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Policji w urządzenia do prowadzenia badań na zawartość w organizmie

kierowców środków psychoaktywnych innych niż alkohol uprzejmie informuję, że według stanu na dzień 

13 maja 2016 roku na wyposażeniu Policji znajdowało się 3.590 narkotesterów jednorazowych, 

82 urządzenia staconano - przenośne tzw. elektroniczne oraz 1.659 kaset do tych urządzeń 

(odpowiednik testen jednorazowego). Niezależnie od powyższego, w 2016 roku planowany jest zakup 

odpowiednio 4.650 narkotesterów jednorazowych oraz 5.880 kaset. Należy również dodać, że Biuro

idy Głównej Policji zgłosiło zapotrzebowanie na większą ilość narkotestów  

ektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

m 92 tys. narkotesterów). W kontekście powyższego trzeba także wyjaśnić, 

cji dokonuje zakupu asortymentu na bieżąco według zgłaszanych potrzeb 

rganizacyjne.

nienie dotyczące badania na obecność narkotyków przeprowadzanego 

u kierówców podcfcas lontroli drogowych należy wskazać na obiektywne czynniki wpływające 

na możliwość dokonania i sfektywnych kontroli drogowych w tym obszarze. Chodzi tu przede wszystkim

wch

o kwestię dotycząc 

w warunkach drogo« 

Dodać również należy, że 

dalszych badań, a piastę 

substancji psychoakl /wne 

się on pod wpływeni śroi

działającego podobn

I sanej specyfiki badania na obecność narkotyków, bowiem przeprowadzenie 

testu z zastosowaniem narkotestera ślinowego trwa nawet kilkanaście minut, 

pozostałe czynności wykrywcze wymagają pobrania próby krwi oraz wykonania 

jnie powołania biegłego toksykologa, który w oparciu o wartość stężenia 

oraz wpływu zażycia tego środka na organizm kierowcy określi, czy znajdował 

ka odurzającego (wówczas zaistnieje przestępstwo), czy też po użyciu środka 

e do alkoholu (wykroczenie).
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oraz choroby. Powyższe n 

W przypadku uzas^dnio 

narkotesty.

Na podstawie an< 

kierów, ów „po na 

przez policjantów 
|

laboratoryjnych -  kie

Przedstawiaj je p 

na zawartość „narkotykó 

Wskazać bowiem n 

urządzenia do badańia st 

alkoholu w organizmie ( 

do alkoholu, których pro 

swoiste przeciwieńsi.

o dodać, że policjanci są szkoleni, aby na podstawie zewnętrznych objawów 

ozpoznać, czy dana osoba znajduje się pod wpływem substancji zabronionych, 

cji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się 

środków działających podobnie do alkoholu, a badanie urządzeniem 

jło co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierujący może być poddany testom 

iserwacjl kierującego bierze się również pod uwagę ewentualne urazy 

a na celu zweryfikowanie przez policjanta zachowań odbiegających od normy, 

lego podejrzenia, kierującego poddaje się badaniu śliny, wykorzystując

rkoty 

-  a 

rowc

«o a

lizy liczby dokonywanych badań w ostatnich latach oraz liczby ujawnianych 

tach", należy stwierdzić, że sukcesywnie wzrasta skuteczność typowań 

w konsekwencji użycia narkotesterów i wdrożenia procedury badań 

iw znajdujących się pod wpływem „narkotyków".

jwyższe trzeba podkreślić, że dokonywanie prostych porównań badań 

n" na zasadzie analogii do badań stanu trzeźwości nie wydaje się zasadne, 

że alkohol jest to prosty środek chemiczny, bardzo łatwy do wykrycia -  

inu trzeźwości w ciągu kilku sekund są w stanie precyzyjnie określić stężenie 

nawet bez konieczności użycia ustnika). Zatem środki działające podobnie 

:edura wykrycia jest skomplikowana, czasochłonna oraz kosztowna stanowią 

koholu i sposobu jego wykrycia.

Ponadto wafto zć uważyć, że istotnym czynnikiem uniemożliwiającym skuteczne eliminowanie 

kierujących będących pid wpływem środków psychoaktywnych jest brak odpov ednich regulacji 

prawnych oraz u>ządz<;ń pozwalających na wykrywanie wszystkich środków zabronionych, 

w tym tzw. „dopalaczy*. Stosownie do rozporządzenia z dnia 16 lipca 2014 r. Ministra Zdrowia 

w sprawie wykazi i irt <dków działojQcych podobnie do alkoholu oroz warunków i sposobu 

przeprowadzania badań no ich obecność w organizmie (Dz. U. poz. 948) obecnie zabronionych jest 5 grup 

środków działajacycn poiobnie do alkoholu, natomiast substancji (w tym również tzw. dopalaczy),

jest znacznie więcej, 

W kontekśc 

Norwegia) wprowac

tych substancji mus 

wykroczenia lub pi 

w kompetencji Mini!

które mają negatywny wp yw na zdolności psychofizyczne i psychomotoryczne do prowadzenia pojazdów 

a licz >a nowych związków chemicznych wprowadzanych na rynek rośnie, 

e powyższego należy zauważyć, że w niektórych krajach (m.in. Wielka Brytania, 

zonc regulacje prawne, w których wprost wskazano jakie substancje działające

podobnie do alkoholu są zabronione, a jednocześnie precyzyjnie określono jaki zakres stężenia

i wystąpić podczas kierowania pojazdem, aby można było mówić o popełnieniu 

zestępstwa. Podjęcie ewentualnych działań w tym obszarze pozostaje jednak 

tra Zarowia.
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badań na zawarto 

(m.in. w czasie ogql 

na uwarunkowania 

pod kątem „narkoty

Reasumując przedstawione wyjaśnienia należy uznać, że przewidziane zakupy „narkotesterów" 

na 2016 rok oraz pl< now me zakupy w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisk o na lata 2014-2020 pozwolą na sukcesywne zwiększanie liczby dokonywanych 

Sć w organizmie kierowców środków psychoaktywnych innych niż alkohol 

nopolskich działań „Alkohol i Narkotyki"). Trzeba Jednak pamiętać, że z uwagi 

prawu e oraz specyfikę samych badari, liczba kierowców przebadanych (ujawnianych) 

ków*' jędzie znacznie odbiegać od liczby badari stanu trzeźwości.
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