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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie dokonywania badaƒ ˝o∏nierzy na zawartoÊç w ich organizmach alkoholu,
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych
Na podstawie art. 63b ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje, zakres i sposób dokonywania badaƒ ˝o∏nierzy czynnej s∏u˝by wojskowej na zawartoÊç w ich organizmach alkoholu,
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub Êrodków zast´pczych.

2. Badanie wydychanego powietrza powinno byç
przeprowadzone w miar´ mo˝liwoÊci przed innymi
badaniami na zawartoÊç alkoholu w organizmie.
§ 5. 1. Badanie Êliny polega na nieinwazyjnym pobraniu — bez dodawania jakichkolwiek substancji —
próbek Êliny i ich umieszczeniu w urzàdzeniu do oznaczania metodà immunologicznà alkoholu, Êrodka
odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka
zast´pczego, zgodnie z instrukcjà obs∏ugi tego urzàdzenia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) badaniach — nale˝y przez to rozumieç badania
oraz zabiegi konieczne do ustalenia zawartoÊci
alkoholu lub Êrodka odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka zast´pczego w organizmie ˝o∏nierza;
2) dokumentacji — nale˝y przez to rozumieç wyciàg
z rozkazu dziennego, w którym stwierdzono potrzeb´ przeprowadzenia badaƒ, oraz protokó∏
z przeprowadzonego badania albo odmowy lub
braku mo˝liwoÊci jego przeprowadzenia;
3) organie — nale˝y przez to rozumieç prze∏o˝onego
dyscyplinarnego ˝o∏nierza lub wojskowy organ
porzàdkowy, wydajàcych polecenie, zlecajàcych
przeprowadzenie badania albo osobiÊcie przeprowadzajàcych badanie ˝o∏nierza;
4) ˝o∏nierzu — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierzy
czynnej s∏u˝by wojskowej, o których mowa
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „ustawà”.
§ 3. Badania mogà obejmowaç:
1) badanie wydychanego powietrza;
2) badanie Êliny;
3) badanie krwi;
4) badanie moczu;
5) badanie wydzielin organizmu.
§ 4. 1. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza si´ w sposób nieinwazyjny, za pomocà probierza trzeêwoÊci, przez przedmuchiwanie go przez ˝o∏nierza poddanego badaniu.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

2. Badanie Êliny powinno byç przeprowadzone
w miar´ mo˝liwoÊci przed innymi badaniami na zawartoÊç Êrodka odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka zast´pczego w organizmie.
§ 6. 1. Badanie krwi polega na przeprowadzeniu
analizy laboratoryjnej krwi pobranej z ˝y∏y badanego
˝o∏nierza 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 lub metodà enzymatycznà albo mikrometodà Widmarka, a tak˝e innà metodà zgodnà z aktualnà wiedzà medycznà.
2. Krew do badania pobiera si´ w obj´toÊci oko∏o
5 cm3, z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) do pobrania krwi powinien byç u˝ywany sprz´t
jednorazowego u˝ytku;
2) do pojemnika, do którego pobiera si´ krew, nie
wolno dodawaç jakichkolwiek substancji;
3) do pobrania krwi u˝ywa si´ pojemnika jednorazowego u˝ytku uniemo˝liwiajàcego zamian´, rozcieƒczenie lub dodanie do niego innych substancji
po jego zamkni´ciu;
4) do dezynfekcji skóry nale˝y u˝ywaç jedynie Êrodków odka˝ajàcych, niezawierajàcych alkoholu.
3. W pobranej krwi oznacza si´ zawartoÊç alkoholu oraz obecnoÊç Êrodka odurzajàcego, substancji
psychotropowej lub Êrodka zast´pczego.
§ 7. 1. Badanie moczu polega na analizie moczu
osoby poddanej badaniu metodami wymienionymi
przy badaniu krwi, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. Mocz do badania nielaboratoryjnego pobiera
si´ do jednego pojemnika w obj´toÊci co najmniej
5 cm3, z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) do pobrania moczu u˝ywa si´ pojemnika jednorazowego u˝ytku;
2) do pojemnika, do którego pobiera si´ mocz, nie
wolno dodawaç jakichkolwiek substancji.
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3. Mocz do badania laboratoryjnego pobiera si´
do dwóch pojemników w obj´toÊci co najmniej po
5 cm3, z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
1) do pobrania moczu u˝ywa si´ pojemników jednorazowego u˝ytku, uniemo˝liwiajàcych zamian´,
rozcieƒczenie lub dodanie do nich innych substancji po ich zamkni´ciu;
2) do pojemników, do których pobiera si´ mocz, nie
wolno dodawaç jakichkolwiek substancji.
4. W pobranym moczu oznacza si´ zawartoÊç alkoholu oraz obecnoÊç Êrodka odurzajàcego, substancji
psychotropowej lub Êrodka zast´pczego.
5. Badanie moczu na obecnoÊç Êrodka odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka zast´pczego polega na wykonaniu odpowiedniego testu do wykrywania tych substancji.
§ 8. Badanie wydzielin organizmu, w szczególnoÊci potu, które ma na celu okreÊlenie obecnoÊci Êrodka
odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka
zast´pczego, polega na nieinwazyjnym pobraniu tych
wydzielin do analizy.
§ 9. 1. O liczbie i rodzaju badaƒ koniecznych do
przeprowadzenia decyduje organ.
2. Polecenie (zlecenie) przeprowadzenia badania
podlega natychmiastowemu wykonaniu.
§ 10. 1. Badania o charakterze nieinwazyjnym, niekoƒczàce si´ badaniami laboratoryjnymi, mo˝e prowadziç osobiÊcie organ lub inna osoba, której zlecono
przeprowadzenie badania, je˝eli jest przeszkolona do
jego przeprowadzenia.
2. Pobrany do badaƒ materia∏ zostaje niezw∏ocznie
przekazany do najbli˝szego laboratorium (pracowni,
zak∏adu), o których mowa w § 16.
3. Protokó∏ zawierajàcy wyniki badaƒ przekazuje
si´ niezw∏ocznie organowi polecajàcemu (zlecajàcemu) przeprowadzenie badania.
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4) podstaw´ prawnà przeprowadzenia badania;
5) wskazanie przyczyny, z powodu której ˝o∏nierz zosta∏ poddany badaniu, zawierajàce zwi´z∏y opis
zajÊcia, z podaniem dnia, godziny, okolicznoÊci
i zachowania si´ badanego ˝o∏nierza;
6) stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko oraz funkcj´
prze∏o˝onego dyscyplinarnego lub oznaczenie
wojskowego organu porzàdkowego polecajàcego
(zlecajàcego) poddanie ˝o∏nierza badaniu;
7) stopieƒ wojskowy, imi´, nazwisko i wiek ˝o∏nierza
poddanego badaniu;
8) okreÊlenie dokumentu, na podstawie którego
ustalono dane ˝o∏nierza poddanego badaniu;
9) okreÊlenie sposobu, rodzaju i liczby przeprowadzonych badaƒ;
10) dat´, godzin´ i minut´ badania;
11) miejsce wykonania badania;
12) wynik badania;
13) informacj´ o wyjaÊnieniach lub ˝àdaniach badanego ˝o∏nierza;
14) nazw´, model i numer fabryczny urzàdzenia kontrolno-pomiarowego lub nazw´ i rodzaj testu, którymi przeprowadzono badanie;
15) miejsce na do∏àczenie wydruku z urzàdzenia lub
testu;
16) w przypadku braku mo˝liwoÊci przeprowadzenia
badania — zwi´z∏y opis sytuacji.
§ 13. 1. Dokumentacja udost´pniana jest, z zastrze˝eniem ust. 4:
1) ˝o∏nierzowi poddanemu badaniu;
2) organom kontroli;
3) prze∏o˝onemu ˝o∏nierza poddanemu badaniu;
4) prze∏o˝onemu organu.

§ 11. 1. Dokumentacj´ przechowuje si´ w kancelarii jednostki wojskowej ˝o∏nierza poddanego badaniu,
zwanej dalej „kancelarià”, przez okres jednego roku
od dnia zakoƒczenia przez niego czynnej s∏u˝by wojskowej.
2. Dokumentacj´ przechowuje si´ w warunkach
zapewniajàcych jej poufnoÊç, zabezpieczajàcych jà
przed dost´pem osób nieupowa˝nionych, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem oraz umo˝liwiajàcych wykorzystanie jej bez zb´dnej zw∏oki.
§ 12. Protokó∏ z przeprowadzonego badania
albo odmowy lub braku mo˝liwoÊci jego przeprowadzenia zawiera:
1) oznaczenie osoby lub organu sporzàdzajàcych
protokó∏;
2) oznaczenie osoby lub organu przeprowadzajàcych
badanie;
3) dat´ sporzàdzenia protoko∏u;

2. Udost´pnienie dokumentacji nast´puje w trybie
zapewniajàcym zachowanie poufnoÊci i ochrony danych osobowych.
3. Udost´pnienie dokumentacji nast´puje przez
umo˝liwienie: zapoznania si´ z jej treÊcià, sporzàdzenia jej wyciàgów, odpisów lub kopii, z zastrze˝eniem
ust. 4.
4. Je˝eli wyniki przeprowadzonych badaƒ mogà
stanowiç dowód w post´powaniu dyscyplinarnym,
w sprawie o wykroczenie lub przest´pstwo, a uprawniony organ lub podmiot ˝àda udost´pnienia orygina∏ów tej dokumentacji, dokumentacj´ t´ przekazuje si´
niezw∏ocznie organowi uprawnionemu do prowadzenia tego post´powania, za pokwitowaniem odbioru
i z zastrze˝eniem zwrotu po wykorzystaniu.
§ 14. 1. Brakowanie dokumentacji dokonuje si´ po
dniu 1 stycznia roku nast´pnego po roku, w którym
wygasa okres jej przechowywania.
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2. Brakowanie dokonuje si´ przez:
1) sporzàdzenie spisu dokumentacji przeznaczonej
do zniszczenia i protoko∏u ze zniszczenia dokumentacji, które przechowuje si´ w kancelarii przez
okres pi´ciu lat od dnia sporzàdzenia tych dokumentów, a nast´pnie przekazuje do w∏aÊciwego
archiwum wojskowego;
2) fizyczne zniszczenie dokumentacji w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie jej treÊci, a w szczególnoÊci identyfikacj´ ˝o∏nierza, którego dotyczy∏a.
3. Brakowania dokumentacji dokonuje osobiÊcie
kierownik kancelarii, w której przechowywana jest dokumentacja.
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1) laboratoria (pracownie, zak∏ady) analityczne;
2) zak∏ady medycyny sàdowej i w∏aÊciwe zak∏ady
akademii medycznych lub inne jednostki — na
podstawie umowy zawartej z organami Êcigania,
wymiaru sprawiedliwoÊci lub dowódcà jednostki
wojskowej.
2. Dostarczenie krwi i moczu do laboratorium zapewnia dokonujàcy pobrania materia∏u do badania.
3. Naczynia zawierajàce krew lub mocz do badania
oznacza si´ w sposób zapewniajàcy ustalenie to˝samoÊci ˝o∏nierza, od którego zosta∏y pobrane, a tak˝e
uniemo˝liwiajàcy zmian´ ich zawartoÊci przed dokonaniem badania.

§ 15. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której funkcjonuje kancelaria, przed okresami, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 14 ust. 1 i ust. 2
pkt 1, dokumentacj´ przekazuje si´ jednostce wojskowej przejmujàcej jej zadania i funkcje, a w przypadku
braku nast´pcy prawnego — jednostce wskazanej
w dokumencie dotyczàcym rozformowania lub likwidacji.

4. Do czasu rozpocz´cia badaƒ laboratoryjnych
pobrane krew i mocz nale˝y przechowywaç w temperaturze od 0 °C do 6 °C.

§ 16. 1. Oznaczenie zawartoÊci alkoholu lub obecnoÊci Êrodka odurzajàcego, substancji psychotropowej lub Êrodka zast´pczego w materiale pobranym do
badaƒ wykonujà:

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 17. W przypadku gdy ˝o∏nierz znajduje si´ w stanie wy∏àczajàcym ÊwiadomoÊç, badania wykonuje si´
po ustaniu przyczyn wy∏àczajàcych ÊwiadomoÊç, chyba ˝e ich wykonanie by∏oby bezzasadne.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

