18 tys. zł kary dla policjanta, który
doprowadził do śmiertelnego wypadku
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Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadziła śledztwo przeciwko Kamilowi K., podejrzanemu o to, że w dniu 4
września 2016 roku na drodze wojewódzkiej nr 364 pomiędzy miejscowościami Gradówek i Płóczki Dolne w powiecie
lwóweckim, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachował należytej
ostrożności i nie dostosował prędkości kierowanego przez siebie radiowozu marki Volkswagen Transporter T4 do
zaistniałych warunków drogowo- atmosferycznych, w wyniku czego utracił panowanie nad kierowanym przez siebie
pojazdem, doprowadzając do jego zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku samochodem marki
Volkswagen Transporter T4.

W wyniku zderzenia pasażer radiowozu doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast konwojowany przez
funkcjonariuszy Policji mężczyzna odniósł obrażenia skutkujące jego zgonem. Kwalifikacja prawna czynu
przypisanego podejrzanemu – funkcjonariuszowi Policji z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim to art. 177
par. 2 kk. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

W toku śledztwa, w sprawie przeprowadzono szereg czynności dowodowych, w tym powołano biegłego z zakresu
ruchu drogowego, rekonstrukcji wypadków i techniki samochodowej, w celu ustalenia przebiegu zdarzenia będącego
przedmiotem postępowania oraz stanu technicznego radiowozu kierowanego przez podejrzanego. Biegły wskazał
między innymi, że stan techniczny obu pojazdów uczestniczących w wypadku nie miał wpływu na przebieg zdarzenia.
Ustalono także, że podejrzany poruszał się z prędkością wprawdzie niższą od dozwolonej administracyjnie, jednakże z
uwagi na panujące warunki drogowo- atmosferyczne, była prędkością graniczną lub wyższą od graniczne,
umożliwiającej stateczne i bezpieczne pokonywanie łuku drogi.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu
rejonowego w Lwówku Śląskim. W toku postępowania, oskarżony pojednał się z rodziną zmarłego pokrzywdzonego, a
także z osobą, która poniosła w wyniku popełnionego przez niego czynu ciężkie obrażenia ciała.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim uznając oskarżonego Kamila K. winnym popełnionego zarzucanego mu czynu, za co,
na podstawie art. 177 par. 2 kk w zw. z art. 37a kk wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 80 stawek określając
wysokość każdej z nich na kwotę 100 zł. Dodatkowo oskarżonego obciążono kosztami postępowania oraz orzeczono
wobec niego nawiązkę na rzecz członka rodziny zmarłego pokrzywdzonego w wysokości 10.000 zł.
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