
Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z 

wynikiem badania alkomatem lub badania 

krwi wykonanego po jeździe pod wpływem 

narkotyków i/lub alkoholu? 

Jeśli zostali Państwo zatrzymani przez policję podczas jazdy i policja podejrzewa, że znajdują się 

Państwo pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, muszą się Państwo (w przypadku alkoholu) 

poddać badaniu alkomatem i badaniu na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. W razie 

podejrzenia o jazdę pod wpływem narkotyków, należy poddać się badaniu śliny i/lub badaniu objawów 

zewnętrznych oraz badaniu krwi. Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem badania na stężenie alkoholu 

w wydychanym powietrzu lub badania krwi na obecność narkotyków i/lub leków, mogą Państwo zlecić 

wykonanie własnego badania. Należy wtedy samodzielnie umówić się na badanie i zapłacić za nie we 

własnym zakresie. 

 

Prawo do przeprowadzenia własnego badania 

Jeśli badanie oddechu wykaże, że wypili Państwo za dużo alkoholu, lub też z badania krwi wyniknie, że 

zażyli Państwo zbyt dużą ilość narkotyków i/lub leków, będą Państwo mieli prawo do samodzielnego 

zlecenia wykonania własnego badania. 
 

 W przypadku alkoholu policja podaje wynik natychmiast po wykonaniu badania oddechu. Dlatego 

zamiar przeprowadzenia własnego badania należy zgłosić niezwłocznie. 

 W przypadku narkotyków i/lub leków policja poinformuje o prawie do własnego badania podczas 

wykonywania badania krwi. Policja prześle Państwu list z wynikami badania krwi pod kątem zażycia 

narkotyków i/lub leków, w którym podany też będzie adres strony internetowej, na której znajdą 

Państwo informacje dotyczące prawa do przeprowadzenia własnego badania. 

 

Jeśli policja wyda Państwu zakaz prowadzenia pojazdów, na dokumencie tym również podana będzie 

strona internetowa zawierająca informacje na temat prawa do przeprowadzenia własnego badania. 

 

Pobranie krwi do przeprowadzenia własnego badania 

Własne badanie wymaga pobrania próbki krwi. 

 W przypadku badania pod kątem zażycia narkotyków i/lub leków bądź jednoczesnego spożycia z 
nimi alkoholu, laboratorium skorzysta z próbki, którą na komisariacie/posterunku policji pobierze od 

Państwa lekarz lub pielęgniarka. 

 W przypadku badania pod kątem spożycia samego alkoholu, próbka krwi musi zostać pobrana tak 
szybko, jak to możliwe po badaniu alkomatem. 

 

Wymogi dotyczące laboratorium 

 
Mogą Państwo sami wybrać laboratorium do przeprowadzenia własnego badania na obecność 

narkotyków i/lub alkoholu w Państwa organizmie. Musi to być jednak akredytowane laboratorium, 

specjalizujące się w przeprowadzaniu badań biochemicznych krwi, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

w sprawie alkoholu, leków i leków w ruchu drogowym (zwanego dalej „rozporządzeniem”). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038936/2022-07-01


Do akredytowanych laboratoriów, które specjalizują się w przeprowadzaniu badań biochemicznych krwi 

zgodnie z przepisami rozporządzenia, pracują zgodnie z metodą, która jest zatwierdzona i spełniają wymogi 

prawne, należą np. Laboratorium Mönchengladbach Dr Stein & Kollegen w Mönchengladbach (Niemcy), 

Eurofins Forensic Belgium w Brugii (Belgia) i szpital Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. 

Należy samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie laboratorium i zapytać o możliwość 

przeprowadzenia własnego badania oraz o jego koszt. Wymienione niżej laboratoria mogą Państwa obsłużyć 

w języku niderlandzkim: 

 Laboratorium Mönchengladbach Dr Stein & Kollegen, Mönchengladbach (Niemcy): 

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

 Eurofins Forensic Belgium, Brugia (Belgia): forensics@eurofins.be; +32 - 50 - 31 02 52; 

 szpital Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam: administratiemaasstadlab@maasstadziekenhuis.nl; +31 10 

- 291 14 75. 

 

Koszt przeprowadzenia własnego badania krwi 

Za badanie to należy zapłacić we własnym zakresie. Laboratorium przeprowadzi badanie dopiero po 

otrzymaniu od Państwa należnej kwoty. Jeszcze na komisariacie/posterunku policji zapłacą Państwo za: 

 pobranie próbki krwi w przypadku alkoholu – należy zapłacić za to lekarzowi lub pielęgniarce, zanim 

pobierze od Państwa próbkę (nie trzeba płacić za pobranie krwi w przypadku badania na obecność 

narkotyków i/lub leków); 

 wysłanie fiolki z próbką krwi do wybranego laboratorium w celu przeprowadzenia własnego badania. 

Zapłaty za wykonanie własnego badania krwi należy dokonać w ciągu czterech tygodni. 

Aktualne ceny za transport próbki krwi można znaleźć w regulacji dotyczącej alkoholu, narkotyków 

i leków w ruchu drogowym (Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer). 

 
Po otrzymaniu listu od policji z wynikami pierwszego badania wykazującymi, że w Państwa krwi wykryto 
narkotyki lub leki, sami wybierają Państwo laboratorium, któremu chcą Państwo zlecić przeprowadzenie 
własnego badania, i kierują Państwo do niego zapytanie o koszty takiej usługi. Za wykonanie badania 
należy zapłacić wybranemu laboratorium w terminie czterech tygodni po otrzymaniu wyników badania 
krwi. Na wniosku o wykonanie własnego badania krwi należy podać swoje imię i nazwisko, płeć, datę 
urodzenia, numer ewidencyjno-fiskalny (BSN) i numer identyfikacyjny śladu (sporenidentificatienummer, 
SIN). W przypadku badania krwi na obecność narkotyków muszą Państwo zapłacić należną kwotę 
laboratorium przeprowadzającemu dla Państwa badanie własne w terminie czterech tygodni. Dopiero 
wtedy zwróci się ono do laboratorium, które wykonało pierwsze badanie, o przesłanie próbki Państwa krwi. 
Wyniki zleconego przez siebie badania muszą Państwo wziąć ze sobą na rozprawę sądową. 

 

Zwrot kosztów badania własnego 
Jeśli zlecone przez Państwa własne badanie wykaże, że stężenie alkoholu, narkotyków i/lub leków nie 

przekraczało u Państwa dozwolonych prawem limitów, sąd może nakazać zwrócenie Państwu kosztów 

badania własnego. Nie otrzymają Państwo takiego zwrotu, jeśli okaże się, że laboratorium lub metody 

przeprowadzenia badania nie spełniają określonych wymogów. O zwrot kosztów badania należy się zwrócić 

do prowadzącego sprawę prokuratora. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039687/2022-07-01

