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Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju 

 

         W dniu 14 czerwca 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju nt. „Wypadek drogowy czy wpadka wymiaru 

sprawiedliwości - analiza nieprawidłowości w sądownictwie i prokuraturze w sprawach 

wypadków drogowych”.  

Otwierając posiedzenie, poświęcone sprawie Krystiana Ś., skazanego w 2015 r. na 4 

lata więzienia za śmiertelne potrącenie pieszego w 2011 r., Wicemarszałek Senatu, pani 

Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła uwagę, że posiedzenie to dowodzi, że Senat nie 

tylko uchwala prawo, ale także pochyla się nad problemami poszczególnych ludzi. 

Podkreśliła, że występowanie pomyłek sądowych nie jest zjawiskiem nowym, ale trzeba 

zrobić wszystko, aby je wyeliminować i przeciwdziałać ich skutkom. W Polsce na szczęście 

zniesiona została kara śmierci, bo w jej przypadku naprawa pomyłki byłaby niemożliwa.  

Przewodniczący Zespołu, senator Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że Senat jest 

doskonałym miejscem, aby tam, gdzie instytucje państwowe nie zdały egzaminu, przyglądać 

się sprawom w sposób szczególny, ale też pozwalający na bezstronną analizę. W tym 

przypadku należy przyjrzeć się pracy biegłych sądowych i roli, jaką odgrywają przy badaniu 

wypadków drogowych. Parlament powinien zawsze być swoistym forum dialogu 

publicznego, dlatego to w tym właśnie miejscu trzeba podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, 

czy w sprawie Krystiana Ś. nie doszło do katastrofalnego błędu wymiaru sprawiedliwości. 

Bezstronne pokazanie sprawy, dyskusja środowiska prawniczego i biegłych powinna dać 

możliwość dodatkowego i bezstronnego nagłośnienia tematu i przyjrzenia się temu 

konkretnemu przypadkowi. Kara zawsze powinna być orzekana wobec rzeczywistego 

sprawcy, a nie wobec osoby, która została sprawcą nazwana wyłącznie z powodu błędów 

wymiaru sprawiedliwości.   

Janusz Popiel, Prezes Alter Ego – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w 

Wypadkach i Kolizjach Drogowych przedstawił przebieg sprawy od wypadku do wyroku 

sądu drugiej instancji.  Przypomniał, że w dniu wypadku policjanci i biegły stwierdzili, że 

auto Krystiana Ś. nie brało udziału w kolizji, nie było na nim typowych dla wypadku z 

udziałem pieszego śladów, wgnieceń itp. Pan Janusz Popiel wskazał na wiele błędów 



popełnionych w trakcie śledztwa, m.in. na wykluczające się wersje zeznań świadka, który 

pierwotnie wskazał Krystiana Ś. jako sprawcę wypadku, a także na wadliwą opinię Ośrodka 

Badań Wypadków Drogowych w Poznaniu, na podstawie której sąd wydał wyrok. Nie wzięto 

pod uwagę możliwości sprawstwa potrącenia pieszego przez kierowcę drugiego samochodu, 

znajdującego się na miejscu wypadku, na którym doszukano się znacznych uszkodzeń. W 

sprawie wydano dziewięć opinii biegłych, z których aż osiem wykluczało Krystiana Ś. jako 

sprawcę wypadku. Dziewiąta opinia była niejednoznaczna. W ocenie Janusza Popiela sprawa 

ta nie jest pomyłką, lecz zbrodnią sądową, zaś osoby odpowiedzialne, które 

najprawdopodobniej działały w zmowie, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 

Mimo jednoznacznego materiału dowodowego, świadczącego o niewinności, Krystian Ś. 

został niesłusznie skazany. Pan Janusz Popiel zaapelował o powołanie w Sejmie komisji 

śledczej, która wyjaśniłaby tę sprawę. Wskazał też na konieczność nowelizacji ustawy o 

biegłych sądowych.  

Senator Krzysztof Kwiatkowski przekazał, że w roku 2011 prowadzone były prace 

nad nowelizacją ustawy o biegłych, w zakresie rozliczalności, oceny, weryfikacji, 

kompetencji, umiejętności oraz praktyki wykonywania przez nich tego zawodu, sporządzenia 

centralnego rejestru biegłych, a także możliwości usuwania ich z listy biegłych. Niestety, od 

tego czasu, po 10 latach, wspomnianych przepisów wciąż nie ma. Nie rozwiązano problemu z 

biegłymi – państwo polskie nadal nie znajduje adekwatnych do potrzeb środków finansowych 

na ich wynagrodzenie.  Dramatyczny wydaje się fakt, że mimo upływu lat nie zmieniło się nic 

w sytuacjach, w których analizy biegłych wpływają na życie obywateli.  

Ojciec skazanego Krystiana Ś. podziękował za zainteresowanie sprawą syna i 

przedstawił sytuację, w jakiej znajduje się cała rodzina. Przedstawił dramat bliskich, którzy 

nie wierzą w winę skazanego. Przekonanie o jego niewinności opierają przede wszystkim na 

faktach, zeznaniach policji obecnej na miejscu wypadku, sprzecznościach w zeznaniach 

świadka, czy wreszcie wielu niejasnych sytuacjach, które miały miejsce.   

Mecenas Janusz Kaczmarek, prokurator generalny w latach 2005–07, podkreślił, że 

wyrok sądu opiera się na zeznaniach jednego świadka i opinii Ośrodka Badań Wypadków 

Drogowych w Poznaniu, która była jedyną z 9 opinii biegłych, niekorzystną dla oskarżonego. 

Instytut Sehna w Krakowie został co prawda poproszony o przygotowanie opinii w sprawie 

wypadku, ale korzystna dla skazanego opinia biegłych z Instytutu nie została przez Sąd 

uwzględniona. Podobnie jak 4 inne, najbardziej korzystne dla oskarżonego, oparte na 

badaniach przeprowadzonych najnowszymi technologiami. Dodatkowo wobec jednego z 

biegłych, który wydał najkorzystniejszą dla skazanego opinię prokuratura rozpoczęła 



postępowanie pod kątem nierzetelnie wydanej opinii. Zostały mu również odebrane 

uprawnienia biegłego. W związku z brakiem dowodów postępowanie wobec biegłego zostało 

następnie umorzone. Zeznania świadka były wielokrotnie zmieniane, a każda ich wersja była 

sprzeczna z poprzednią. Mimo to sąd uznał je za spójne i klarowne. W przypadku Krystiana 

Ś. wymiar sprawiedliwości nie dopełnił staranności, jaka jest konieczna przy rozwiązywaniu 

tego typu spraw.  

Mecenas Magdalena Fertak zgodziła się z opinią Wicemarszałek Senatu, Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej, że błędów sądowych nie da się całkowicie uniknąć. Podkreśliła 

jednak, że trzeba robić wszystko, żeby było ich jak najmniej. W każdej takiej sytuacji 

poszkodowany jest nie tylko obywatel, ale traci na tym również wymiar sprawiedliwości. 

Wyraziła zaniepokojenie, że wciąż nie ma uchwalonej ustawy o biegłych sądowych, gdyż bez 

niej reforma wymiaru sprawiedliwości będzie niemożliwa. Biegli są bowiem powoływani w 

90% spraw sądowych. 

Dr inż. Piotr Krzemień, biegły w zakresie badania wypadków drogowych zwrócił 

uwagę na zasadę ograniczonego zaufania na drodze. Wskazał, że w tej konkretnej sprawie nie 

wzięto pod uwagę hipotezy, iż to być może pieszy wtargnął na jezdnię. Wątpliwości powinno 

budzić też wiele innych elementów, jak n.p. rozrzucenie odłamków szkła, czy zeznania 

świadka, które powinny być weryfikowane na podstawie ustaleń opartych o materiał 

dowodowy.  

Adwokat Marta Zakrzewska opierając się o własne doświadczenia adwokata 

procesowego, występującego w sprawach wypadków drogowych i odszkodowań 

powypadkowych, wyraziła opinię, że najmniej miarodajnym dowodem w sprawie są zeznania 

świadka. Dowodzi tego fakt, że w ciągu ostatnich lat, od kiedy zaczęto korzystać w procesach 

również z zapisów monitoringu wielokrotnie  zaobserwowano, jak bardzo nieprecyzyjne i 

niedokładne są zeznania świadków.  

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zapoznali się z reportażem „Ekspresu 

Reportów” TVP, poświęconym sprawie Krystiana Ś.  

Senator Krzysztof Kwiatkowski wyraził przekonanie, że zainteresowanie 

parlamentarzystów tą sprawą nie zakończy się na jednym posiedzeniu, ale wyraził też 

nadzieję, że w lipcu, gdy Sąd Apelacyjny w Poznaniu ponownie pochyli się nad tą sprawą i 

zdecyduje czy wznowić prawomocnie zakończone postępowanie, sprawa znajdzie szczęśliwy 

finał i będzie można spotkać się raz jeszcze w Senacie, tym razem w zupełnie innej 

rzeczywistości. 

BSS (D.W.) 


