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W związku z licznie wpływającymi wnioskami od osób przebywających w zakładach 

karnych i aresztach śledczych Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmował w 

swych wystąpieniach kwestie dotyczące wykonywania przez Służbę Więzienną badań 

osadzonych na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych.  

W toku badania skarg osób pozbawionych wolności ujawnił się problem weryfikacji 

za pomocą badań laboratoryjnych wyników badań przeprowadzonych metodą nieinwazyjną. 

Osadzeni skarżyli się, że pomimo kwestionowania przez nich wyniku badania 

nieinwazyjnego Służba Więzienna odmawia weryfikacji wyniku za pomocą badań 

laboratoryjnych, mimo, że jest do tego zobowiązana przepisami rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na 

obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie 

skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji. Podejmowane 

czynności sprawdzające najczęściej nie doprowadzały do wyjaśnienia sprawy z uwagi na to, 

że obie strony prezentowały przeciwstawne i wzajemnie wykluczające się stanowiska co do 

przebiegu zdarzeń, a brak było jakichkolwiek obiektywnych dowodów w sprawie.  

 Mając to na względzie, w dniu 15 września 2014 r. Rzecznik skierował wystąpienie 

do Ministra Sprawiedliwości, w którym postulował zmianę sposobu dokumentowania 

przeprowadzania przedmiotowych badań poprzez zapewnienie skazanemu możliwości 

pisemnego złożenia do protokołu uwag w zakresie przebiegu badania (II.517.1656.2014). W 

odpowiedzi Minister Sprawiedliwości pismem z dnia 29 października 2014 r. poinformował 
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Rzecznika, że zostaną podjęte prace legislacyjne w sprawie zmiany treści protokołu z 

przebiegu badania, poprzez wprowadzenie obowiązku odnotowania w protokole uwag lub 

zastrzeżeń osoby badanej, opatrzonych datą i potwierdzonych podpisem.  

Od złożenia przedmiotowej deklaracji przez Ministra Sprawiedliwości upłynęło już 

półtora roku. Niestety do chwili obecnej protokół, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania 

oraz weryfikacji, nie został zmieniony.  

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 

2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 

powiadomienie, czy są prowadzone w podległym Panu resorcie prace legislacyjne nad 

zmianą treści przedmiotowego rozporządzenia, w sposób wyżej wskazany, a jeśli tak to na 

jakim etapie obecnie się one znajdują oraz kiedy przewidywane jest ich zakończenie.   
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