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Wniosek 
o podjęcie prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego 

I.  Na  podstawie  art.  9   §  2  k.p.k.  wnoszę  o  wydanie  przez  Prokuratora
Generalnego postanowienia o uchyleniu prawomocnego postanowienia
Komisariatu Policji w Annopolu (RSD.33/19)  o umorzeniu dochodzenia
w fazie  in rem w sprawie zaistniałego w dniu 20 lutego 2019 r.  w miejscowości
Annopol  woj.  lubelskie  zdarzenia  drogowego  z  udziałem  samochodu  osobowego
marki Citroen Jumper nr rej. KNT 44323 kierowanego przez Dariusza Dziedziech, w
którym obrażeń ciała w postaci złamania piramidy lewej kości skroniowej, złamania
lewych żeber I, II, III, V, VI doznał pieszy Stanisław Stefańczak, które to obrażenia
skutkowały rozstrojem zdrowia i naruszeniem narządu ciała na czas powyżej 7 dni
tj.  o  czyn  z  art.  177  § 1  k.k.  Powyższe  postanowienie  zostało  w  dniu  29
sierpnia  2019  r.  zatwierdzone  przez  Prokuratora  Rejonowego  w
Kraśniku (2 Ds.684.2019.D).

Postanowienie o uchyleniu prawomocnego postanowienia winno być wydane
w trybie określonym w art. 327 § 1 k.p.k. - przy czym dewolucja jest konieczna
ze względu na skrajnie oportunistyczną postawę Prokuratora Rejonowego
w Kraśniku, który nie raczył nawet obejrzeć nagrania z monitoringu, na którym
uwidocznione jest zdarzenie stanowiące przedmiot postępowania.

II.  Wnoszę  o  prowadzenie  podjętego  postępowania  w  kierunku  postawienia
zarzutów  kierującemu  pojazdem  marki  Citroen  Jumper  oraz  wniesienia  aktu
oskarżenia  lub  wniosku  o  warunkowe  umorzenie  postępowania  przeciwko  tej
osobie,  albowiem  w  dokonanym  przez  nią  czynie  sprawczym  weryfikują  się
wszystkie znamiona przestępstwa określonego w art. 177 § 1 k.k.

III. Wydanie decyzji o podjęciu na nowo prawomocnie umorzonego postępowania
uzasadnione jest:

1) koniecznością  usunięcia  z  obrotu  prawnego  orzeczenia  opartego  na
nieprawidłowej ocenie zebranego uprzednio materiału dowodowego;

2) niewyczerpania możliwości w zakresie ustaleń faktycznych. 

1



Ad.  1)  Nieprawidłowa  ocena  materiału  dowodowego  związana  jest  z  obrazą
przepisów prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.), art. 4 p.r.d., art. 26 ust. 1 p.r.d. i polega na
przyjęciu, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych:

• nie  musi  obserwować  przedpola  jazdy,  w  tym  nie  musi  obserwować
przylegającego  do  jezdni  w  miejscu  przejścia  dla  pieszych  chodnika,  aby
upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię;

• w sytuacji, gdy inni uczestnicy ruchu drogowego zachowują się niezgodnie z
prawem – nie musi stosować się do zasady ograniczonego zaufania,  a tym
samym – w sytuacji wtargnięcia pieszego na jezdnię – nie musi wykonywać
żadnych  manewrów  obronnych  i  może  bezkarnie  rozjechać  pieszego  na
przejściu.
 

Ad. 2) Niewyczerpanie możliwości w zakresie ustaleń faktycznych polega przede
wszystkim na tym, iż   nie dokonano rozliczenia czasoprzestrzennego kierującego
pojazdem  od  momentu,  kiedy  mógł  on  zauważyć  pieszego  zbliżającego  się  do
przejścia dla pieszych, a w szczególności od momentu, kiedy pieszy dał kierującemu
sygnał ręką, że wchodzi na przejście – do momentu, kiedy mogło dojść do zderzenia.

Prokuratura nie ustaliła czy kierujący miał możliwość uniknięcia
zdarzenia, gdyby obserwował przedpole jazdy oraz okolice przejścia dla
pieszych,  jeśliby  reakcje  obronne  podjął  w  momencie  zauważenia
zagrożenia.

U z a s a d n i e n i e

Poniżej przedstawiony zostanie stan faktyczny oraz stan sprawy. Natomiast
stan prawny przeanalizowany został w opinii prawnej z dnia 11 października 2019 r.,
która stanowi załącznik do niniejszego pisma procesowego.

Stan faktyczny
W dniu 20 lutego 2019 r.  w miejscowości  Annopol  miał  miejsce wypadek

drogowy na przejściu dla pieszych z udziałem pojazdu osobowego oraz pieszego.
Pokrzywdzony, zbliżając się do przejścia dla pieszych, dał znak ręką kierującemu
pojazdem osobowym, że będzie wchodził na przejście. 

Dowód: nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowane jest zdarzenie (w 
załączeniu). Nagranie jest w aktach sprawy, ale prokurator „nie potrafił go  
odtworzyć” (sic!).

Powyższe  nagranie  zostało  pozyskane  do  akt  sprawy  przez  asp.  sztab.
Jarosława Bauera w dniu 15 czerwca 2019 r.

Dowód: Notatka urzędowa z dnia 15 czerwca 2019 r. - w załączeniu (notatka 
jest ponadto w aktach sprawy)

Kierujący pojazdem – niestety – nie obserwował przejścia dla pieszych i nie
zauważył sygnału, jaki dał mu ręką pieszy – wskutek czego doszło do najechania
pieszego,  bez  podejmowania  ze  strony  kierującego  jakichkolwiek  manewrów
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obronnych.

Dowód:
a) W  notatce  urzędowej  z  dnia  20  lutego  2019  r.  (w  aktach  sprawy  oraz  w

załączeniu) st. sierż. Konrad Suchara – na podstawie rozpytania uczestników
zdarzenia – zapisał: „Kierowca rozpytany o okoliczności zdarzenia nie był w
stanie  jednoznacznie  wyjaśnić  jak  doszło  do  potrącenia.  Oznajmił,  iż  po
prostu się zagapił i uderzył w przechodnia”.

b)  Kierujący pojazdem Dariusz Dzieciech, będąc przesłuchiwany w charakterze
świadka zeznał:  „W pewnym momencie pod samochód wtargnął mi jakiś
mężczyzna. Ja go nie widziałem wcześniej jak się zbliżał do tego przejścia.
Ja zauważyłem go około 1 metr przed samochodem i od razu  nacisnąłem na
pedał hamulca. Poczułem, że go jednak uderzyłem”.

Powyższe  dokumenty  nie  będą  wprawdzie  mogły  stanowić  dowodu  w
postępowaniu przeciwko kierującemu pojazdem, stanowią one jednak informację o
dowodzie,  bowiem na okoliczność,  że  kierujący nie zauważył przechodnia można
przesłuchać  policjanta,  który  będąc  na  miejscu  zdarzenia  dokonywał  rozpytania
uczestników wypadku.

Nadmienić  należy,  iż  przejście  dla  pieszych  –  z  perspektywy  kierujących
jadących przez  Annopol  od strony Kielc  w kierunku Lublina  (a  w tym kierunku
jechał kierujący Citroenem) – jest bardzo dobrze widoczne.

Dowód:  fotografia  wykonana  z  wnętrza  pojazdu  zbliżającego  się  do  
przedmiotowego przejścia – w załączeniu.

Stan sprawy
Postępowanie w sprawie wszczęte zostało z urzędu (postanowienie z dnia 20

lutego 2019 r. - w załączeniu.
Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. postępowanie zostało umorzone

(postanowienie w załączeniu).
Na  skutek  złożonego  środka  zaskarżenia  postanowienie  powyższe  zostało

uchylone przez Sąd (postanowienie Sądu Rejonowego w Kraśniku - w załączeniu).
W  dalszym  toku  postępowania  wywołano  opinię  biegłego,  a  następnie

ponownie  umorzono  postępowanie  (postanowienie  o  umorzeniu  postępowania  z
dnia 26 sierpnia 2019 r. – w załączeniu).

Obrońca  pokrzywdzonego  –  pomimo  takiego  obowiązku  –  nie  sporządził
subsydiarnego  aktu  oskarżenia  –  skutkiem  czego  postanowienie  o  umorzeniu
uprawomocniło się.

 Związku z powyższym wnoszę jak w petitum.

Z poważaniem
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Ja niżej podpisany Stanisław Stefańczak 
popieram złożony wniosek

………………………………………………..

Annopol, dnia 20 października 2019 r.

• Załączniki: 
• płyta SD z nagraniem zdarzenia;
• notatka urzędowa z dnia 15 czerwca 2019 r.
• notatka urzędowa z dnia 20 lutego 2019 r.
• zeznania świadka Dariusza Dzieciech (kierowcy);
• fotografia wykonana z wnętrza pojazdu zbliżającego się do przedmiotowego

przejścia dla pieszych (nie ma jej w aktach sprawy);
• postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 11 kwietnia 2019 r.
• postanowienie Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 7 czerwca 2019 r. (II Kp

123/19) uchylające postanowienie o umorzeniu postępowania;
• prawomocne postanowienie o  umorzeniu postępowania  z  dnia 26 sierpnia

2019 r.
• opinia prawna z dnia 11 października 2019 r.

 

4


