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 Piotr Ciępka    

Jeden wypadek – dwa eksperymenty 

  Streszczenie 
Wykorzystując zdarzenie drogowe, w którym doszło do potrącenia osoby pieszej, autor
zrelacjonował jego przebieg i proces rekonstrukcji, kładąc szczególny nacisk na kwestie
związane z ustaleniem odległości dostrzeżenia przeszkody w warunkach nocnych. Usta-
lenie tej odległości na drodze oświetlonej latarniami ulicznymi w złych warunkach at-
mosferycznych wymaga wykonania eksperymentu. Autor zwrócił uwagę na potrzebę
dołożenia wszelkich starań, aby uzyskać w czasie eksperymentu warunki drogowe jak
najbardziej zbliżone do panujących w czasie wypadku oraz by uczestnicy eksperymentu
nie wypatrywali przeszkody w miejscu, w którym znajduje się pozorant. 
Słowa kluczowe 
Wypadek w nocy, potrącenie pieszego, eksperyment rzeczoznawczy, eksperyment pro-
cesowy, odległość zauważenia. 

Otrzymano 10 stycznia 2022 r., zatwierdzono do druku 24 stycznia 2022 r. 

* * * 

1. Wprowadzenie  

ak sugeruje tytuł artykułu, przedstawione poniżej rozważania dotyczyć będą wy-
padku, w którym ustalenie jego przyczyn wymagało przeprowadzenia ekspery-

mentów. Można w tym miejscu zadać pytania o ich ilość, ale również o powody, 
dla których wykonano więcej niż jeden eksperyment. Pytania te są w pełni uzasad-
nione, ponieważ cel przeprowadzenia wszystkich eksperymentów był jeden – usta-
lenie odległości zauważania przeszkody na jezdni. Aby pozostać w zgodności 
z prowadzonym postępowaniem należy podać, że chodzi tu nawet nie o tytułowe 
dwa, ale o trzy eksperymenty. Poprzestanę jednak na wyjaśnieniu, że pierwszy eks-
peryment został wykonany przez biegłego opiniującego na zlecenie prokuratury. 
Biegły ten stwierdził, że zdjęcia wykonane przez funkcjonariusza policji oddają 
w sposób rzeczywisty widoczność, jaka panowała na miejscu wypadku i dokonując 
oględzin miejsca wypadku pod kątem widoczności ustalił na zasadzie ekspery-
mentu rzeczoznawczego, że w porze nocnej w czasie opadów deszczu możliwość 
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zauważania pieszego ubranego w ciemne ubranie przekraczającego jezdnię ze 
strony lewej na prawą wynosi 50–70 m. Tak lakoniczny opis eksperymentu, niepo-
party nawet jedną fotografią, mógł budzić niepewność i nie dziwi, że gdy sprawa 
trafiła na wokandę, opinia wzbudziła wątpliwości sądu, który zadecydował o po-
wołaniu kolejnego biegłego, wskazując w postanowieniu na konieczność wykona-
nia eksperymentu. Jak można się domyślać – tym drugim biegłym był autor niniej-
szego tekstu. 

2. Informacje o wypadku 

Do wypadku stanowiącego tło do prowadzonych rozważań doszło w zimowy 
wieczór, na lokalnej drodze położonej w niewielkiej miejscowości, w pobliżu pa-
rafialnego kościoła. Z tego właśnie kościoła uczestnicy nabożeństwa wracali do 
swych domów. Między innymi do domu wracała 86-letnia kobieta, dla której ten 
powrót zakończył się tragicznie – poniosła śmierć, potrącona przez samochód 
w czasie przechodzenia przez jezdnię. 

W tym dniu warunki drogowe były złe. Nie tylko z powodu temperatury, tylko 
nieznacznie większej od zera, ale przede wszystkim z uwagi na występujące opady 
deszczu. Droga była oświetlona latarniami ulicznymi, które znajdowały się po pra-
wej stronie jezdni w odległości ok. 3 m od jej krawędzi. Nawierzchnia jezdni o sze-
rokości około 6 m nie miała oznakowania poziomego. Jej stan można byłoby okre-
ślić słowem „przeciętny” – nierówna, miejscami naprawiana, z niewielkimi ubyt-
kami asfaltu. Po lewej stronie jezdni, wzdłuż ogrodzenia kościoła znajdował się 
chodnik, natomiast po drugiej stronie usytuowany był przykościelny parking. Nie-
stety chodnik ten kończył się na równi z ogrodzeniem terenu kościelnego, a na dal-
szym odcinku po lewej stronie znajdowała się szutrowa droga, a dalej gruntowe 
pobocze. Niewątpliwie w złych warunkach drogowych pobocze to nie nadawało 
się do ruchu pieszych i zapewne nikt by z tego pobocza nawet nie próbował korzy-
stać, ponieważ po prawej stronie jezdni za parkingiem znajdował się drugi chodnik. 
Wzajemna konfiguracja tych chodników była taka, że na odcinku kilkunastu me-
trów chodnik był zarówno po lewej, jak i po prawej stronie jezdni (ryc. 1), a więc 
osoby idące chodnikiem po lewej stronie jezdni mogły przejść na chodnik po pra-
wej stronie nie wchodząc ani na gruntowe pobocze ani na szutrowy parking. Nie-
stety w miejscu tym nie wyznaczono przejścia dla pieszych, a najbliższe znajdo-
wało się dość daleko, w odległości znacznie ponad 100 m. 
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Ryc. 1. Widok miejsca wypadku. 

Przeprowadzone po wypadku badanie krwi pobranej ze zwłok pieszej – jak 
można było się spodziewać – nie wykazało obecności alkoholu etylowego. Nie-
wielką ilość alkoholu stwierdzono jednak we krwi kierującego samochodem. 
Wprawdzie była to ilość mniejsza od dającej podstawę do przyjęcia, że był on 
w stanie po użyciu alkoholu, ale w postępowaniu dało się wyczuć piętnowanie sy-
tuacji prowadzenia pojazdu „nie całkiem na trzeźwo”. 

W toku postępowania kierujący samochodem wyjaśnił, że nie dostrzegł pie-
szej przed potrąceniem, a zareagował dopiero gdy usłyszał huk i dostrzegł, jak roz-
bija się przednia szyba. Podał, że jechał z prędkością ok. 40 km/h, ponieważ w re-
jonie miejsca wypadku jest przejście dla pieszych, przystanki i kościół. Zwrócił 
również uwagę na warunki pogodowe i ciemną odzież pieszej oraz podkreślił, że 
w jego samochodzie są słabe światła. W sprawie przesłuchano również świadka – 
pieszą, która po wyjściu z kościoła szła razem z pokrzywdzoną. Z jej zeznań wyni-
kało, że szły chodnikiem znajdującym się po lewej stronie, a gdy doszły do jego 
końca, to świadek skręciła w lewo w kierunku miejsca zamieszkania, natomiast 
pokrzywdzona poszła na drugą stronę jezdni. Po przejściu kilkunastu kroków świa-
dek usłyszała huk towarzyszący potrąceniu. 

3. Rekonstrukcja przebiegu wypadku 

3.1. Uszkodzenia i stan techniczny samochodu 

Powypadkowe badania pojazdu wykazały uszkodzenia lewego przedniego na-
rożnika – rozbity był lewy reflektor wraz z lampą kierunkowskazu, nieznacznie 
pogięta była pokrywa komory silnika w obszarze nad tym reflektorem, popękana 
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i rozdzielona została przednia szyba po lewej stronie, a także uszkodzone zostało 
lewe lusterko.  

Biegły wykonujący powypadkowe badanie stwierdził, że podstawowe zespoły 
samochodu decydujące o bezpieczeństwie ruchu działały w czasie wypadku prawi-
dłowo, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na jego zaistnienie. W czasie 
powypadkowych badań biegły ten ustalił, że samochód wyposażony był w opony 
zimowe o dostatecznej głębokości rzeźby bieżnika. Hamowanie samochodu na su-
chej nawierzchni jezdni z prędkości 30 km/h, skutkowało pozostawieniem prosto-
liniowych śladów blokowania o długości 3,2 m. Można było wyliczyć, że samo-
chód osiągał na suchej nawierzchni jezdni opóźnienie, którego wartość dawała pod-
stawę do stwierdzenia, iż jego układ hamulcowy był sprawny technicznie1. 

3.2. Miejsce pierwszego kontaktu pieszej z nadwoziem samochodu 

Z dowodów osobowych wynikało, że piesza przechodziła przez jezdnię ze 
strony lewej na prawą i okoliczność ta nie była kwestionowana. Szczegółowa ana-
liza śladów ujawnionych na nadwoziu samochodu pozwoliła na ustalenie usytuo-
wania pieszej w chwili pierwszego kontaktu z jego nadwoziem – w czasie potrące-
nia środek masy ciała pieszej znajdował się w odległości ok. 0,3 m od lewego boku 
samochodu (ryc. 2). 

 
Ryc. 2. Usytuowanie pieszej względem nadwozia samochodu w chwili potrącenia. 

                                                           
1 Więcej na temat obliczania opóźnienia na podstawie wyników próby hamowania w artykule [2]. 
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W czasie oględzin miejsca wypadku nie ujawniono na nawierzchni jezdni żad-
nych śladów, które pozwoliłyby na ustalenie miejsca, w którym znajdowała się pie-
sza w chwili pierwszego kontaktu z nadwoziem samochodu. Z wyjaśnień kierują-
cego samochodem nie wynikało, aby wykonał on obronny manewr skrętu, dlatego 
można było przyjąć, że w miejscu potrącenia pieszej samochód znajdował się w ta-
kiej samej odległości od prawej krawędzi jak po zatrzymaniu. Uwzględniając usy-
tuowanie pieszej względem samochodu w chwili kolizji (ryc. 2) można było stwier-
dzić, że od lewej krawędzi jezdni przeszła ona odcinek drogi o długości 4,3 m. 

Ustalenie lokalizacji miejsca potrącenia pieszej wzdłuż jezdni nastręczało 
nieco więcej trudności dlatego do analizy przyjąłem przedział, którego ogranicze-
niem od góry była lokalizacja pierwszych śladów w postaci przedmiotów należą-
cych do pieszej, natomiast ograniczeniem od dołu miejsce, w którym kończył się 
chodnik po lewej stronie jezdni, gdzie zgodnie z zeznaniami świadka pokrzyw-
dzona miała przechodzić na drugą stronę jezdni. Choć to drugie miejsce zdawało 
się być bardziej prawdopodobne, gdyż kontynuowanie ruchu po lewej stronie wy-
magało przejścia przez szutrową drogę, w którą skręciła piesza – świadek przesłu-
chany po wypadku, to nie było podstaw by kategorycznie wykluczyć możliwość 
przechodzenia przez jezdnię w miejscu oddalonym o kilka metrów od końca chod-
nika. 

3.3. Prędkość samochodu 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie umożliwił precyzyjnego oblicze-
nia prędkości, z jaką jechał samochód w chwili potrącenia pieszej. Opierając się na 
odległości pomiędzy miejscem potrącenia a miejscem zatrzymania samochodu oraz 
zakładając intensywne i nieprzerwane hamowanie na całym tym odcinku, można 
było wyliczyć, że bezpośrednio przed potrąceniem pieszej samochód mógł jechać 
z prędkością nie większą niż 55–65 km/h. Z wyjaśnień kierującego wynikało jed-
nak, że podjął reakcję dopiero po potrąceniu pieszej, a w takiej wersji samochód 
mógł jechać przed potrąceniem z prędkością 36–46 km/h. 

Na przedniej szybie samochodu powstały uszkodzenia od uderzenia głową 
pieszej, co dało możliwość szacowania prędkości z przyrostu rozwinięcia. Oblicze-
nia wykazały, że jeżeli w chwili potrącenia samochód był już hamowany, to pręd-
kość kolizyjna nie była mniejsza niż 46 km/h, natomiast jeśli nie był, to prędkość 
kolizyjna nie była mniejsza niż 49 km/h. 

Dla wersji, w której samochód był hamowany w chwili potrącenia pieszej, 
można było również zastosować wyznaczanie prędkości w oparciu o metodę prof. 
Slibara. Wynikiem analizy przeprowadzonej w programie Slibar2 było uzyskanie 
rozwiązań w zakresie prędkości mieszczących się w przedziale 51–61 km/h. 

                                                           
2 https://cybid.com.pl/slibar/. 
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Prędkość wyliczona przy założeniu intensywnego hamowania w chwili potrą-
cenia pieszej (55–65 km/h) dobrze korelowała z prędkościami ustalonymi przy wy-
korzystaniu metody Slibara (51–61 km/h) i nie pozostawała w sprzeczności z pręd-
kością szacowaną z przyrostu rozwinięcia (powyżej 46 km/h). Natomiast prędkość 
wyliczona dla wersji podjęcia reakcji dopiero po potrąceniu pieszej (36–46 km/h) 
była nieco za mała w kontekście obliczeń przeprowadzonych przy wykorzystaniu 
przyrostu rozwinięcia pieszego (powyżej 49 km/h). Uwzględniając jednak niepew-
ność szacowania prędkości na podstawie rozwinięcia pieszego, brak było podstaw 
do wykluczenia wersji wynikającej z wyjaśnień kierującego, który od samego po-
czątku, konsekwentnie twierdził, że jechał z prędkością około 40 km/h. 

3.4. Analiza czasowo-przestrzenna 

Z zeznań świadków, którzy znali pokrzywdzoną wynikało, że była ona przed 
wypadkiem w dobrej kondycji i nie miała problemów z poruszaniem się. Wyko-
rzystując opublikowane w literaturze wyniki badań prędkości ruchu pieszych [3, 4] 
przyjąłem, że piesza mogła iść normalnym krokiem z prędkością 0,8–1,0 m/s lub 
szybkim krokiem z prędkością 1,0–1,3 m/s. 

Analiza czasowo-przestrzenna pozwoliła na ustalenie, że jeżeli samochód był 
hamowany w chwili potrącenia, to piesza weszła na jezdnię w odległości nie mniej-
szej niż 57 m przed samochodem, natomiast jeśli kierujący podjął reakcję dopiero 
po potrąceniu, to piesza weszła na jezdnię, gdy samochód znajdował się od niej 
w odległości nie mniejszej niż 33 m. 

3.5. Możliwości uniknięcia wypadku 

Stan zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powstaje w chwili, w któ-
rej uczestnicy ruchu znajdują się w takim wzajemnym położeniu, w którym poja-
wiają się obiektywne możliwości dostrzeżenia nieuchronności zdarzenia, do któ-
rego dojdzie, jeżeli przynajmniej jeden z nich nie podejmie i skutecznie nie zreali-
zuje działań zapobiegających temu zdarzeniu. W analizowanej sprawie, z uwagi na 
warunki widoczności, piesza miała obiektywne możliwości dostrzeżenia samo-
chodu znacznie wcześniej niż kierowca samochodu mógł dostrzec pieszą, dlatego 
zagrożenie dla poszczególnych uczestników powstało w różnych chwilach. Stan 
zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszej, powstał w chwili jej wejścia na jezdnię. Nie 
było wątpliwości, że gdyby piesza w sposób prawidłowy oceniła sytuację drogową, 
to powinna powstrzymać się od przechodzenia przez jezdnię przed nadjeżdżającym 
samochodem. Jeśli jednak zdecydowała się wejść na jezdnię, to obserwując ruch 
samochodu – w ramach wypełniania obowiązku zachowania szczególnej ostrożno-
ści – miałaby możliwość dostrzeżenia, że jadący samochód zbliżył się do niej na 
niebezpieczną odległość i dalsze kontynuowanie przechodzenia zakończy się wej-
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ściem na jego tor ruchu i potrąceniem. W takiej sytuacji zatrzymanie się przed wej-
ściem na prawą połowę jezdni stanowiłoby skuteczny manewr obronny zapobiega-
jący nieszczęśliwemu zdarzeniu. 

Stan zagrożenia bezpieczeństwa dla kierującego samochodem powstał nato-
miast znacznie później – dopiero w chwili, w której obiektywnie możliwe było do-
strzeżenie pieszej przechodzącej przez jezdnię. W zasadzie kierujący samochodem 
mógł po dostrzeżeniu pieszej podjąć wyłącznie manewr intensywnego hamowania. 
Próba ominięcia pieszej nie miała uzasadnienia, ponieważ po prawej stronie znaj-
dował się chodnik oddzielony od jezdni wysokim krawężnikiem. 

Złożoność analizowanego zdarzenia, w postaci pieszej ubranej w ciemne ubra-
nie, wchodzącej na mokrą jezdnię z lewej strony, przy występowaniu oświetlenia 
ulicznego w postaci latarni usytuowanych po prawej stronie jezdni, sprawiała, że 
do ustalenia odległości zauważenia pieszej niezbędne było wykonanie ekspery-
mentu. Istotnymi elementami, które należało uwzględnić w czasie eksperymentu 
były: ubiór pieszej, rodzaj świateł samochodu i warunki atmosferyczne. Z akt 
sprawy wynikało, że piesza ubrana była w płaszcz koloru ciemnozielonego, czarną 
spódnicę i czarne kozaki sięgające do połowy łydki. Na głowie miała natomiast 
chustę koloru beżowego, a na ramionach szal, w którego kolorystyce dominowały 
odcienie brązu. Do eksperymentu wykorzystany został inny samochód, ale wie-
kiem i typem reflektorów (reflektory o konstrukcji paraboidalnej, w których źró-
dłem światła były żarówki typu H4) zgodny z uczestniczącym w wypadku. Naj-
trudniejszym elementem był wybór odpowiedniego dnia na wykonanie ekspery-
mentu, aby jak najbardziej zbliżyć się do warunków panujących w czasie zdarzenia. 
Przypomnieć należy, iż do wypadku doszło w porze nocnej, przy występujących 
niewielkich opadach deszczu, które sprawiały, że nawierzchnia jezdni była mokra. 

Na podstawie informacji z materiału dowodowego, w szczególności fotografii 
wykonanych po wypadku, przygotowałem odpowiedni ubiór dla pozoranta: czarne 
kozaki, czarną spódnicę, ciemnozielony płaszcz, szal koloru brązowego i (z po-
wodu braku odpowiedniej chusty) czapkę jasnego koloru. W dniu, w którym krót-
koterminowa prognoza pogody wskazywała na występowanie opadów deszczu 
udałem się na miejsce, w którym doszło do opiniowanego zdarzenia wypożyczo-
nym samochodem wraz z pozorantem i przygotowaną odzieżą. Po przybyciu na 
miejsce okazało się, że chwilę wcześniej przeszła burza, więc nawierzchnia jezdni 
była mokra, a co więcej występował nawet nieintensywny opad deszczu. Trudno 
wymarzyć sobie warunki bardziej przystające do panujących w czasie wypadku. 

Z uwagi na obawę dotyczącą zmiany warunków atmosferycznych (zanik opa-
dów lub wzrost ich intensywności), a także ryzyko związane z możliwością wyłą-
czenia latarni ulicznych3, odstąpiłem od klasycznej metody, polegającej na badaniu 
możliwości dostrzeżenia pieszej z odległości co 10 m, ograniczając badanie do 
                                                           
3 W wielu wsiach ze względów ekonomicznych latarnie są wyłączane późną nocą, a badanie z uwagi 

na ruch uliczny było przeprowadzane tuż przed godziną 12 w nocy. 
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dwóch ustawień samochodu. Pierwszym było usytuowanie samochodu w odległo-
ści 37 m od toru ruchu pieszej, ponieważ dostrzeżenie pieszej z takiej odległości 
dawałoby kierującemu możliwość zatrzymania pojazdu przed torem ruchu pieszej, 
jeśli jechałby on z prędkością dopuszczalną, natomiast drugim pozycja samochodu, 
w której występowała możliwość dostrzeżenia pieszej. 

W czasie eksperymentu pozorant przemieszczał się po lewej połowie jezdni, 
natomiast ja oceniałem widoczność z miejsca kierowcy, wykonując jednocześnie 
fotografie w celu udokumentowania widoczności z tego miejsca. Warto podkreślić, 
że choć fotografie nie oddają w pełni widoczności w warunkach nocnych, to ich 
wykonanie powinno być nieodzownym elementem prowadzonych badań widocz-
ności, ponieważ stanowią one potwierdzenie tego, co zostało ustalone na miejscu. 
W czasie bezpośredniego badania doszedłem do przekonania, iż kierujący samo-
chodem nie miał możliwości dostrzeżenia pieszej z odległości 37 m. Powodem 
braku takiej możliwości było znajdowanie się sylwetki pieszej na ciemnym tle wy-
stępującym za lewą krawędzią jezdni, przy występowaniu mocno rozjaśnionego 
chodnika położonego po prawej stronie i licznych refleksów świetlnych na prawej 
połowie jezdni, będących skutkiem odbijania od mokrej nawierzchni jezdni pro-
mieni świetlnych pochodzących z lamp ulicznych. Wprawdzie koncentracja 
wzroku na obszarze, w którym znajdował się pozorant mogłaby prowadzić do 
stwierdzenia, że można dostrzec jaśniejsze obszary w postaci części nóg niezakry-
tych spódnicą i głowy, ale były to elementy o zbyt małej powierzchni, aby w kon-
tekście całego obrazu powiązać je z możliwością występowania w tym miejscu 
osoby pieszej. Warto również wspomnieć, że z zebranego w sprawie materiału do-
wodowego nie wynikało, jakiej długości spódnicę miała piesza, a więc nie można 
było wykluczyć, że spódnica zakrywała jej nogi aż do kozaków. Jeśli natomiast 
chodzi o głowę, to z badań wynika, że dostrzeżenie jasnego nakrycia głowy nie 
prowadzi do identyfikacji przeszkody jako pieszego [5]. Jasny obiekt niewielkich 
rozmiarów, znajdujący się wysoko nad jezdnią, nie jest utożsamiany z osobą pieszą, 
ponieważ wzrok kierowcy poszukuje ewentualnych przeszkód na jezdni, na granicy 
światła i cienia, jaka powstaje w wyniku oświetlania drogi światłami mijania. 

Po ustaleniu, że kierujący samochodem nie mógł dostrzec pieszej z odległości 
niezbędnej do zatrzymania przed nią samochodu jadącego z prędkością 50 km/h, 
podjeżdżałem z niewielką prędkością w stronę miejsca wypadku, aż do położenia, 
w którym możliwe było dostrzeżenie pozoranta. Po zatrzymaniu samochodu oka-
zało się, że odległość pomiędzy przodem samochodu a torem ruchu pozoranta wy-
nosiła 25 m. Z uwagi na to, że w czasie wypadku mogły występować bardziej in-
tensywne opady deszczu niż w czasie eksperymentu, ostatecznie jako odległość 
dostrzeżenia pieszej przyjąłem przedział 20–25 m. 

Na podstawie wykonanych analiz czasowo-przestrzennych można było wska-
zać, że gdy samochód znajdował się w odległości 37 m przed torem ruchu pieszej, 
to piesza znajdowała się na lewej połowie jezdni, natomiast gdy zbliżył się do niej 
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na odległość rzędu 20÷25 m, to piesza znajdowała się w rejonie osi jezdni. Wyniki 
eksperymentu dały podstawę do stwierdzenia, że kierujący samochodem nie mógł 
uniknąć wypadku nie tylko dla prędkości dopuszczalnej 50 km/h, ale także wów-
czas, jeśli jechał z deklarowaną prędkością 40 km/h. W tej drugiej wersji można 
było jednak doszukiwać się wpływu niedostrzeżenia pieszej przed potrąceniem na 
skutki wypadku, ponieważ podjęcie reakcji w podległości 20–25 m przed pieszą, 
a następnie manewru intensywnego hamowania, mogłoby prowadzić do istotnego 
zmniejszenia prędkości kolizyjnej. Rozważania w tym obszarze wymagają jednak 
dużej ostrożności, ponieważ opierają się one na zależnościach statystycznych. 

4. Eksperyment procesowy 

Jak można się domyślać sąd dysponując dwoma opiniami, sprzecznymi w za-
kresie odległości zauważenia pieszej i będących ich konsekwencją możliwości 
uniknięcia wypadku, podjął decyzję o wykonaniu eksperymentu procesowego, aby 
o warunkach widoczności naocznie przekonać zarówno siebie jak i zapewne strony. 
Do udziału w eksperymencie wezwani zostali obaj biegli, którzy mieli już za sobą 
pobyt na miejscu, w którym doszło do wypadku i swoje własne, rzeczoznawcze 
eksperymenty. 

Eksperyment procesowy musi być zaplanowany z dużym wyprzedzeniem, po-
nieważ zgodnie z k.p.k. o takiej czynności procesowej muszą być powiadomione 
strony postępowania. Z dużym wyprzedzeniem nie sposób jest jednak zaplanować 
eksperyment na dzień, w którym będą odpowiednie warunki atmosferyczne. Sytu-
acja taka sprawia, że jeśli do wykonania eksperymentu konieczna jest sucha na-
wierzchnia jezdni, a w ustalonym dniu występują opady, to eksperyment jest od-
woływany. Jeśli nawierzchnia jezdni ma być mokra, a deszcz nie pada, to uzyskanie 
odpowiedniego stanu nawierzchni jest możliwe przez polanie jej wodą. W praktyce 
organizator eksperymentu zwraca się najczęściej do lokalnej jednostki straży po-
żarnej lub przedsiębiorstwa oczyszczania z prośbą o wsparcie w tym zakresie. 
W przedmiotowej sprawie nawierzchnia jezdni miała być mokra i w ustalonym 
dniu w godzinach popołudniowych występowały opady deszczu, co dobrze roko-
wało na uzyskanie odpowiednich warunków. W godzinach wieczornych już 
wprawdzie opady nie występowały, ale zebrani zgodnie stwierdzili, że nawierzch-
nia jezdni jest mokra i eksperyment można wykonać bez zewnętrznego wsparcia. 
Warto również wspomnieć, że eksperyment procesowy realizowany był w dniu, 
w którym temperatura oscylowała w okolicach zera, a więc użycie wody prowadzi-
łoby do konieczności użycia solanki po wykonaniu eksperymentu, aby zapobiec 
ewentualnym innym niebezpiecznym zdarzeniom, których ryzyko wystąpienia sil-
nie wzrasta po wjechaniu na oblodzony odcinek drogi. 

Eksperyment przeprowadzono przy wykorzystaniu tego samego samochodu, 
który wykorzystałem w czasie eksperymentu rzeczoznawczego. Pozorantem była 
osoba ubrana w czarne buty, czarną spódnicę i ciemnozielony płaszcz – ten sam, 
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który wykorzystany był w czasie eksperymentu rzeczoznawczego, natomiast na ra-
mionach i na głowie miała chusty należące do pokrzywdzonej, które zostały zabez-
pieczone przez rodzinę. 

W czasie tego eksperymentu ustalono, że pierwsze zauważenie pozoranta 
znajdującego się na jezdni nastąpiło z odległości 62 m, przy czym uczestnicy eks-
perymentu wiedzieli, które miejsce mają obserwować. Z analizy czasowo-prze-
strzennej wynikało jednak, że gdy samochód znajdował się w takiej odległości, to 
piesza mogła znajdować się jeszcze się poza jezdnią, a wówczas nie byłoby moż-
liwe jej zauważenie, ponieważ jej sylwetka zlewała się z tłem.  

W czasie eksperymentu procesowego pozorant w sposób niebudzący wątpli-
wości był widoczny z odległości ok. 38 m. Odnosząc tę odległość do długości drogi 
niezbędnej do zatrzymania samochodu jadącego z prędkością dopuszczalną (37 m) 
można było wyprowadzić wniosek, że kierujący samochodem mógł dostrzec pieszą 
z odległości pozwalającej na uniknięcie wypadku. Tym bardziej wypadku mógłby 
uniknąć jadąc z deklarowaną prędkością 40 km/h. 

5. Podsumowanie 

Dla mnie, jako biegłego opiniującego w sprawie przedmiotowego zdarzenia, 
powstała niekomfortowa sytuacja, ponieważ w dwóch eksperymentach uzyskane 
zostały różne odległości zauważenia pieszej, a w obu uczestniczyłem osobiście 
i nie miałem zastrzeżeń nie tylko do metodyki ich przeprowadzenia, ale przede 
wszystkim do uzyskanych odległości. Z tej niekomfortowej sytuacji pomógł mi 
wyjść sąd, ponieważ po eksperymencie procesowym zlecił zarówno mnie, jak 
i wcześniej opiniującemu biegłemu, opracowanie opinii uzupełniających celem 
ustalenia, czy przy uwzględnieniu wyniku eksperymentu procesowego nadal pod-
trzymujemy swoje pisemne opinie. Opracowując opinię uzupełniającą dysponowa-
łem aktami sprawy, co dało mi możliwość powtórnego przeanalizowania materiału 
dowodowego, ale tym razem pod kątem ustalenia czynników wpływających na 
uzyskanie różnych wyników w omawianych dwóch eksperymentach. 

5.1. Opady deszczu i stan nawierzchni jezdni 

Z analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało jednoznacz-
nie, że w czasie potrącenia pieszej występowały opady deszczu i dlatego dołożyłem 
wszelkich starań, aby eksperyment rzeczoznawczy przeprowadzić w takich warun-
kach. Z uwagi na to, że tego rodzaju eksperyment nie wymaga zawiadamiania stron 
postępowania, mogłem pozwolić sobie na bieżącą obserwację warunków pogodo-
wych i podjęcie decyzji o udaniu się na miejsce w odpowiednim czasie. Mogłem 
również, gdyby okazało się po przybyciu na miejsce, że warunki są nieodpowied-
nie, przełożyć eksperyment na kolejny, bardziej dogodny termin. Eksperyment rze-
czoznawczy udało się zrealizować podczas nieintensywnych opadów deszczu, na-
tomiast w czasie eksperymentu procesowego deszcz nie padał. Warto pamiętać, że 
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występowanie opadów deszczu wiąże się z powstaniem zjawisk wpływających nie-
korzystnie na proces widzenia. Przede wszystkim zmienia się barwa jezdni, która 
decyduje o kontraście pomiędzy odzieżą osoby pieszej a tłem. Ponadto krople desz-
czu padające na przednią szybę pojazdu, tworzą mikroskopijne soczewki, powodu-
jąc niekorzystne dla kierowcy powstanie dodatkowych źródeł olśniewania. Używa-
nie wycieraczek zmniejsza oczywiście ten wpływ, ale nie niweluje go całkowicie. 
Niekorzystne zjawiska związane z deszczem koncentrują się przede wszystkim na 
nawierzchni jezdni, ponieważ w czasie deszczu powstają nieregularności w rozkła-
dzie wody na nierównej powierzchni jezdni, co przy oświetleniu jej światłem po-
chodzącym z latarni ulicznych skutkuje powstaniem licznych pól o różnym stopniu 
luminancji. W czasie eksperymentu rzeczoznawczego nawierzchnia jezdni była 
mokra, ponieważ przed eksperymentem występowały intensywne opady deszczu. 
W dniu planowanego eksperymentu procesowego występowały wprawdzie w go-
dzinach popołudniowych opady deszczu, jednak nie był to deszcz intensywny, 
a stan nawierzchni jezdni w czasie wykonywania eksperymentu procesowego bar-
dziej odpowiadał określeniu „wilgotna” niż „mokra”.  

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltu, który ma chropowatą powierzch-
nię, dlatego po jej powierzchniowym zmoczeniu zmienia się jej wartość luminancji 
od odpowiedniej dla koloru szarego (dla jezdni suchej) do odpowiedniej dla koloru 
ciemno szarego, a czasem nawet dążącego do czarnego (dla jezdni wilgotnej). Nie-
wielkie zmoczenie jezdni powoduje jednak, że jej powierzchnia nadal jest chropo-
wata, a zatem promienie świetlne odbijają się od niej we wszystkich kierunkach. 
Powierzchnie taką nazywa się powierzchnią rozpraszającą. Odnosząc te uwagi do 
procesu zauważania przeszkody należy stwierdzić, że luminancja jezdni wilgotnej 
(czyli luminancja tła) zmniejsza się w porównaniu do luminancji jezdni suchej, 
a więc przybliża się do luminancji przeszkody, powodując, że kontrast pomiędzy 
ciemną przeszkodzą a tłem ulega zmniejszeniu, a tym samym zmniejszeniu ulegają 
odległości zauważenia.  

Na jezdni mokrej zanika dla obserwatora powierzchniowa chropowatość na-
wierzchni, ponieważ nierówności wypełniają się wodą. Może to dotyczyć całej po-
wierzchni jezdni, szczególnie w przypadku obfitych opadów, lub tylko jej części 
np. obszarów wyjeżdżonych wzdłuż torów kół na skutek utrudnionego odpływu 
wody. Wówczas pokryta warstwą wody powierzchnia jezdni staje się dla obserwa-
tora powierzchnią lustrzaną, w której odbijają się światła latarń, okien, witryn skle-
powych, a także innych pojazdów. Powierzchnia taka nazywa się powierzchnią od-
bijającą. Pomimo, że kolor nawierzchni staje się zbliżony, a czasem nawet iden-
tyczny do tego, jaki występuje na nawierzchni wilgotnej, to zauważanie znacząco 
pogarsza się, co wynika to z tego, że światło latarń odbite w tej powstałej po-
wierzchni lustrzanej tworzy nowe dodatkowe źródła olśnienia. 
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Porównując fotografie wykonane w czasie obu eksperymentów z fotografiami 
wykonanymi bezpośrednio po wypadku doszedłem do wniosku, że warunki zbli-
żone do tych występujących w czasie wypadku panowały podczas wykonywania 
mojego pierwszego – rzeczoznawczego eksperymentu. W celu zwizualizowania 
różnic pomiędzy ilością światła pochodzącego od tych samych latarni, lecz odbi-
tego od nawierzchni jezdni, na której znajduje się różna ilość wody, na kolejnych 
stronach przedstawione zostały zestawienia fotografii, wykonanych w czasie eks-
perymentu rzeczoznawczego i procesowego (ryc. 4–7). Fotografie te zostały tak 
skadrowane, aby uzyskać zbliżony obraz, przy czym fotografie przedstawione na 
ryc. 4 i 5 odpowiadają obrazowi widocznemu z miejsca kierowcy samochodu znaj-
dującego się w odległości ok. 37 m przed torem ruchu pieszej, gdy piesza znajdo-
wała się bliżej lewej krawędzi jezdni, natomiast fotografie przedstawione na ryc. 
6 i 9 odpowiadają obrazowi widocznemu z odległości rzędu 20÷25 m, gdy piesza 
znajdowała się przed osią jezdni. Dla porównania na ryc. 3 przedstawiona została 
fotografia wykonana bezpośrednio po wypadku. 

 
Ryc. 3. Miejsce wypadku. Fotografia wykonana przez policję. 
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Ryc. 4. Widok miejsca, w którym doszło do wypadku – fotografia wykonana w czasie eks-
perymentu rzeczoznawczego z odległości ok. 37 m od pozoranta. 

 
Ryc. 5. Widok miejsca, w którym doszło do wypadku – fotografia wykonana w czasie eks-
perymentu procesowego z odległości ok. 37 m od pozoranta. 
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Ryc. 6. Widok miejsca, w którym doszło do wypadku – fotografia wykonana w czasie eks-
perymentu rzeczoznawczego. 

 

Ryc. 7. Widok miejsca, w którym doszło do wypadku – fotografia wykonana w czasie eks-
perymentu procesowego. 
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5.2. Znajomość celu przeprowadzania eksperymentu 

Niezwykle trudnym zagadnieniem w czasie przeprowadzania eksperymentu 
jest umiejętność chwilowego oderwania się od znajomości okoliczności zdarzenia. 
W czasie eksperymentu, realizowanego post factum, wszyscy jego uczestnicy do-
skonale znają przebieg wypadku, co sprawia, że poszukują przeszkody w dokładnie 
określonym miejscu, podczas gdy przyszły uczestnik wypadku nie wie, że do wy-
padku dojdzie i pozbawiony jest tej możliwości, co sprawia, że na ogół nie skupia 
on swojej uwagi w miejscu, w którym znajduje się przeszkoda. W czasie ekspery-
mentu procesowego sąd uznał, że pierwsza możliwość zauważenia osoby pieszej 
znajdującej się na jezdni wystąpiła z odległości 62 m. Istotnie, przy skupieniu 
uwagi na obszarze, w którym znajdował się pozorant, można było z tej odległości 
dostrzec jego sylwetkę na tle jaśniejszej nawierzchni jezdni. Gdyby jednak na-
wierzchnia jezdni była ciemniejsza, np. taka jak w czasie eksperymentu rzeczo-
znawczego, to kontrast pomiędzy odzieżą, a tłem byłby mniejszy i dostrzeżenie 
przeszkody z tej odległości nie byłoby możliwe. Ponadto istniały rozwiązania, 
w których piesza weszła na jezdnię w odległości mniejszej niż 62 m, a tym samym 
– zgodnie z wynikami eksperymentu – jej zauważenie nie byłoby możliwe nawet 
przy skoncentrowaniu uwagi na wybranym obszarze, ponieważ tłem dla pieszej nie 
byłaby jezdnia, lecz niekontrastujące otoczenie. 

W rzeczywistym ruchu drogowym pierwsze rozpoznanie przeszkody realizo-
wane jest zazwyczaj przez krótkotrwałe spojrzenie wypełniające początkową część 
czasu reakcji zwaną detekcją i zwykle nie przekracza ono wartości 0,2 s [1, 6]. 
Trudno sobie wyobrazić, aby w czasie eksperymentu osoby niewtajemniczone 
w problemy widoczności skierowywały wzrok na pozoranta tylko w tak krótkim 
czasie, a czas obserwacji ma znaczący wpływ na odległość dostrzeżenia prze-
szkody. Między innymi z tego właśnie względu w matematycznym opisie procesu 
zauważania konieczne było wprowadzanie współczynnika praktycznego (Praxis-
faktor), który rekompensuje stopień koncentracji kierowcy i pozwala przenieść ba-
dania eksperymentalne na prawdziwą sytuację drogową jaką miał kierowca [5]. 

5.3. I co dalej… wysoki sądzie? 

W czasie eksperymentu procesowego zaprezentowałem własny pogląd na 
możliwość dostrzeżenia sylwetki pieszej znajdującej się na jezdni, zatrzymując sa-
mochód w odległości 38 m przed jej torem ruchu. Do oceny sądu pozostawiłem 
kwestię czy zasadnym jest przyjmowanie do rozstrzygnięcia odległości 62 m czy 
38 m, podkreślając jednak, że ta pierwsza ustalona została przy znajomości celu 
prowadzonego eksperymentu. Podsumowując rozważania przedstawione w opinii 
uzupełniającej stwierdziłem, że jeżeli sąd przyjmie, iż warunki drogowe w czasie 
wypadku były zbliżone do tych panujących w czasie wykonywania eksperymentu 
procesowego, to kierujący samochodem miał możliwość uniknięcia wypadku przez 
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zatrzymanie pojazdu przed torem ruchu pieszej. Jeśli jednak sąd podzieli moje sta-
nowisko, że odpowiednie warunki panowały w czasie eksperymentu rzeczoznaw-
czego, to brak będzie podstaw do wykazania kierującemu samochodem, że miał on 
możliwości uniknięcia wypadku. 

6. Wnioski 

Doświadczenie zdobyte w czasie uczestnictwa w dwóch eksperymentach prze-
prowadzonych w jednej sprawie, daje mi postawę do sformułowania wniosków, 
które – mam nadzieję – przyczynią się do zwiększenia dbałości w zakresie plano-
wania i realizacji eksperymentów nocnych. 
1. Realizując eksperyment nocny w warunkach mokrej nawierzchni jezdni należy 

dokładnie przeanalizować jej stan i porównać go ze stanem udokumentowanym 
bezpośrednio po wypadu na fotografiach. Jeśli występują niezgodności to 
w przypadku niedostatecznie mokrej nawierzchni należy zwiększyć ilość zale-
gającej na niej wody, natomiast w przypadku jezdni zbyt mokrej należy przeło-
żyć eksperyment na inny termin. 

2. W czasie eksperymentu należy zadbać o to, aby uczestnicy nie wypatrywali 
przeszkody w miejscu, w którym znajduje się pozorant. Pomocne w tym jest 
uświadomienie im, gdzie w czasie jazdy koncentruje wzrok kierowca samo-
chodu i zasugerowanie, aby powstrzymywali się od kierowania wzroku w inne 
miejsce, w szczególności tam, gdzie znajduje się pozorant. 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca oświetlenia sztucznego. 
W analizowanym wypadku nie wystąpił żaden problem z oświetleniem, natomiast 
podkreślić należy, że bezwzględnie zawsze należy sprawdzić, czy po wypadku nie 
zostały wymienione lampy, a także czy wszystkie lampy świeciły w czasie wy-
padku, a jeśli jakieś nie świeciły, to należy ustalić które. Prawidłowe wykonanie 
eksperymentu wymaga odtworzenia takiego stanu oświetlenia, jaki był w czasie 
wypadku. 
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* * * 

One accident – two experiments 

  Abstract 
The author describes an accident in which a pedestrian was hit and the process of its 
reconstruction with special focus on the issues of establishing the distance of sighting
an obstacle at nighttime. To establish this distance on a road illuminated with a lamp
post in poor atmospheric conditions it is necessary to perform an experiment. The author
emphasizes the need for taking every effort to replicate the road conditions during the
experiment closest possible to those during the accident. He also points to the necessity
of taking care that the experiment participants do not watch for the obstacle in the place
where the helper is located. 
Key words 
Accident at nighttime, hitting a pedestrian, experiment, sighting distance. 
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