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Policja przeciw pijanym kierującym 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie 1 lipca 2006 roku 

wprowadził na terenie Małopolski  (jako pierwszy w kraju) zaostrzoną 

procedurę kontrolną badania stanu trzeźwości kierujących.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Policjanci przy każdej kontroli drogowej, niezależnie                      

od przyczyny podjęcia interwencji, sprawdzają stan 

trzeźwości kierującego.  
 



Idea wprowadzenia zaostrzonej procedury  

Nietrzeźwość wśród kierujących pojazdami: 
 

• jest jednym z głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 

• powoduje poczucie zagrożenia dla innych uczestników ruchu 

drogowego; 
 

• to zjawisko, którego od wielu lat nie udało się skutecznie ograniczyć; 
 

 

• założenia oraz wytyczne unijne i rządowe określają, iż jednym                                

z głównych działań służb kontrolnych, w tym Policji jest eliminacja                  

z ruchu nietrzeźwych kierujących; 
 

• badania przeprowadzone przez TNS OBOP (na zlecenie KRBRD                      

w III.2006r.)  wykazały, że wśród ogółu badanych kierowców aż 17% 

przyznało, że przynajmniej raz prowadzili pojazd po wypiciu alkoholu,                  

w tym 12% zdarzyło się to więcej niż raz (ponadto 26% osób, które już 

wcześniej kierowały po alkoholu uważa za prawdopodobne, że powtórzy 

się to jeszcze raz w przyszłości). 

 



Eliminowanie z ruchu większej ilości nietrzeźwych 

kierujących, w tym posiadających niewielką  

– ale już niedozwoloną dawkę alkoholu. 
 

 

 

 

Przed wprowadzeniem zaostrzonej procedury kontrolnej trzeźwości 

kierujących w wielu sytuacjach ze względu na niewielką dawkę alkoholu      

w organizmie i brak widocznych zewnętrznych objawów spożycia 

alkoholu np.: 

wygląd, zachowanie osoby zupełnie nie wskazujące na spożycie alkoholu, 

brak wyczuwalnego zapachu alkoholu oraz trudne warunki prowadzenia 

kontroli np. pora nocna, złe warunki atmosferyczne  

było trudno policjantowi ocenić stanu trzeźwości kierującego i podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu testu trzeźwości. 

KORZYŚCI 



   Art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

     2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym (…) w ruchu drogowym (…); 

     3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń (…); 

     4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

  

 Art. 129 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Policjant w związku z wykonywaniem czynności związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwem i 

porządkiem ruchu na drogach, kierowaniem ruchem i jego kontrolowaniem, jest uprawniony do: 

żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w 

stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować 

pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu.  
Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku 

zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić. 

 
 

 Zarządzenie KGP nr 496 z dn. 25.05.2004 roku  

w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 
 

 Plany wzmożonych działań kontrolnych 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 



Zalety wprowadzenia zaostrzonych działań 

kontrolnych kierujących 

• masowe i szybkie kontrole trzeźwości kierujących; 
 

• niskie koszty przeprowadzenia badań (wymienne ustniki – wsparcie 

WRBRD, obecnie szybkie testery trzeźwości typu AlcoBlow – bez kosztowe 

/badanie wykonane w ciągu kilku sekund/); 
 

 

• ujawnianie przez policjantów większej ilości kierujących  

     w stanie po użyciu alkoholu – od 0,2 do 0,5 promila,  

     u których często brak widocznych objawów,  

     a badanie specjalistycznym sprzętem daje obiektywny test; 
 

• prewencyjne oddziaływanie wśród społeczeństwa (większe 

prawdopodobieństwo kontroli, poczucie przeświadczenia nieuchronności 

kary). 

Art. 87 Kw 



Wzrost ilości policyjnych kontroli trzeźwości -  w początkowym okresie działań 

„Policja przeciw pijanym kierującym” zakładaliśmy, że policjanci powinni 

corocznie skontrolować trzeźwość takiej liczby kierujących, która stanowiłaby 10 

% populacji ludności w Małopolsce (czyli ok. 320 tys. badań w roku).  
 

 

„STOP PROBIERZ” - wzmożone działania dot. kontroli trzeźwości 

         podczas codziennej służby 

Zalety: 
 

• nie ma obowiązku prowadzenia przez policjantów szczegółowej dokumentacji (tylko nr rej. 

pojazdu), w przypadku badania trzeźwości urządzeniem kontrolno-pomiarowym protokół 

sporządza się na żądanie osoby kontrolowanej; 

• możliwość zwiększenia częstotliwości działań ukierunkowanych na eliminowanie z ruchu 

prowadzących po alkoholu; 

• nie wymaga sporządzania dodatkowych planów; 

• każda jednostka Policji (Małopolska) przeprowadzi działania 12 razy w miesiącu; 

• tworzone są statyczne punkty kontroli gdzie w ciągu 1 godziny policjanci sprawdzają trzeźwość 

wszystkich kierujących - w ciągu jednej minuty mogą przebadać od 5 do 6 kierujących.  

 

Zwiększanie ilości kontroli trzeźwości 



Dawka 

alkoholu 

we krwi  
Reakcja organizmu  

0,1 

promila  
Rozproszona uwaga 

0,2 

promila 
Dłuższe spostrzegania 

0,3 

promila 

Drobne zaburzenia równowagi i 

koordynacji, gorsze spostrzeganie 

kształtu przedmiotu z oddali 

0,5 

promila 

Zmniejszenie zdolności 

rozpoznawania sytuacji, pobudliwość, 

upośledzenie koordynacji 

wzrokoworuchowej, pogorszenie 

ostrości widzenia i oceny odległości, 

opóźnienie adaptacji oka do ciemności 

i ruchomych źródeł światła 

0,8 

promila 

Błędna ocena własnych możliwości, 

znaczne obniżenie samokontroli i 

koncentracji 

1-2 

promili 

Zaburzenie koordynacji mięśniowej i 

równowagi, osłabienie sprawności 

intelektualnej i pamięci, brawura, 

opóźnienie czasu reakcji, wahania 

nastroju (euforia, agresja) 

2-3 

promili 

Zaburzenia mowy, wzmożona 

senność, obniżenie zdolności kontroli 

własnego zachowania i poruszania się 

3-4 

promili 

Spadek ciśnienia krwi, obniżenie 

temperatury, możliwy powolny zanik 

funkcji oddechowych 

ponad 4 

promile 

Śpiączka, stan poważnego zagrożenia 

życia 

źródło: http://oskduet.pl/alkohol-za-kierownica 

Spożyty alkohol, a wykroczenia 

Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, prowadzi do zaburzenia 

percepcji wzrokowej, ogranicza pole widzenia, powoduje 

błędną ocenę odległości i szybkości, pogarsza koordynację 

ruchów, zmniejsza szybkość reakcji. 

Z obserwacji policjantów 

wynika, że często ujawnione 

wykroczenie ma związek                     

z ilością alkoholu w organizmie 

(oraz oddziaływaniem alkoholu 

na organizm kierującego). 

Główne przyczyny wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierujących 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu  

Jazda po niewłaściwej stronie drogi 

Niewłaściwe: wyprzedzanie, omijanie, skręcanie, wymijanie 

Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 

Niezachowanie bezpiecznej odległości 



Ujawnieni nietrzeźwi kierujący w Małopolsce 

art.  87kw + 178a kk 



miesiące 
2005 2006 % 2005 2006 

% 

178A KK 178A KK   87KW 87KW 

styczeń 474 407 -14,1  78 94 20,5  

luty 408 482 18,1  81 97 19,8  

marzec 650 780 20,0  111 171 54,1  

kwiecień 853 844 -1,1  145 154 6,2  

maj 952 1062 11,6  173 221 27,7  

czerwiec 962 1112 15,6  195 214 9,7  

I półrocze 4299 4687 9,0  783 951 21,5  

lipiec 953 1184 24,2  184 214 16,3  

sierpień 825 1113 34,9  158 312 97,5  

wrzesień 807 977 21,1  171 251 46,8  

październik 837 900 7,5  143 217 51,7  

listopad 637 826 29,7  108 173 60,2  

grudzień 533 704 32,1  97 156 60,8  

II półrocze 4592 5704 24,2  861 1323 53,7  

Procentowe porównanie ujawnień nk w poszczególnych miesiącach 2006/2005  

oraz liczba dokonanych badań kierowców w 2006 roku w Małopolsce 



Procentowa ilość ujawnień nietrzeźwych kierujących 

art. 178a KK  i  87 KW 
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Małopolska – porównanie ujawnień z art. 87 KW do przeprowadzonych badań 



Ujawnienia nietrzeźwych kierujących przez ruch drogowy – 2005 r. 

województwo ludność ujawnienia nk-rd na 100 000 ludności 

1. Podlaskie 1201000 4794 399,2 

2. Opolskie 1049541 3203 305,2 

3. Mazowieckie  2366427 6652 281,1 

4. Lubelskie 2182191 5701 261,3 

5. Łódzkie 2582137 6604 255,8 

7. Podkarpackie 2097798 4950 236,0 

8. Śląskie 4693453 10840 231,0 

9. Komenda Stołeczna 2783805 6234 223,9 

10. Warmińsko-mazurskie 1428481 3052 213,7 

11. Dolnośląskie 2890446 6114 211,5 

12. Lubuskie 1009192 2082 206,3 

13. Pomorskie 2197005 4399 200,2 

14. Zachodnio-pomorskie 1694280 3355 198,0 

15. Świętokrzyskie 1286384 2483 193,0 

16. Wielkopolskie 3368525 6197 184,0 

17. Małopolskie 3262939 5681 174,1 

18. Kujawsko-Pomorskie 2067709 2865 138,6 

POLSKA 2005 38161313 85206 223,3 



Ujawnienia nietrzeźwych kierujących przez ruch drogowy – 2006 r. 

województwo ludność ujawnienia nk - rd 
na 100 000 

ludności 

1. Opolskie 1049541 3362 320,3 

2. Podlaskie 1201000 3791 315,7 

3. Mazowieckie  2366427 6782 286,6 

4. Zachodnio-pomorskie 1694280 4379 258,5 

5. Łódzkie 2582137 6639 257,1 

6. Warmińsko-mazurskie 1428481 3358 235,1 

7. Lubuskie 1009192 2331 231,0 

8. Małopolskie 3262939 7354 225,4 

9. Dolnośląskie 2890446 6426 222,3 

10. Świętokrzyskie 1286384 2853 221,8 

11. Lubelskie 2182191 4703 215,5 

12. Śląskie 4693453 9936 211,7 

13. Komenda Stołeczna 2783805 5843 209,9 

14. Podkarpackie 2097798 4299 204,9 

15. Wielkopolskie 3368525 6539 194,1 

16. Pomorskie 2197005 4206 191,4 

17. Kujawsko-Pomorskie 2067709 3089 149,4 

POLSKA 2006 38161313 85890 225,1 



Ujawnieni nietrzeźwi kierujący  

w Małopolsce 

art.  87kw + 178a kk 
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Ilość przebadanych na zawartość 

alkoholu w organizmie 

W roku 2014 liczba przebadanych osób na zawartość 

alkoholu - w stosunku do roku 2013 wzrosła o 77 %! 

W roku 2014 liczba ujawnionych kierujących po alkoholu              

- w stosunku do roku 2013 wzrosła o 4 %! 



Równolegle z działaniami kontrolnymi prowadzona jest 

działalność edukacyjna pod kątem jazdy w trzeźwości. 

 

Ogólnopolska kampania  

„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” 

Policjanci podczas kontroli drogowej rozdają naklejki               

z napisem „nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, które  

kierowcy naklejają na szybie samochodu.  

 



Trzeźwa Małopolska  

„NO PROMIL – NO PROBLEM” 

Od kilku lat Policja wraz z konsorcjum organizacji pozarządowych ( IRS, 

Stowarzyszenie Solny Gwarek, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki) 

prowadzą kampanię społeczną promująca jazdę w trzeźwości.                        

Jej adresatami są przede wszystkim kierowcy i pasażerowie pojazdów.   

 

 

  

CELE KAMPANII: 

 

• OGRANICZENIE LICZBY KIEROWCÓW DECYDUJĄCYCH SIĘ NA JAZDĘ BĘDĄC  

POD WPŁYWEM ALKOHOLU, 

• ZMIANA SPOŁECZNEGO NASTAWIENIA WOBEC NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH - 

WZMOCNIENIE POSTAWY KRYTYCZNEJ U PASAŻERÓW POJAZDÓW, KTÓRYCH 

KIEROWCA WZBUDZA WĄTPLIWOŚCI CO DO STANU TRZEŹWOŚCI, 

• OPRACOWANIE PROPOZYCJI ZMIAN LEGISLACYJNYCH, PROWADZĄCYCH DO 

OGRANICZENIA LICZBY KIEROWCÓW JEŻDZĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU.  

 

 

 

 



 
Promocja w mediach zagadnień dotyczących  

trzeźwości za kierownicą – wspólnie z Małopolską 

Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

• TV – filmy edukacyjne dla kierowców  

   „Jedz bezpieczniej”, „Jak uniknąć mandatu”,  

• cykliczne audycje w Radiu Kraków, 

• prasa, 

• strony www. 

 

Duży nacisk jest kładziony na wskazywanie (obok ofiar 
wypadków i sankcji prawnych) skutków finansowych                          

i społecznych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. 



 

• holowanie samochodu na parking strzeżonym; 
 

• zabezpieczenie samochodu na parkingu strzeżonym; 
 

• zapłacenia orzeczonej grzywny, której maksymalna 

wysokość może wynieść 1 080 000 zł; 
 

• pokrycia szkód wyrządzonych podczas kierowania pod 

wpływem alkoholu, środków działających podobnie do 

alkoholu lub środków odurzających (wtedy ubezpieczenie AC   

nie działa, natomiast firma ubezpieczeniowa regresem - po wypłaceniu 

szkody – będzie domagać się kwoty, którą wydatkowała na pokrycie 

szkody z ubezpieczenia OC) 
 

  

 

 

Konsekwencje finansowe: 
 



 

• obligatoryjne świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości             

co najmniej  5 tys. zł (art. 178a §1 kk) a w przypadku art. 178a § 4 kk                

co najmniej 10 tys. zł (maksymalnie 60 tys. zł)  

 

 

 

 
• obligatoryjna nawiązka w wysokości co najmniej 10 tys. zł (maksymalnie obecnie 

do 100 tys. zł. – od 1.07.2015r. do 200 tys. zł) na rzecz pokrzywdzonego 
(pokrzywdzonych),  a w razie jego śmierci - na rzecz osoby najbliższej (osób 

najbliższych), której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa 
znacznemu pogorszeniu.  

Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe - na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Dotyczy art. 173, art. 174, art. 177 lub w art. 355 (sprawca w stanie nietrzeźwości, pod 
wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia)   

 

 



• figurowanie w Krajowym Rejestrze Karnym za 
popełnienie przestępstwa umyślnego – m.in. utrata pracy, 

problemy z  jej znalezieniem, niemożność wykonywania 
określonych zawodów lub pełnienia funkcji 

 
• sprawcy najcięższych wypadków drogowych stracą 

prawo jazdy na zawsze 
 

• sąd może orzec podanie wyroku do publicznej 
wiadomości 

 

Konsekwencje społeczne: 



Liczba badanych na zawartość alkoholu  skutkująca 

ujawnieniem nietrzeźwego kierującego
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Korzystne efekty działań

Wypadki spowodowane przez 

nietrzeźwych kierujących 
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wypadki zabici ranni

Od roku 2005 do roku 2014 zanotowaliśmy 49 % spadek wypadków spowodowanych przez 

nietrzeźwych kierujących, 47 % spadek zabitych oraz  55 % spadek osób rannych w tych wypadkach . 



Wnioski 

• działania „Policja przeciw pijanym kierującym” przynoszą 

wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa - należy 

je kontynuować,  
 

• stały wzrost kontroli trzeźwości kierujących przekłada się               

na eliminację z ruchu kierujących pojazdami po alkoholu, 
 

• działania te mają bardzo duży oddźwięk prewencyjny 

(nieuchronność kary),   
 

• działania kontrolne muszą być uzupełniane edukacją – 

wpływającą na ograniczanie społecznego przyzwolenia na 

kierowanie po alkoholu.  



Dziękuję za uwagę…. 

k.dymura@malopolska.policja.gov.pl 


