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WYKORZYSTANIE ZAPISÓW KAMER VIDEO  

W REKONSTRUKCJI ZDARZEŃ DROGOWYCH 

 

W artykule wykorzystano zapisy cyfrowe z kamer wideo w rekonstrukcji przebiegu wypadku. Z uwagi na coraz większe za-

stosowanie kamer wideo w pojazdach samochodowych, których sprzedaż lawinowo rośnie, przytoczono zapisy cyfrowe z kame-

ry samochodowej i monitoringu miejskiego w praktyce biegłego, którego między innymi zadaniem jest ustalenie przebiegu 

zdarzenia drogowego i wskazanie przyczyn jego zaistnienia. Wizualizacja przebiegu zdarzenia i określenie miejsca kolizji oraz 

wzajemnego usytuowania pojazdów na drodze jest cennym i mocnym dowodem w kwestii popełnionych nieprawidłowości przez 

uczestników zdarzenia. 

 

WSTĘP 

Zwiększający się pakiet wyposażenia pojazdów w systemy 
bezpieczeństwa biernego i czynnego zostaje uzupełniony dodatko-
wymi urządzeniami. Dzisiaj coraz powszechniej stosowane są 
kamery wideo, jako dodatkowe wyposażenie pojazdów. Podobnie 
też rozwija się monitoring miast i obiektów. Urządzenia powyższe 
zabudowane w pojazdach lub znajdujące się na budynkach ewen-
tualnie w ich wnętrzu rejestrują w sposób ciągły lub przerywany 
wszystko to co zaplanował użytkownik. Zapisy z tych urządzeń 
mogą być wykorzystane do różnych celów i w rozumieniu prawa 
o ruchu drogowym kamery nie są „urządzeniami rejestrującymi”. 
Zgodnie z zapisem prawa o ruchu drogowym (art. 2 p. 59) „urzą-
dzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane 
w pojeździe albo na statku powietrznym, urządzenie ujawniające 
i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszania 
przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami” [2].  

Cechą istotną tego rodzaju urządzeń jest pełnienie dwóch 
funkcji : 
– ujawnianie naruszeń w ruchu drogowym, 
– rejestrowanie ujawnionych naruszeń. 

 
Do urządzeń rejestrujących w rozumieniu prawa zaliczane są 

fotoradary lub systemy kontroli przejazdu na czerwonym świetle. 
Natomiast kamery monitoringu miejskiego rejestrują obraz, lecz nie 
ujawniają wykroczeń. Nie spełniają więc jednego z podstawowych 
cech urządzeń rejestrujących. Kamery rejestrują wszystkie zdarze-
nia, te zgodne i te które porządek prawny naruszają. Konsekwencją 
powyższego jest to, że kamera nie jest urządzeniem rejestrującym. 
Zatem monitoring miejski może być wykorzystany w różnych celach 
np. w celu utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wy-
kroczenia. Nagranie z monitoringu może także stanowić dowód 
w postępowaniu o wykroczenie. Straż Miejska może wykorzystywać 
monitoring w ograniczonym zakresie, tj. ściśle według zapisów 
prawa o ruchu drogowym tzn. wobec kierującego który nie stosuje 
się do zakazu ruchu w obu kierunkach, kierującego który nie stosuje 
się do zakazów zatrzymania lub postoju pojazdu, ruchu motorowe-
rów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz jeździe wierzchem lub 
pędzeniu zwierząt, a także ruchu pieszych.  

Na rynku znajdujemy dużą ofertę kamer do zabudowy w pojaz-
dach samochodowych a ich ceny kształtują się od kilkudziesięciu do 

kilkuset złotych. Jednocześnie sprzedaż kamer samochodowych 
bije rekordy. Tymczasem stan prawny dotyczący wykorzystania 
zapisów z kamer nie jest klarowny i może naruszać ustawę o 
ochronie dóbr osobistych. Amatorskie kamery samochodowe w 
przeciwieństwie do wideo rejestratorów, nie są legalizowanym 
sprzętem pomiarowym.  Sam zapis z kamery wideo nie może sta-
nowić podstawy do ukarania kogokolwiek. Jeśli jednak zapis doty-
czy wypadku lub wykroczenia, to powołany biegły może dany zapis 
wykorzystać na przykład do oceny prędkości pojazdu. W przypadku 
innych wykroczeń na przykład przejechania linii ciągłej, czy spowo-
dowania kolizji, film z kamery stanowi mocny dowód w sprawie [1]. 
Zastosowanie i wykorzystanie kamer samochodowych może być 
różne, na przykład wyróżniamy kamery cofania lub monitorowania 
działań kandydata na kierowcę stosowane w autach egzaminacyj-
nych [4], ale najczęściej stosuje się kamery samochodowe do zapi-
su sytuacji drogowych przed pojazdem. Wówczas kamery takie są 
przymocowane we wnętrzu pojazdu, najczęściej do szyb czołowych 
samochodu i zasilane są ze źródła zasilania pojazdu. Niżej, na rys.1 
zamieszczono przykład amatorskiej kamery samochodowej. 

  
Rys. 1. Kamera stacjonarna i kamera samochodowa  
 

Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia drogowego jest głównym 
działaniem biegłego czy rzeczoznawcy samochodowego, któremu 
policja, prokuratura czy sąd zlecają odtworzenie przebiegu wypadku 
czy kolizji drogowej [3]. Aktualnie dostępna jest duża ilość narzędzi 
i programów komputerowych, które pozwalają na zrekonstruowanie 
zdarzeń drogowych, a także ich wizualizacji. Aktualnie coraz czę-
ściej w aktach dochodzenia lub śledztwa zamieszczone są zapisy 
cyfrowe z kamer monitoringu miejskiego lub z amatorskich kamer 
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samochodowych. Pozwalają one prześledzić poszczególne fazy 
przebiegu zdarzenia oraz określić miejsce zdarzenia oraz wzajemne 
usytuowanie uczestników ruchu względem siebie i względem drogi. 

W opracowaniu podjęto próbę wykorzystania zarejestrowanych 
przez kamery dwóch filmów video, z których jedno zdarzenie było 
zapisem monitoringu miejskiego a drugie zdarzenie zarejestrowane 
zostało amatorską kamerą video zabudowaną w samochodzie 
ciężarowym, którego kierujący uczestniczył w wypadku drogowym. 

1. ZDARZENIE PIERWSZE  

Zdarzenie polegało na czołowym, bardziej lewostronnym ude-
rzeniu ciągnika samochodowego marki DAF w tył zatrzymującego 
się przed nim samochodu marki Mercedes Vito, którego kierujący 
nosił się z zamiarem skrętu w lewo. Następnie przemieszczony 
samochód Mercedes Vito zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym 
z naprzeciwka samochodem osobowym. Skutkiem wypadku były 
ciężkie obrażenia ciał kierującego samochodem Mercedes Vito 
i dwóch osób z samochodu prawidłowo jadącego z naprzeciwka 
pojazdu. Do wypadku doszło w południe na prostym i płaskim od-
cinku drogi krajowej podczas słonecznej pogody i suchej na-
wierzchni jezdni. Należy zauważyć, że kierujący samochodem DAF, 
obywatel Rosji, miał zainstalowaną wewnątrz kabiny kamerę wideo, 
której zapis został wykorzystany do rekonstrukcji przebiegu wypad-
ku. 
 

 
Rys. 2. Oczekujący na skręt samochód marki Mercedes-Benz Vito 
oraz nadjeżdżający z naprzeciwka samochód marki Mercedes-Benz 
124 

 
Zamieszczony wyżej rys.2 stanowiący jedną z klatek zapisu 

kamery ilustruje sytuację drogową na ułamek sekundy przed zde-
rzeniem. Na rys. 2 widoczny jest zbliżający się z naprzeciwka sa-
mochód Mercedes-Benz 124. Jednocześnie zamieszczona fotogra-
fia dokumentuje usytuowanie tylnego lewego koła samochodu 
Mercedes Vito na podwójnej linii ciągłej znajdującej się w osi jezdni 
oraz włączony lewy kierunkowskaz w samochodzie Mercedes-Benz 
Vito. 

Materiał dowodowy nie ujawnia, aby kierujący samochodem 
marki Mercedes Benz 124 popełnił jakiekolwiek nieprawidłowości 
w sztuce kierowania pojazdem, które pozostawałyby w związku 
przyczynowym z zaistniałym wypadkiem. Pojawienie się na jego 
pasie ruchu samochodu Mercedes Vito nosiło cechy nagłego ruchu, 
wobec którego kierujący nie miał realnych możliwości podjęcia 
skutecznych manewrów obronnych w celu uniknięcia wypadku. 

Z zapisu video ostatnich chwil przed najechaniem samochodu 
DAF na tył stojącego samochodu Mercedes Vito wynika, że na kilka 
sekund tj. około 9 - 10 sekund przed uderzeniem, widoczna jest 
sygnalizacja kierunkowskazem zamiaru skrętu w lewo przez kieru-
jącego samochodem marki Mercedes Vito. Zatem na odcinku drogi 
około 180 do 200 m przed zderzeniem kierujący samochodem DAF 

miał realną możliwość rozpoznania sygnalizacji znajdującego się 
przed nim pojazdu i mógł dostosować swój sposób jazdy do zamia-
ru wykonania manewru skrętu w lewo przez kierującego samocho-
dem Mercedes Vito. 

Analiza całości materiału dowodowego, w tym zapisu kamery 
video zabudowanej w ciągniku DAF dały podstawy do wnioskowa-
nia, iż do zaistniałego zdarzenia doszło w następstwie naruszenia 
zasad ruchu drogowego przez kierującego samochodem ciężaro-
wym marki DAF obywatela Rosji, który nieskutecznie obserwował 
drogę przed kierowanym przez siebie pojazdem, nie rozpoznał 
zachowania się kierującego samochodem marki Mercedes Vito 
i najechał na tył zatrzymującego się samochodu. Brak zachowania 
bezpiecznego odstępu przez kierującego samochodem DAF, od 
najpierw poruszającego się przed nim, a następnie od zatrzymane-
go na jezdni samochodu marki Mercedes Vito wytworzyło zagroże-
nie, które decydowało o zaistnieniu  analizowanego wypadku. 

2. ZDARZENIE DRUGIE  

Kolizja zaistniała w mieście powiatowym w otoczeniu budynku, 
na którym znajdowało się kilka kamer video, które monitorowały 
przestrzeń przed budynkiem. Zdarzenie miało wielofazowy prze-
bieg. Najpierw wyprzedzający samochód uderzył w lewy bok skrę-
cającego przed nim samochodu osobowego, a następnie prze-
mieszczający się po pierwotnym zderzeniu samochód wyprzedzają-
cy uderzył w zaparkowane na poboczu inne pojazdy. W wyniku 
zaistniałej kolizji uszkodzeniom uległy obydwa zderzone w pierwszej 
fazie samochody plus cztery zaparkowane na poboczu samochody 
osobowe. Kolizja zaistniała w południe podczas dobrych warunków 
drogowych i atmosferycznych, na płaskim i prostym odcinku drogi, 
której jezdnia posiadała oznakowanie poziome i pionowe. 
 

 
Rys. 3. Pierwsza faza kolizji – zderzenie samochodu wyprzedzają-
cego ze skręcającym w lewo samochodem osobowym 

 
Rys. 3 ilustruje pierwszą fazę kolizji, tj. zderzenie skręcającego 

w lewo samochodu z wyprzedzającym go innym samochodem 
osobowym. Natomiast na rys.4 zilustrowano drugą fazę przebiegu 
kolizji, tj. uderzenie wyprzedzającego samochodu, widocznego na 
rys.3, w zaparkowane przy krawędzi jezdni pojazdy. Rys.4 pochodzi 
z zapisu innej kamery monitorującej przestrzeń przed budynkiem.  

Ostatnią fazę kolizji (rys.5) stanowiły wzajemne kontakty innych 
zaparkowanych pojazdów w wyniku dynamicznego uderzenia sa-
mochodu, którego kierujący realizował manewr wyprzedzania skrę-
cającego w lewo samochodu osobowego. 
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Rys. 4. Druga faza kolizji – uderzenie samochodu wyprzedzającego 
w zaparkowane pojazdy 
 

 
Rys. 5. Trzecia faza kolizji – kolejne zderzenia zaparkowanych 
pojazdów na skutek uderzenia samochodu wyprzedzającego 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej kolizji dro-
gowej, stwierdzono, że jednoznacznie nieprawidłowo zachował się 
kierujący samochodem wykonującym manewr wyprzedzania. Za-
chował on się nieprawidłowo przez to, że rozwinął prędkość admini-
stracyjnie zabronioną dla miejsca zdarzenia, którą przekroczył 
o około 40 km/h. Nadto wyprzedzając przekroczył podwójną linię 
ciągłą oraz wyprzedzał z lewej strony samochód, którego kierujący 
sygnalizował zamiar skrętu w lewo, czego przepisy ruchu drogowe-
go zabraniają.  

Powyższe naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przez kierującego samochodem wyprzedzającym decydowało 
o zaistnieniu analizowanej kolizji drogowej. 

3. ZDARZENIE TRZECIE 

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej, na której do-
puszczalna prędkość jazdy wynosiła 90 km/h, krzyżującej się obu-
stronnie z drogami podporządkowanymi. Zdarzenie zaistniało 
w słoneczny październikowy dzień, podczas niezbyt dużego natę-
żenia ruchu drogowego.  

Na chwilę przed wypadkiem drogą wojewódzką jechały w ko-
lumnie trzy pojazdy, z których dwa pierwsze były samochodami 
ciężarowymi (pojazdami członowymi), za którymi jechał kierujący 
samochodem osobowym z zabudowaną na szybie przedniej i włą-
czoną kamerą samochodową.  

 

 
Rys. 6. Jadące po łuku dwa pojazdy członowe 

 
Zapis z tej kamery stanowił istotny materiał dowodowy w pro-

cesie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, które miało wielofazowy 
przebieg, w którym uczestniczyło 4 pojazdy. W chwili gdy jadący 
jako pierwszy ciągnik samochodowy z naczepą zbliżał się do skrzy-
żowania w/w drogi wojewódzkiej z drogami podporządkowanymi, 
z lewej strony wyjechał samochód osobowy, którego kierujący nosił 
się z zamiarem przejazdu przez skrzyżowanie na wprost. W samo-
chodzie wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej jechała na fotelu 
przednim żona kierującego. Doszło do dynamicznego uderzenia 
czołowej powierzchni ciągnika samochodowego w prawy bok prze-
jeżdżającego przed nim samochodu osobowego. Wskutek powyż-
szego uderzenia samochód osobowy został odrzucony na drogę 
podporządkowaną, znajdującą się po prawej stronie skrzyżowania, 
gdzie oczekiwał na wyjazd autobus. Silnie odrzucony w wyniku 
pierwotnego uderzenia samochód osobowy z dwojgiem osób ude-
rzył po obrocie lewym bokiem w czołową powierzchnię autobusu, 
w ten sposób zidentyfikowano drugą fazę przebiegu zdarzenia. 
Dynamicznie uderzony w czołową powierzchnię autobus z 10 pasa-
żerami został cofnięty do tyłu i uderzył w przód stojącego za nim 
samochodu osobowego, co było trzecią fazą analizowanego zda-
rzenia. Należy dodać, że w stojącym za autobusem samochodzie 
osobowym oprócz kierującego siedziała na fotelu przednim ciężarna 
małżonka kierowcy.  
 

 
Rys. 7. Wyjeżdżający z lewej strony samochód osobowy, w który 
uderzył pierwszy pojazd członowy 
 

Określony powyżej przebieg wypadku wymagał analizy czaso-
wo przestrzennej w celu oceny dynamiki poszczególnych zderzeń. 
W kwestii tej przydatny okazał się zapis z kamery samochodu oso-
bowego, jadącego za samochodami ciężarowymi, na którym wi-
doczna jest prędkość samochodu z kamerą, a który utrzymywał 
stały dystans od poprzedzających go samochodów ciężarowych. W 
tekście przedstawiono fotografie wybranych fragmentów zarejestro-
wanych sytuacji drogowych. 
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Rys. 8. Widok cofającego się autobusu z prawej strony drogi krajo-
wej 

 
Rys. 6 przedstawia jadące po łuku drogi w kolumnie dwa po-

jazdy członowe. Na rys. 7 przedstawiono widok z kamery, na którym 
utrwalono wyjazd samochodu osobowego z drogi podporządkowa-
nej, usytuowanej po lewej stronie drogi krajowej. Rys. 8 przedstawia 
cofający się autobus usytuowany po prawej stronie drogi krajowej. 
 

 
Rys. 9. Drugi pojazd członowy omija pojazdy uczestniczące w 
wypadku oraz powypadkowe położenie pojazdów uczestniczących 
w zderzeniu 
 

Na rys. 9 wskazano sytuację, w której drugi pojazd członowy 
omija pojazdy uczestniczące w pierwotnym zderzeniu, jednocześnie 
widoczne jest usytuowanie pojazdów po wypadku, a było to 2-5 
sekund po zderzeniu. 
 

 
Rys. 10. Akcja ratownicza przeprowadzona przez pasażerów auto-
busu przed przybyciem służb ratowniczych 
 

Interwencję osób jadących autobusem oraz ich akcję ratowni-
czą – odgięcie prawych drzwi samochodu i ratowanie poszkodowa-
nych, w chwili gdy nie było wówczas jeszcze służb ratowniczych 
ilustruje Rys. 10. 

Należy zauważyć, że w wyniku wypadku zmarła na miejscu pa-
sażerka samochodu osobowego, którego kierujący wymusił pierw-
szeństwo przejazdu, a kierujący nim doznał obrażeń zagrażających 
jego życiu.  
 

Ujawniony zapis z kamery samochodowej pozwolił na określe-
nie mechaniki zderzeń i po zderzeniowych przemieszczeń pojazdów 
podczas poszczególnych faz wypadku oraz na określenie parame-
trów ruchu uczestników i wskazanie miejsc kolizyjnych, a także na 
jednoznaczne wskazanie przyczyn powstania zaistniałego zdarze-
nia. 

PODSUMOWANIE 

Powyżej przytoczone zdarzenia wykazały pełną przydatność 
zapisów, zarówno monitoringu jak i amatorskiej kamery samocho-
dowej do odtworzenia przebiegów wypadku, dokumentując jedno-
cześnie ich poszczególne fazy i skutki.  

Jednocześnie, udokumentowane zapisami z kamer video oko-
liczności analizowanych zdarzeń drogowych pozwoliły na jedno-
znaczną rekonstrukcję wypadków z weryfikacją dowodów osobo-
wych oraz wskazanie przyczyn zaistnienia analizowanych zdarzeń 
drogowych. 
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Practical use of video recordings  
in the reconstruction of traffic incidents 

This article shows the practical use of digital camera 

recorded videos in the reconstruction of road accidents. Due 

to the increasing use of video cameras in vehicles, the sale of 

this type cameras is growing fast. The visualization of the 

course of events, the determination of the place of the colli-

sion and the relative position of vehicles on the road is valu-

able and strong evidence of the irregularities committed by 

the participants of the event. 
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