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odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika skierowane do Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów odnośnie działań podjętych w sprawie zmiany przepisów

dotyczących

dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie kierującego
pojazdem lub innej osoby, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm), znak: ll.519.2097.2014.MBe, uprzejmie
przedstawiam następujące informacje.
Zmiany

w

powyższym

zakresie

zostały

objęte

procedowanym

Sprawiedliwości projektem ustawy o zmianie ustawy -

przez

Ministra

Kodeks wykroczeń oraz

niektórych innych ustaw, który uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym w zakresie odnoszącym się do poddawania

kierujących pojazdami lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że mogły kierować pojazdem, w toku kontroli drogowej, badaniu w celu
ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie
do alkoholu. Projekt ten jest na etapie parlamentarnego procesu legislacyjnego - druk
sejmowy nr 1231.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace nad projektem
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, który uwzględnia
zmianę

ustawy z

dnia

26

października

1982
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trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi również w zakresie zmiany upoważnienia do określenia
warunków oraz sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w
organizmie, w tym w przypadku badań, o których mowa w ww. nowelizowanych
przepisach ustawy z dnia 20 czenwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ponadto Główny Urząd Miar poinformował Ministerstwo Zdrowia o podjęciu prac przez
Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. regulacji rynku, powołany przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar. W ramach tego Zespołu została utworzona grupa robocza
ds. przyrządów pomiarowych, której podstawowym zadaniem jest

przygotowanie

rekomendacji zmian prawa w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych, w tym analizatorów wydechu.
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