałby odpowiednim 
czasem dla podjęcia stosownej reakcji i zatrzymania pojazdu; 
- czyniąc założenie o wilgotnej jezdni biegły bazował na dokumentacji fotograficznej, na której 
widać różne odcienie szarości asfaltu, a więc i ich różną wilgotność, na tej podstawie przyjął, iż 
jezdnia nie była jednolicie mokra; 
- gdyby przyjąć założenie, że jezdnia pozostawała jednolicie mokra, wtedy droga hamowania 
pojazdu uległaby pewnemu wydłużeniu – stąd niewykluczone, iż w takim przypadku prędkość 
przedwypadkowa pojazdu była niższa i mogła oscylować wokół prędkości dopuszczalnej. 
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Po zamknięciu przewodu sądowego Sąd udzielił głosu stronom – oskarżycielowi publicznemu a 
w dalszej kolejności pełnomocnikowi oskarżycielki posiłkowej oraz obrońcy oskarżonego. 
 


