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W artykule omówiony został wypadek drogowy z udziałem pieszego. Analizując wypadki drogowe należy ze szczególną 

starannością zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Przeprowadzić dokładne oględziny, które są dowodem w sprawie 

 i odpowiednio zinterpretowane stanowią podstawę rekonstrukcji wypadku drogowego. Ślady na pojeździe i ślady związane  

z pieszym pozwalają na określenie przypadku uderzenia. Obrażenia pieszego mogą pomóc w ustaleniu jego pozycji w momen-

cie potrącenia. Fazy wypadku potrącenia pieszego to: kontakt, lot i sunięcie. Ubiór pieszego oraz stan nawierzchni jezdni mają 

wpływ na wartość współczynnika μ tarcia pieszego o jezdnię. Badania doświadczalne z manekinami pozwalają ustalić tylko 

niektóre parametry wypadku pojazd – pieszy. Analiza rzeczywistych wypadków z udziałem pieszych określiła zależność zacho-

dzącą między odległością odrzutu pieszego, a prędkością uderzenia. Dokonano własnej analizy zderzenia pojazd – nieletni 

pieszy z wykorzystaniem programu PC-Crash. 

 

WSTĘP 

Od XXI wieku nastąpił rozwój motoryzacji w Polsce, widać to 
szczególnie po danych statystycznych udostępnianych co roku  
w raportach przez Policję. Od początku lat dziewięćdziesiątych 
zwiększa się co roku liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce. 
W 2016 r. liczba ta wyniosła 27 409 106 pojazdów zarejestrowanych 
(w tym:  samochody osobowe, ciężarowe oraz motocykle). Przez 
wzrost liczby pojazdów w ruchu drogowym zwiększa się bezpośred-
nie zagrożenie dla życia ludzkiego i mienia spowodowane wypad-
kiem drogowym lub kolizją. 

Wypadki drogowe są ciągiem zależnych od siebie zdarzeń,  
które są spowodowane przez wiele czynników np. stan techniczny 
pojazdu i nawierzchni poprzez aspekty psychologiczne uczestników 
zdarzenia, do otoczenia, w którym wypadek miał miejsce. Aby 
przeprowadzić prawidłowo analizę i rekonstrukcję wypadku drogo-
wego niezbędne jest rozpoznanie wszystkich zjawisk wchodzących 
w ciąg przyczynowo skutkowy. 

Jednym z najczęściej występujących wypadków drogowych  
w Polsce jest wypadek z udziałem pieszego, a właściwie uderzenie 
pieszego przez pojazd. Statystyka wykazuje, że ten rodzaj wypad-
ków stanowi około 25% ogólnej ich liczby w 2016 r.. Z punktu  
widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawa ta jest niezwy-
kle ważna, gdyż przy uwzględnieniu ogromnej różnicy w masie i 
wytrzymałości uczestników takiego wypadku, skutki dotyczą głównie 
pieszego, kończąc się śmiercią, kalectwem lub długotrwałym lecze-
niem.  

Po każdym wypadku drogowym zostaje uruchomiona procedu-
ralne postępowanie policji, prokuratury, sądu i firm ubezpieczenio-
wych. Podczas prowadzenia postępowanie niezbędne jest orzecze-
nie biegłego w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Pra-
widłowo przeprowadzona rekonstrukcja i analiza udziela odpowiedzi 
na wiele pytań m.in.: kto zawinił, co było przyczyną wypadku,  
ukazuje jasny obraz przyczynowo skutkowy przebiegu zdarzenia. 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE W ZAKRESIE  
ZDARZENIA Z PIESZYMI 

Wypadek drogowy definiuje się jako zdarzenie, które ma miej-
sce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne narusze-
nie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego 
skutkiem jest śmieć jednego z uczestników lub obrażenia ciała 
powodujące naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające 
dłużej niż 7 dni [6]. Natomiast wypadek z udziałem pieszego definiu-
je się jako zdarzenie, w którym pieszy znajdujący się na drodze 
zostaje uderzony bądź najechany przez pojazd mechaniczny [3]. 
Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem mechanicznym 
na drodze, idąca, prowadząca, ciągnąca lub pchająca: rower, moto-
rower, motocykl, wózek dziecięcy, sanki, poruszająca się na wózku 
inwalidzkim, rolkach czy wrotkach [7]. 

Analizując wypadek drogowy z udziałem pieszego należy usta-
lić: 
– początkową prędkość pojazdu (czyli prędkość, jaką miał pojazd 

w chwili powstania stanu zagrożenia), 
– prędkość kolizyjną (czyli prędkość, jaką miał pojazd w chwili 

uderzenia pieszego), 
– położenie samochodu w chwili podjęcia reakcji przez kierowcę,  
– pozycję pojazdu, w której kierowca mógł i powinien był dostrzec 

pieszego,  
– miejsce potrącenia,  
– kierunek ruchu pieszego,  
– prędkość ruchu 

Podane powyżej wielkości ustala się podstawie: 
– śladów hamowania,  
– powypadkowego położenia pojazdu,  
– powypadkowego położenia pieszego,  
– rodzaju i usytuowania uszkodzeń pojazdu,  
– innych śladów ujawnionych na miejscu wypadku: 
– odłamki szkła,  
– elementy pojazdu,  
– przedmioty niesione przez pieszego,  
– ślady krwi,  
– starcie podeszwą buta lub odzieżą nawierzchni podłoża,  
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– otarć na pojeździe,  
– położenia pojazdu w chwili uderzenia pieszego,  
– właściwości i stanu jezdni,  
– rodzaju i ciężkości obrażeń,  
– dowodów osobistych [2,11]. 

Odrzut wzdłużny – jest to odległość pomiędzy miejscem ude-
rzenia pieszego przez samochód, a powypadkowym położeniem 
pieszego – mierzona zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu. 

2. OBRAŻENIA PIESZYCH ZAISTNIAŁE PODCZAS  
WYPADKU DROGOWEGO 

Występują cztery rodzaje obrażeń: 
– lekko ranny - jest to osoba, która poniosła uszczerbek na zdro-

wiu naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na 
okres trwający nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza; 

– ciężko ranny – jest to osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, 
ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie 
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub 
trwałej niezdolności do pracy  

– w zawodzie lub trwałego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. 
Jest to osoba, która doznała obrażeń powodujących naruszenie 
zdrowia i życia za okres trwający dłużej niż 7 dni; 

– zmarły w ciągu 30 dni - jest to osoba, która w tym czasie zmarła 
od dnia zaistnienia wypadku; 

– zmarły na miejscu - jest to osoba, która poniosła śmierć  na 
miejscu wypadku [7] 
Wypadki drogowe z udziałem pieszych można podzielić na trzy 

grupy: 
– wypadek śmiertelny – wypadek, w którym śmierć poniosła co 

najmniej jedna osoba, 
– wypadek ciężki – wypadek, w którym nie było ofiar śmiertelnych 

i co najmniej jedna osoba została ciężko ranna,  
– wypadek lekki – wypadek, w którym nie było ofiar śmiertelnych i 

nie było ciężko rannych i co najmniej jedna osoba została lekko 
ranna [7,11]. 

–  

 
Rys. 1. Potrącenie pieszego przez pojazd i obrażenia [10] 

3. ŚLADY NA MIEJSCU WYPADKU 

Najistotniejszą rolę przy rekonstrukcji wypadku drogowego od-
grywają zabezpieczone i zebrane na miejscu wypadku drogowego 
dowody. Oględziny miejsca wypadku definiuje się jako zespół czyn-
ności procesowo-kryminalistycznych, które polegają na bezpośred-
nim zbadaniu miejsca, osoby lub rzeczy, celem ujawnienia źródeł 
informacji, zabezpieczenia rzeczowych środków dowodowych oraz 
dokonania obiektywnej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i roli 
poszczególnych osób w nim uczestniczących [1]. Opis miejsca 
wypadku bezpośrednio wynika z przeprowadzonych oględzin. Jest 
to zbiór informacji pozyskanych podczas oględzin – dowodów, które 

odpowiednio zinterpretowane są podstawą do rekonstrukcji wypad-
ku drogowego.  

Wśród śladów, które należy ujawnić i opisać podczas oględzin 
wypadku z udziałem pieszego możemy wyróżnić ślady na jezdni, 
ślady na pojeździe i ślady bezpośrednio dotyczące pieszego [11]. 

3.1. Ślady na jezdni 

Ślady, które występują na jezdni po wypadku drogowym  
z udziałem pieszego to: 
– otarcie podłoża od podeszwy buta – zazwyczaj jest to jasny ślad 

otarcia na nawierzchni, ślad ten pozwala ustalić miejsce potrą-
cenia pieszego; 

– ślady hamowania, zarzucania kół – dostarczają informacje na 
temat toru poruszania się pojazdu oraz o dynamice ruchu po-
jazdu, pojawienie się śladu koła na jezdni jest dowodem na to, 
że ruch koła odbywa się na granicy przyczepności lub, że ta 
granica została przekroczona. Ślady kół możemy podzielić na 
ślady toczenia, hamowania, blokowania oraz bocznego znosze-
nia kół; 

– ślady tarcia od odzieży;  
– przedmioty należące do pieszego;  
– odłamki szkła szyb i szkła reflektorowego – na podstawie ob-

szaru rozrzutu szkła przedniej szyby samochodu można ustalić 
miejsce potrącenia pieszego, oraz prędkość kolizyjną pojazdu; 

– płytki lakieru; 
– substancje biologiczne (krew, włosy, tkanki mózgu) [5]. 

3.2. Ślady na pojeździe 

Podczas potrącenia pieszego przez pojazd powstają ślady na 
pojeździe, spośród których wyróżniamy: 
– Wgniecenia blachy i nadwozia; 
– Otarcia błota i lakieru; 
– Rozbicia szkieł reflektorów, kloszy lamp i szyb; 
– Ślady biologiczne w postaci plam krwi, tkanek mózgu, włosów 

na pojeździe [5]. 

3.3. Ślady związane z pieszym 

Spośród śladów związanych z pieszym podczas potrącenia 
przez samochód możemy wyróżnić obrażenia i uszkodzenia ciała 
oraz ślady związane z odzieżą poszkodowanego. Badając obraże-
nia pieszego możemy podzielić je na obrażenia pierwotne, czyli 
takie które pieszy otrzymał bezpośrednio w wyniku potrącenia przez 
pojazd, oraz obrażenia wtórne które powstały na skutek oddziały-
wania skutków potrącenia przez samochód, czyli uderzenia o jezd-
nie, inny pojazd czy przeszkodę, bądź gdy ofiara zostaje przejecha-
na.   

W typowym przypadku potrącenia, pieszy w pierwszej kolejno-
ści zostaje uderzony zderzakiem pojazdu w okolice podudzia  
i stawu kolanowego. Urazy tego typu noszą nazwę urazów „zderza-
kowych”. Są to stłuczenia mięśni kończyn dolnych, wylewy w sta-
wach kolanowym i skokowym, charakterystyczne „klinowe” złamania 
kości długich. Rozległość obrażeń zderzakowych pozwala określić 
pozycję pieszego w momencie kolizji, nie pozwala jednak na ustala-
nie jego kierunku poruszania się. Nie może stanowić również kryte-
rium do oceny prędkości pojazdu. Tego typu urazy pozwalają ustalić 
czy pieszy został potrącony czy przejechany, oraz pozwalają okre-
ślić klasę grupową pojazdu przez który został potrącony, w oparciu 
o to na jakiej wysokości znajdują się otrzymane obrażenia[4]. 

4. STATYSTYKI NA TEMAT WYPADKÓW DROGOWYCH 
Z POTRĄCENIEM PIESZEGO 

Wypadki z udziałem pieszego stanowią około 25% wszystkich 
wypadków spowodowanych w 2016 r. wg. statystyk Wydział Opinio-
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dawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji. Rodzaje wypadków drogowych przedstawione zostały w 
tabeli 2 

Podczas wypadków z udziałem dzieci w wieku  od 7 do 14 lat, 
najwięcej wypadków jest gdy dziecko jest pieszym. Tabela 3 poka-
zuje wypadki w 2015 i 2016 r. z udziałem dzieci w powyższym 
wieku. 

 
Tab. 3. Wypadki z udziałem dzieci 7-14 lat w latach 2015 – 2016 [8] 

 
 
Główny mi przyczynami potrącenia pieszych jest przede 

wszystkim nie ustąpienie pieszemu pierwszeństwa na przejściu dla 
pieszych. Tabela 4 pokazuje główne przyczyny potrąceń pieszych z 

winy kierującego w 2016 r. 
Natomiast w tabeli 5 przedstawione zostały liczby wypadków 

drogowych w wybranych miejscach ruchu pieszych. 
 

Tab. 5. Wypadki drogowe w wybranych miejscach  
ruchu pieszych [8] 

 

5. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU  
SYMULACYJNEGO WYKORZYSTYWANEGO DO 
REKONSTRUKCJI WYPADKU DROGOWEGO 

Podstawowym programem służącym do symulacji wypadków 

Tab. 2.  Rodzaje wypadków drogowych w 2016 r. [8] 

 
 

Tab. 4.   Główne przyczyny potrącenia pieszych z winy kierujących [8] 

 
 

 
Rys. 6.    Wyniki odrzutu wzdłużnego [11] 
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drogowych jest program PC-Crash. Jest to podstawowy program 
używany przez biegłych sądowych do rekonstrukcji wypadków  
w Europie. Dzięki temu programowi można ustalić takie parametry 
wypadku drogowego jak np. ustalenie prędkości pojazdów w chwili 
zderzenia (znając położenie powypadkowe i miejsce zderzenia), co 
nie jest łatwe do ustalenia innymi metodami. Dzięki powyższemu 
programowi można potwierdzić lub wykluczyć deklarowane przez 
uczestników prędkości i przebieg wypadku. Za pomocą programu 
możliwe jest zobrazowanie wypadku drogowego w postaci filmu 
pokazując przebieg wypadku i przemieszczenie się pojazdów po 
wypadku. Pojazdy przedstawione na filmie zachowują się jak praw-
dziwe samochodu. Dodatkowo w programie PC-Crash można 
przedstawiać przebieg potrącenia pieszego lub wypadki z udziałem 
motocykli [9].  

Należy również pamiętać, że pieszy w symulacji jest układem 
wielobryłowym i nie oddaje rzeczywistego zachowania pieszego. 
Program PC – Crash jest narzędziem, który ukazuje wyniki na miarę 
poprawności wprowadzanych danych, dlatego za wnioski odpowie-
dzialny jest użytkownik. 

5.1. Założenia do symulacji 

Analiza  i rekonstrukcja wypadku drogowego, w którym bierze 
udział pojazd osobowy i nieletni pieszy (dziecko), zostanie przepro-
wadzona dla kilku przypadków. Analiza w artykule dotyczy pieszych 
nieletnich czyli dzieci. Dzieci w wieku 7 lat, stają się pomału samo-
dzielne, w związku z tym rodzice pozwalają im samym podróżować 
np. do szkoły. Takie dzieci nie są jeszcze odpowiednio przygotowa-
ne do prawidłowych i bezpiecznych reakcji wobec ruchu drogowego 
i dlatego często dochodzi do wypadków z pieszymi nieletnimi [11]. 
Opis pieszego użytego w symulacji przedstawia tabela 1. 

Opis pojazdu użytego do symulacji wypadku drogowego 

Pojazdem uderzającym w pieszego jest samochód osobowy – 
Volkswagen Golf V 2.0 TDI140 PS. Wysokość środka masy pojazdu 
wynosi 0,3 m.  

Założenia w symulacji: 
– nawierzchnia sucha  
– współczynnik tarcia μ=0,8 
– samochód intensywnie hamuje. 

 
Tab. 1. Dane do symulacji w programie PC- Crash [11] 

Wiek Wzrost [cm] Waga [kg]  
Prędkość  
kolizyjna 
[km/h] 

7 lat  
dziewczynka 

121,5 24,0 

30 

60 

90 

7 lat  
chłopiec 

123,0 24,7 
30 

60 

90 

14 lat  
dziewczynka 

160,5 51,1 
30 

60 

90 

14 lat  
chłopiec 

162,8 51,6 
30 

60 

90 

16 lat  
dziewczynka 

163,0 54,5 
30 

60 

90 

16 lat  
chłopiec 

173,7 62,0 
30 

60 

90 

5.2. Wyniki  

Wyniki odrzutu wzdłużnego wyliczone za pomocą programu 
PC-Crash przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tab. 2. Odrzut wzdłużny wyliczony w programie PC- Crash [11] 
Wyniki przedstawiające wartości odrzutu wzdłużnego przy wykorzystaniu programu 

PC-Crash. 

 30 km/h 60 km/h 90 km/h 

7 letnia  
dziewczynka 

11,69 m 46,01 m 120,75 m 

7 letni 
chłopiec 

12,56 m 44,69 m 93,98 m 

14 letnia  
dziewczynka 

8,84 m 32,91 m 83,18 m 

14 letni 
chłopiec 

8,43 m 30,68 m 77,75 m 

16 letnia  
dziewczynka 

7,52 m 34,35 m 73,16 m 

16 letni 
chłopiec 

8,52 m 24,05 m 52,64 m 

 
Na rysunku 6 przedstawione zostały wyniki odrzutu wzdłużne-

go. 

6. TRZY FAZY POTRĄCENIA PIESZEGO PODCZAS  
REKONSTRUKCJI WYPADKU DROGOWEGO 

Przeprowadzając symulację dokładnie widać poszczególne  
fazy potrącenia pieszego: kontakt, lot i sunięcie.  

Faza kontaktu – potrącony pieszy uderza ciałem o krawędź 
maski, głową uderza w szybę czołową, po czym nogi obracają się 
względem miednicy i głowa wraz z barkiem uderza w krawędź 
dachu (rys. 7). 

 
Rys. 7. Faza kontaktu[11] 

 
Faza lotu pieszego – następuje oddzielenie pieszego od samo-

chodu i lot. Po utracie kontaktu z pojazdem pieszy wykonuje salto 
ponad dachem pojazdu (rys.8). 

 

 
Rys. 8. Faza lotu pieszego [11] 
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Faza sunięcia – pieszy przemieszcza się po powierzchni jezdni 
aż do momentu całkowitego zatrzymania (rys.9). 

 

 
Rys. 9. Faza sunięcia [11] 

PODSUMOWANIE 

Najwięcej zderzeń z pieszymi dochodzi na przejściu dla pie-
szych. Jest to miejsce, w  którym przecinają się tory ruchu pieszych 
i pojazdu, co stanowi zagrożenie zderzenia się tych uczestników 
ruchu. Wypadki te spowodowane są niezachowaniem dostatecznej 
ostrożności przez kierowcę jak i pieszego. Kierowcy muszą pamię-
tać o najważniejszej zasadzie ruchu drogowego czyli zasadzie 
ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu, ale także 
dotyczy to również pieszych. Wykonana symulacja w programie PC-
Crash uwzględnia wiek, wzrost oraz wagę pieszego. Z symulacji 
widać również, że duży wpływ na odrzut pieszego ma waga  
i wzrost. Im dziecko wyższe i co za tym idzie cięższe tym mniejsza 
wartość odrzutu wzdłużnego pieszego, dlatego wypadki z udziałem 
pieszych nieletnich do 7 lat są najczęściej wypadkami śmiertelnymi. 
Najczęstszą przyczyną wypadków pojazd – nieletni pieszy jest 
niezachowanie ostrożności przez dzieci jak i kierowcę. W celu 
dokładniejszej analizy wypadku drogowego należy zebrać z miejsca 
wypadku jak najwięcej dowodów.   
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Analysis and reconstruction of car accident vehicle  
– pedestrian minor (child) 

Particular care should be taken when securing traces at 

the scene of the accident during road accidents analysis. 

Carrying out a thorough and properly interpreted inspection 

that is evidence in the case underpin the reconstruction of a 

road accident. Traces on the vehicle and traces related to 

pedestrian allow specifying the impact event. Injuries relat-

ing to the pedestrian can help to determine its position during 

car hit. The phases connected with blindside are as follows: 

contact, flight and offset. Pedestrian clothing and road sur-

face conditions affect the coefficient of friction μ pedestrian 

on the roadway. Experimental studies with mannequins help 

to establish some parameters related to the accident vehicle - 

pedestrian. This article draws analysis of car hit was con-

ducted involving vehicle and minor thanks to the use of the 

PC- Crash. 
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