
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 2071

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających 
lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności,  

ich dokumentowania oraz weryfikacji

Na podstawie art. 116b § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań 
na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wol-
ności, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz. U. poz. 135) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu ustalenia w organizmie skazanego obecności alkoholu wykonuje się badanie w sposób nieinwa-
zyjny za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powie-
trzu metodą:
1) spektrometrii w podczerwieni lub
2) utleniania elektrochemicznego
– zwanego dalej „analizatorem wydechu”, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą naukową, zgodnie z in-
strukcją obsługi tego urządzenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 
uzyskania wyniku 0,00 mg/l dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 
uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/l dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut.”;

2) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 1083, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 701 i 1268, z 2001 r. 
poz. 1071 i 1194, z 2002 r. poz. 676 i 1679, z 2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, z 2004 r. poz. 889, 2135, 2405, 2426 i 2703, z 2005 r. 
poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648, z 2007 r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 
1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, 
z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. poz. 428, 437 
i 1948.
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    ZATWIERDZAM: 

 
 
……………..…...................................................                      ............................................, dnia ............ 201 ..... r. 
          (pieczęć i podpis kierownika jednostki)                                                               (miejscowość) 

 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych 
w organizmie skazanego 

1. Dane identyfikacyjne osoby podejmującej decyzję o przeprowadzeniu badania: 

…........................................................................................................................................................................................ 
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko) 

2. Dane identyfikacyjne funkcjonariuszy przeprowadzających badanie: 

…........................................................................................................................................................................................ 
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko) 

…........................................................................................................................................................................................ 
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko) 

3. Czas i miejsce przeprowadzonych badań: 

…........................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................ 

4. Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia skazanego, wobec którego podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania: 

…........................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................ 

5. Okoliczności podjęcia decyzji o badaniu: 

…........................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................ 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 1 grudnia 2016 r. (poz. 2071)

Załącznik nr 1

WZÓR
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6. Rodzaj przeprowadzonego badania: 

…........................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................ 

7. Wynik badania: 

…........................................................................................................................................................................................ 

8. Uwagi lub zastrzeżenia osoby badanej dotyczące przeprowadzenia badania: 

…........................................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................................ 

              
       ....................................................................................... 

          (podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół) 
 
 
……………………………………………………... 
                 (data i czytelny podpis osoby badanej) 
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    ZATWIERDZAM: 

………..…......................................................... .........................................., dnia ............ 201 ..... r. 
           (pieczęć i podpis kierownika jednostki)                                                                      (miejscowość) 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu badania laboratoryjnego na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych w organizmie skazanego 

1. Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia osoby badanej: 

…........................................................................................................................................................................................ 

2. Oświadczenie badanego o chorobach: 

…........................................................................................................................................................................................ 

3. Data i dokładna godzina pobrania próbek krwi: 

…........................................................................................................................................................................................ 

4. Data przeprowadzenia badania próbek: 

…........................................................................................................................................................................................ 

5. Miejsce przeprowadzenia badania próbek: 

…........................................................................................................................................................................................ 

6. Wyniki badania próbek: 

…........................................................................................................................................................................................ 

7. Czy badany żąda badania krwi: 

…........................................................................................................................................................................................ 

8. Uwagi lub zastrzeżenia osoby badanej dotyczące przeprowadzenia badania: 

............................................................................................................................................................................................ 

…….................................................................................................................................................................................... 

 
 

   ....................................................................................... 
                                                                                                             (podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół) 

 
 
 
……………………………………………………... 
            (podpis osoby pobierającej krew) 
 
 
……………………………………………………... 
                (data i czytelny podpis osoby badanej) 

 

Załącznik nr 2

WZÓR




