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Prokuratura Rejonowa w
Zakopanem
ul. Gimnazjalna 13 b
34-500 Zakopane

Zawiadomienia o możliwości usiłowania popełnienia przestępstwa
Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwości usiłowania popełnienia przez
Patryka Zawadzkiego, pseud. “pajalockk”, lat. 24, zam. w Krakowie zatrudnionego w
firmie Railwayman na stanowisku UX Designer przestępstwa zabójstwa oraz
sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu
osób w nieokreślonym odstępie czasu w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej i ul. Tytusa
Chałubińskiego oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie
Na
powszechnie
dostępnym
w
portalach
internetowych
filmie
(np.
https://livestreamfails.com/post/55151 lub na profilu Miasto Jest Nasze na portalu
społecznościowym Facebook) Patryk Zawadzki, prowadząc pojazd mechaniczny,
dwukrotnie wjeżdża na przejścia dla pieszych pomimo tego, że znajdują się na nich piesi.
W pierwszym przypadku tylko ucieczka znajdujących się na przejściu dwóch kobiet ratuje
je przed wpadnięciem pod koła samochodu. W drugim przypadku znajdująca się na
przejściu dla pieszych dwójka pieszych zmuszona zostaje do zatrzymania na drugim pasie
jezdni, co sprowadza nie niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazd jadący z kierunku
przeciwnego.
Należy zwrócić uwagę, że nie zachodzi tu żadna okoliczność usprawiedliwiająca takie
zachowanie kierowcy. Dopuszcza się on tych działań w pełni świadomie, a co gorsza
czerpie z nich radość oraz ma pełną świadomość zagrożenia, jakie stwarza. Daje temu
wyraz w wypowiadanych słowach np. gdy mówi: “Gdyby nie biegły, jebnąłbym je“.
Podkreślić należy również, że sprawca dopuścił się czynu w ciągu dnia w Zakopanem –
popularnej miejscowości turystycznej, po której porusza się wielu pieszych.
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Nie ulega wątpliwości, że czyn którego dopuścił się Patryk Zawadzki, należy
zakwalifikować jako usiłowanie zabójstwa w zamiarze ewentualnym więcej niż jednej
osoby tj. czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 148 § 3 kk.
Sprawca urządzając sobie tego typu “rajd” działał w zamiarze ewentualnym przewidując
możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonych i godził się na to.
Jednocześnie, czyn sprawcy może zostać również uznany za usiłowanie popełnienia
przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu
wielu osób tj. czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 178 § 3 kk. W związku z powyższym, oprócz
nałożenia na sprawcę kary, możliwe i zasadne będzie nałożenie na sprawcę również
środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
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