
Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z wynikami 

analizy oddechu lub badania krwi przeprowadzanymi 

po przestępstwie z użyciem przemocy? 

Aresztowanie przez policję za przestępstwo z użyciem przemocy może pociągać za sobą 

podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeśli policja ma powód, aby 

tak sądzić, będą się Państwo musieli poddać badaniom krwi i oddechu (pod kątem obecności 

alkoholu), badaniom śliny i krwi (na obecność narkotyków) lub badaniom śliny i krwi oraz 

oddechu (pod kątem jednoczesnego zażycia alkoholu i narkotyków). Jeśli nie będą się Państwo 

zgadzali z wynikami badania krwi i oddechu, będą Państwo mogli przeprowadzić własne badanie. 

Należy wówczas samodzielnie umówić się na takie badanie i za nie zapłacić. 

 

Badanie przeprowadzane przez policję w przypadku przemocy pod 

wpływem alkoholu 

Jeśli policja ma powód, aby podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu, podda 

go badaniu. Muszą się Państwo wtedy poddać następującym testom: 
 

 badaniu lub analizie oddechu sprawdzającej ilość spożytego przez Państwa alkoholu; 

 testowi psychomotorycznemu (PMT). Policja sprawdza wtedy np. zdolność widzenia 

i mowy, aby ustalić, czy sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu. 

 

Badanie w przypadku przemocy pod wpływem narkotyków 

Jeśli policja ma powód, aby podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem narkotyków, 

może go poddać badaniu. Muszą się Państwo wtedy poddać następującym testom: 
 

 badaniu śliny i krwi;

 testowi psychomotorycznemu (PMT). Policja sprawdza wtedy cechy zewnętrzne sprawcy, 

takie jak zdolność widzenia i mowy, aby ustalić, czy znajduje się on pod wpływem 

narkotyków.

 

Badanie krwi pod kątem jednoczesnej obecności alkoholu 

i narkotyków 

Policja może też podejrzewać, że sprawca znajduje się pod wpływem zarówno alkoholu, jak 

i narkotyków. W takim przypadku po badaniu oddechu i śliny muszą też Państwo poddać się 

badaniu krwi, które przeprowadzi lekarz lub pielęgniarka. 

 

Prawo do przeprowadzenia własnego badania 

Jeśli analiza oddechu lub badanie krwi wykaże, że sprawca ma przekroczony dozwolony limit 

alkoholu, narkotyków lub obydwu tych substancji, ma on prawo zlecić przeprowadzenie 

własnego badania. 
 

 W przypadku alkoholu policja poda wynik natychmiast po analizie oddechu. Należy 

wtedy od razu zgłosić, że chcą Państwo zlecić przeprowadzenie własnego badania. 

 W przypadku narkotyków lub jednoczesnego zażycia alkoholu i narkotyków policja 

poinformuje Państwa o prawie do przeprowadzenia własnego badania podczas 

pobierania próbki krwi. Wyniki badania krwi otrzymają Państwo później, listem 

przesłanym przez policję, który będzie też zawierał więcej informacji dotyczących 

prawa do przeprowadzenia własnego badania. 

 

Próbka krwi do przeprowadzenia własnego badania 

Przeprowadzenie własnego badania zawsze wymaga pobrania próbki krwi. 
 

 W przypadku badania na obecność narkotyków lub jednoczesnej obecności alkoholu 

i narkotyków we krwi laboratorium skorzysta z próbki krwi pobranej od Państwa 
podczas badania krwi wykonanego na zlecenie policji. 

 W przypadku badania pod kątem spożycia alkoholu próbka krwi zostanie od 

Państwa pobrana w jak najkrótszym czasie po analizie oddechu. 



Samodzielny wybór laboratorium do przeprowadzenia własnego 

badania krwi 

Sami wybierają Państwo laboratorium, które przeprowadzi Państwa własne badanie krwi. 

Obowiązują jednak pewne wymogi: 
 

 musi to być akredytowane laboratorium; 

 laboratorium musi być wyspecjalizowane w dziedzinie bioanalizy. 

 

Informacje na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu dotyczącym badań na obecność 

substancji u sprawców przemocy (Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers). 

 

Samodzielne skontaktowanie się z laboratorium 

Sami kontaktują się Państwo z wybranym przez Państwa laboratorium. Laboratoria spełniające 

konieczne wymogi, to na przykład: 

 

 Labor Mönchengladbach Dr. Stein & Kollegen, Mönchengladbach (Niemcy): 

info@medlab-stein.nl; 043 - 36 22 225.

 Eurofins Forensic Belgium, Brugia (Belgia): forensics@eurofins.be. 

 
 Szpital Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam: administratiemaasstadlab@maasstadziekenhuis.nl. 

 

Wymogi dotyczące badania krwi zostały określone w załączniku do regulacji dotyczącej badań na 

obecność substancji u sprawców przemocy (Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers ). 
 

 

Koszt przeprowadzenia własnego badania krwi 

Własne badanie krwi odbywa się na Państwa koszt. Płacą Państwo za: 
 

 koszt pobrania próbki krwi w przypadku badania na obecność alkoholu. Zapłacić należy 

lekarzowi lub pielęgniarce przed pobraniem próbki. Nie muszą Państwo płacić za 

pobranie próbki krwi w przypadku badania na obecność narkotyków lub badania na 

obecność jednocześnie alkoholu i narkotyków, ponieważ w przypadku podejrzenia 

o obecność narkotyków w Państwa organizmie zostały wcześniej pobrane dwie próbki 

krwi: jedna przeznaczona do badania pod kątem stężenia narkotyków i jedna na potrzeby 

ewentualnego własnego badania; 

 wysłanie próbki krwi do laboratorium wybranego przez Państwa w celu 
przeprowadzenia własnego badania krwi; 

 badanie krwi w laboratorium. 
 

Informacje na temat aktualnych cen można znaleźć w regulacji dotyczącej badań na obecność 

substancji u sprawców przemocy (Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers). Nie 

obowiązuje stała cena za badanie krwi. Stawka ta jest ustalana przez laboratorium 

przeprowadzające badanie. 

 

Własne badanie tylko po uprzedniej zapłacie 

Jeśli zechcą Państwo przeprowadzić własne badanie krwi, należy zapłacić laboratorium w terminie 

4 tygodni po otrzymaniu od policji wyników pierwszego badania krwi. Laboratorium 

przeprowadzi bowiem kolejne badanie wyłącznie pod warunkiem otrzymania płatności w ciągu 

4 tygodni. 

 

Wniosek o przeprowadzenie własnego badania 

We wniosku o przeprowadzenie własnego badania należy podać: 
 

 imię i nazwisko; 

 płeć; 

 datę urodzenia; 

 numer ewidencyjno-fiskalny (BSN); 

 numer identyfikacyjny śladu (sporenidentificatienummer, SIN) podany na wyniku badania 
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krwi. 

 

Należy przynieść wynik badania krwi do sądu 

Laboratorium prześle wyniki Państwa własnego badania wyłącznie do Państwa. Należy więc 

zabrać wyniki tego badania na rozprawę sądową. 

 

Zwrot kosztów własnego badania 

Jeśli Państwa własne badanie wykaże u Państwa stężenie alkoholu i/lub narkotyków we krwi 

nieprzekraczające dozwolonego limitu, mogą Państwo zawnioskować o zwrot kosztów własnego 

badania. Jeśli laboratorium lub procedury badania nie spełniają niezbędnych wymogów, zwrot 

kosztów nie będzie możliwy. 

 

O zwrot kosztów własnego badania mogą Państwo wnioskować do prokuratora prowadzącego 

sprawę. 


