
Ostrów 2015/06/14 

 

Wojciech Szczygieł 

….......................... 

37-700 Przemyśl 
 

Straż Miejska w Jaśle 

ul. PCK 2A 

38-200 Jasło 
 
 

dot. przejazdu na czerwonym świetle w dniu 2015/05/12 o godz. 13:47:57 nr …........................... 
 
 

 Oświadczam, że wskazanym na fotografii pojeździe o nr rej. …............... w dniu 

2015/05/12 w godz. 13:47:57 – 13:47:59 znajdowało się dwóch uprawnionych do prowadzenia 

pojazdu kierowców: 

 

Dane wymagane: 

 

PESEL:      ….......................... 

Imię i nazwisko użytkownika:    Wojciech S. 

Imiona Rodziców (nazwisko rodowe matki):  ….......................... 

Data i miejsce urodzenia:    ….......................... 

Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości:  ….......................... 

Numer prawa jazdy:     ….......................... 

Numer blankietu:     ….......................... 

Data wydania:      ….......................... 

Data uprawnień:         

Kategoria:      B 

Wystawca:      Prezydent Miasta Przemyśla 
 

oraz 
 

PESEL:      ….......................... 

Imię i nazwisko użytkownika:    Ireneusz S. 

Imiona Rodziców (nazwisko rodowe matki):  ….......................... 

Data i miejsce urodzenia:    ….......................... 

Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości:  ….......................... 

Numer prawa jazdy:     ….......................... 

Numer blankietu:     ….......................... 

Data wydania:      ….......................... 

Data uprawnień:        

Kategoria:      B 



Wystawca:      Prezydent Miasta Przemyśla 
 

Biorąc pod uwagę fakt, że zdarzenie o którym mowa w Państwa wezwaniu z dnia 2015/06/01 

miało miejsce ponad miesiąc temu – wskazani użytkownicy nie są w stanie przypomnieć sobie – 

który z nich prowadził w rzeczonej chwili pojazd, którym popełniono wykroczenie. 

 W związku z powyższym – proszę o dostarczenie dowodu w postaci fotografii przodu 

pojazdu z dnia 2015/05/12 w przedziale godzinowym: co najmniej 13:45:00 – 13:50:00 lub 

dowodu w innej formie (np.: zapis dowolnej kamery monitoringu miejskiego we przedziale 

godzinowym 13:47:00 – 13:48:00.) tak, aby jasna i bezdyskusyjna okazała się możliwość 

określenia tożsamości osoby prowadzącej pojazd. 

 

Jeżeli nie dysponujecie Państwo wyżej wspomnianym dowodem – proszę o ukaranie 

użytkownika wg własnego uznania spośród wymienionych wyżej użytkowników z podaniem 

uzasadnienia dokonanego wyboru. 

 

UZASADNIAJĄC: 

 

 Postawą oczekiwaną przez autora żądania (tu: Straż Miejska w Jaśle) sformułowanego 

w trybie art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym jest wskazanie przez posiadacza 

pojazdu – personaliów osoby kierującej nim. Oznaczenie przez prawodawcę, iż pożądane 

zachowanie prawnego lub faktycznego dysponenta pojazdu polegać ma na wskazaniu „komu 

powierzył pojazd do kierowania w oznaczonym czasie”, przekonuje o tym, że od adresata 

wezwania sformułowanego w trybie art. 78 ust. 4 Ustawy o Ruchu Drogowym oczekuje się 

podania prawdy. Podmiot ten ma zatem udzielić informacji zgodnej z rzeczywistym stanem 

faktów, a zatem w dacie reakcji na skierowane do niego żądanie musi mieć świadomość ich 

obrazu. Nie zawsze jednak tak będzie, bowiem w grę wchodzić tutaj mogą konsekwencje procesu 

zapominania (w niniejszej sprawie pomiędzy datą wykroczenia drogowego a dniem 14 czerwca 

2015 r. upłynął przeszło miesiąc).  

Podmiot wezwany w trybie art. 78 ust. 4 Ustawy o Ruchu Drogowym ma zatem prawo, bez 

ryzyka ścigania za popełnione wykroczenie z art. 96 par. 3 kw, powołać się na niepamięć (a 

zatem powiedzieć: „nie pamiętam”, „nie wiem”), zwłaszcza, że żaden przepis nie zobowiązuje 

obywatela do prowadzenia rejestru prywatnie użytkowanego pojazdu. Z istoty charakteru 

zachowania, jakiego w podanym tutaj przepisie oczekuje od niego prawodawca, wynika bowiem, 

że chodzi przecież  o relację prawdziwą, a nie jakąkolwiek: Tymczasem penalizacja również 

takiej sytuacji, gdy posiadacz pojazdu z przyczyn obiektywnych (np. przez wzgląd na niepamięć, 

kiedy w pojeździe – w zarejestrowanej fotografią sytuacji - znajduje się dwóch uprawnionych do 

prowadzenia pojazdu kierowców) nie umie skonkretyzować personaliów osoby, o którą pyta 

Straż Miejska w Jaśle, mogłaby – za cenę uniknięcia odpowiedzialności wykroczeniowej, 

motywować podmiot wezwany przez tę służbę do podawania informacji „jakiejkolwiek”, to jest 

takich, które satysfakcjonowałyby autora żądania. Problem jednak w tym, iż ani norma 

sankcjonowana, zawarta w przepisie art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, ani też 

norma sankcjonująca zadekretowana w art. 96 par. 3 kw, nie legitymuje łamania prawa. 



Należy bowiem pamiętać, że „kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania 

w sprawach o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe 

lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża osobę o popełnienie tych czynów zabronionych 

lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2” (art. 234kk). Przepis art. 96 par 3 kw nie może być zatem 

stosowany w sposób zmuszający dysponenta pojazdu do popełnienia przywołanego tu 

przestępstwa. 

Organ wymagający wskazywania kogokolwiek za wszelką cenę, tym samym zamienia się z 

organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające co do rzeczywistego sprawcy wykroczenia 

drogowego w podmiot podżegający posiadacza pojazdu manipulacją i/lub groźbą do popełnienia 

przestępstwa. 

 

Wojciech S. 
 

 


