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1104
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu oraz warunków
i sposobu przeprowadzania badaƒ na ich obecnoÊç w organizmie
Na podstawie art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykaz Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu oraz warunki i sposób
przeprowadzania badaƒ osób kierujàcych pojazdami
lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e mog∏y kierowaç pojazdem,
w celu ustalenia obecnoÊci, w organizmie osoby badanej, Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu.
§ 2. Ârodkami dzia∏ajàcymi podobnie do alkoholu,
które mogà byç oznaczane, sà:
1) opiaty;
2) amfetamina i jej analogi;
3) kokaina;
4) tetrahydrokanabinole;
5) benzodiazepiny;

w § 1, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym.
4. Z przebiegu badania sporzàdza si´ protokó∏,
w którym opisuje si´ objawy lub okolicznoÊci uzasadniajàce przeprowadzenie badania.
5. Urzàdzenia i materia∏y u˝ywane do badania Êliny
powinny posiadaç Êwiadectwo dopuszczenia wydane
przez Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dr. Jana
Sehna w Krakowie.
§ 5. Osoba, u której przeprowadzono badanie Êliny,
mo˝e dodatkowo za˝àdaç badania krwi lub moczu.
§ 6. 1. Pobranie krwi do badaƒ w celu ustalenia
w organizmie obecnoÊci substancji dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu przeprowadza si´ w zak∏adzie opieki zdrowotnej lub w izbie wytrzeêwieƒ.
2. Krew na badanie pobiera si´ do dwóch pojemników w iloÊci po oko∏o 5 cm3 z zachowaniem nast´pujàcych warunków:

6) barbiturany.
§ 3. Badania, o których mowa w § 1, mogà obejmowaç:
1) badanie Êliny;
2) badanie moczu;
3) badanie krwi.
§ 4. 1. Badanie Êliny polega na pobraniu, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek Êliny i ich
umieszczeniu w urzàdzeniu do oznaczania metodà immunologicznà Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcjà obs∏ugi tego urzàdzenia.
2. Urzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczone do wykrywania Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu, okreÊlonych w § 2.
3. Badanie Êliny przeprowadza osoba uprawniona
do ˝àdania poddania si´ badaniom, o których mowa

1) do pobrania krwi u˝ywa si´ sprz´tu jednorazowego u˝ytku;
2) do pojemnika, do którego pobiera si´ krew, nie
wolno dodawaç jakichkolwiek substancji, poza
znajdujàcymi si´ w pojemniku;
3) do dezynfekcji skóry nale˝y u˝ywaç wodnego 0,1 %
roztworu etakrydyny lub innych Êrodków odka˝ajàcych niezawierajàcych alkoholu.
3. Do pobrania krwi do badaƒ jest obowiàzany lekarz lub piel´gniarka zak∏adu opieki zdrowotnej lub
izby wytrzeêwieƒ, a je˝eli badanie dotyczy ˝o∏nierza
czynnej s∏u˝by wojskowej albo osoby zatrudnionej
w jednostce wojskowej lub osoby pe∏niàcej s∏u˝b´ lub
zatrudnionej w jednostce organizacyjnej nadzorowanej, podleg∏ej lub podporzàdkowanej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, zwanemu dalej
,,ministrem”— tak˝e lekarz lub piel´gniarka zak∏adu
opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Obrony
Narodowej lub ministra.

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

4. W przypadku powzi´cia uzasadnionego podejrzenia, ˝e pobranie krwi mo˝e spowodowaç zagro˝enie
˝ycia lub zdrowia, decyzj´ o dokonaniu tego zabiegu
podejmuje lekarz.

Dziennik Ustaw Nr 116

— 7661 —

5. Z przebiegu badania sporzàdza si´ protokó∏, który przesy∏a si´ wraz z badanà próbkà. W protokole opisuje si´ objawy lub okolicznoÊci uzasadniajàce przeprowadzenie badania, a w przypadku odstàpienia od
pobrania krwi z przyczyny, o której mowa w ust. 4, lub
utrudnienia pobrania krwi przez badanego — zamieszcza si´ odpowiednià informacj´.
6. Badanie krwi polega na analizie laboratoryjnej
krwi pobranej z ˝y∏y osoby poddanej badaniu metodà
chromatografii gazowej po∏àczonej ze spektrometrià
masowà lub innà metodà instrumentalnà, w tym: wysokosprawnà chromatografià cieczowà, wysokosprawnà chromatografià cieczowà po∏àczonà ze spektrometrià masowà, których granice oznaczalnoÊci (LOQ) dla
poszczególnych Êrodków okreÊla ust. 7.
7. W pobranej krwi oznacza si´ co najmniej nast´pujàce Êrodki dzia∏ajàce podobnie do alkoholu:
1) morfin´; LOQ — 20 ng/ml;
2) amfetamin´ i jej analogi, w tym metylenodioksymetamfetamin´ (MDMA); LOQ — 50 ng/ml;
3) kokain´ (LOQ — 50 ng/ml) i jej metabolit — benzoiloekgonin´;
4) delta-9-tetrahydrokannabinol; LOQ — 2 ng/ml;
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ce organizacyjnej nadzorowanej, podleg∏ej lub podporzàdkowanej ministrowi — tak˝e lekarz bàdê piel´gniarka zak∏adu opieki zdrowotnej utworzonego przez
Ministra Obrony Narodowej lub ministra.
4. Z przebiegu badania sporzàdza si´ protokó∏, który przesy∏a si´ wraz z badanà próbkà. W protokole opisuje si´ objawy lub okolicznoÊci uzasadniajàce przeprowadzenie badania, a w przypadku niepobrania moczu wobec braku zgody osoby badanej umieszcza si´
odpowiednià informacj´.
5. Badanie moczu polega na analizie laboratoryjnej moczu osoby poddanej badaniu metodami wymienionymi przy badaniu krwi, których granice oznaczalnoÊci (LOQ) dla poszczególnych Êrodków okreÊla
ust. 6.
6. W pobranym moczu oznacza si´ co najmniej nast´pujàce Êrodki dzia∏ajàce podobnie do alkoholu:
1) morfin´ i 6-acetylomorfin´; LOQ — 200 ng/ml;
2) amfetamin´ i jej analogi, w tym metylenodioksymetamfetamin´ (MDMA); LOQ — 200 ng/ml;
3) kokain´ (LOQ — 100 ng/ml) i jej metabolit — benzoiloekgonin´;

5) benzodiazepiny;

4) 11-nor-9-karboksy-delta-9-tetrahydrokannabinol;
LOQ — 20 ng/ml;

6) barbiturany.

5) benzodiazepiny;

§ 7. 1. Pobranie moczu do badaƒ na ustalenie w organizmie obecnoÊci substancji dzia∏ajàcych podobnie
do alkoholu przeprowadza si´ w zak∏adzie opieki zdrowotnej. Pobranie moczu odbywa si´ w warunkach
umo˝liwiajàcych zachowanie intymnoÊci osoby badanej, w obecnoÊci lekarza lub piel´gniarki, tej samej p∏ci
co osoba badana.
2. Mocz na badanie pobiera si´ do dwóch pojemników w iloÊci co najmniej po 5 cm3 z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) do pobrania moczu u˝ywa si´ pojemnika jednorazowego u˝ytku, uniemo˝liwiajàcego zamian´, rozcieƒczenie lub dodanie do niego innych substancji
po jego zamkni´ciu;
2) do naczynia, do którego pobiera si´ mocz, nie wolno dodawaç jakichkolwiek substancji.
3. Do pobrania moczu do badaƒ obowiàzany jest
lekarz lub piel´gniarka zak∏adu opieki zdrowotnej, a je˝eli badanie dotyczy ˝o∏nierza czynnej s∏u˝by wojskowej albo osoby zatrudnionej w jednostce wojskowej
lub osoby pe∏niàcej s∏u˝b´ lub zatrudnionej w jednost-

6) barbiturany.
§ 8. Wzór protoko∏u badania Êliny, krwi lub moczu
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 9. 1. Oznaczanie obecnoÊci w krwi i moczu Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu wykonujà:
1) policyjne laboratoria kryminalistyczne;
2) Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dr. Jana
Sehna w Krakowie;
3) zak∏ady medycyny sàdowej i w∏aÊciwe zak∏ady
akademii medycznych lub inne jednostki — na
podstawie umowy zawartej z organami Êcigania
lub wymiaru sprawiedliwoÊci.
2. Laboratoria wykonujàce oznaczanie biorà udzia∏
w mi´dzylaboratoryjnych systemach kontroli jakoÊci
badaƒ.
3. Krew i mocz nale˝y dostarczyç do laboratorium
niezw∏ocznie.
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4. Naczynia zawierajàce krew lub mocz do badania
oznacza si´ w sposób zapewniajàcy niewàtpliwe ustalenie to˝samoÊci osoby, od której zosta∏y pobrane, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
tej osoby, a tak˝e uniemo˝liwiajàcy zmian´ ich zawartoÊci w czasie przesy∏ki.
5. W przypadku niemo˝noÊci ustalenia to˝samoÊci
osoby badanej stosuje si´ oznaczenie „NN” i opisuje
znaki szczególne osoby badanej.
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6. Do czasu rozpocz´cia badania pobrane krew i mocz
nale˝y przechowywaç w temperaturze od 0 °C do 6 °C.
§ 10. Przepisy rozporzàdzenia w zakresie badania
Êliny stosuje si´ po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: L. Sikorski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2003 r. (poz. 1104)

WZÓR
Protokó∏ badania Êliny/krwi/moczu*)
1. Imi´, nazwisko i data urodzenia osoby badanej oraz rodzaj i nr dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç
.....................................................................................................................................................................................
2. Opis objawów i okolicznoÊci uzasadniajàcych podejrzenie u˝ycia Êrodków dzia∏ajàcych podobnie do alkoholu
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Badany podaje, ˝e przyjmowa∏/nie przyjmowa∏* Êrodki dzia∏ajàce podobnie do alkoholu.
4. Badany podaje, ˝e choruje na .............................................................................................................................. .
5. Data i dok∏adna godzina stwierdzenia objawów i okolicznoÊci, o których mowa w pkt 2
.....................................................................................................................................................................................
6. Miejsce stwierdzenia objawów i okolicznoÊci, o których mowa w pkt 2
.....................................................................................................................................................................................
7. Data i dok∏adna godzina pobrania próbek Êliny/krwi/moczu*
.....................................................................................................................................................................................
8. Data i dok∏adna godzina przeprowadzenia badania próbek
.....................................................................................................................................................................................
9. Miejsce przeprowadzenia badania próbek
.....................................................................................................................................................................................
10. Wyniki badania próbek
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
11. Imi´ i nazwisko osoby przeprowadzajàcej badanie próbek
.....................................................................................................................................................................................
12. W przypadku braku zgody opis sytuacji...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

———————
*)

Niepotrzebne skreÊliç.

