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Lp. Nazwa jednostki Rodzaj nieruchomości Adres nieruchomości Stan prawny 
nieruchomości 

1 2 3 4 5 

11.  KWP Białystok Ośrodek Szkoleniowo- 
-Wypoczynkowy 

ul. Kodeksu  
Supraskiego 38 
Surpaśl 

Trwały zarząd 
KWP Białystok 

12.  Ośrodek Szkolenia Policji  
w Kiekrzu 

Ośrodek Szkolenia  
w  Kiekrzu 
(część nieruchomości) 

ul. Chojnicka 35 
Kiekrz 

Trwały zarząd 
KWP Poznań 

13.  KWP Szczecin 

„Hotelik Słowiański”  
w Szczecinie 

ul. Potulicka 1 
Szczecin Trwały zarząd 

KWP Szczecin 
„OW” Międzyzdroje ul. Krótka 1 

Międzyzdroje 

14.  KWP Opole 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy  

ul. Racławicka 1 
Kędzierzyn-Koźle 

Trwały zarząd 
KWP Opole 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy nr 1 

ul. Powolnego 1 
Opole 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy 

ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich 43a 
Niemodlin 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy 

ul. Wojska Polskiego 18 
Kędzierzyn-Koźle 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy 

ul. Katowicka 3 
Opole 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Lokal użytkowy nr 2 

ul. Powolnego 1 
Opole 

Gospodarstwo pomocnicze 
KWP 
Kasyno w Opolu 

ul. Korfantego 4 
Opole 

 
 

 

72 
ZARZĄDZENIE NR 1786 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 29 listopada 2010 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu  
lub środka działającego podobnie do alkoholu 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 
                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta-
ły ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,  
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165,  
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,  
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,  
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, 
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959,  

§ 1 
W zarządzeniu nr 496 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na 
zawartość w organizmie alkoholu lub środka działa-
jącego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP Nr 9, 
                                                                                 

Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195,  
poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589,  
Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190,  
Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, 
Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182,  
poz. 1228. 
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poz. 40) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie okre-
ślone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Protokoły użycia urządzenia kontrolno-pomiaro-
wego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wy-
dychanym powietrzu mogą być sporządzane na 
drukach według dotychczasowego wzoru do czasu 
ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż do dnia  
30 czerwca 2011 r. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia. 
 
 

Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

 

Załącznik do zarządzenia nr 1786 
Komendanta Głównego Policji 
z dnia 29 listopada 2010 r. 
 

Liczba porządkowa 
w rejestrze badań ………………...                                                 ……………………………………………. 

(miejscowość i data) 
 

PROTOKÓŁ 
 

z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym (miejsce na wydruk) 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

(stopień, imię i nazwisko przeprowadzającego badanie, nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 

 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

  
działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), § 2 pkt 1 i § 4 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu doko-
nywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117) oraz: 
1) art. 126, 128 i art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),*) 
2) art. 54 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-

nia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.), *) 
3) art. 74 § 2 i 3 oraz art. 308 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), *) 

 

  
przeprowadziłem/przeprowadziłam*) badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w wydychanym  
powietrzu: 

 

 
Pana/Pani*) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dokument tożsamości ……………………………………………………………………………………………………. 

(rodzaj, seria i nr, przez kogo wydany) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami ………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(rodzaj, seria i nr, przez kogo wydany) 
 

Badanie stanu trzeźwości przeprowadzono urządzeniem elektronicznym: ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(typ i numer urządzenia) 
zgodnie z instrukcją użytkowania tego urządzenia. 
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Tabela dokonanych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu: 

Lp. Pomiar Czas pomiaru 
(godz. min.) 

Wynik pomiaru 
(‰ lub mg/dm3) 

1 pierwszy pomiar   
2 drugi pomiar   
3 trzeci pomiar   

 
Czynności dokonano w związku z: …………………………………………………………………………………….. 
                                                              (opis objawów i okoliczności uzasadniających przeprowadzenie badania urządzeniem 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
elektronicznym) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Badany oświadczył, że spożywał ………………………………………………………………………………………. 

w ilości …………………………………………………………………………………………………………………….. 

dnia …………………………………………. o godz. …………………………………………………………………… 

Badanie trzeźwości zostało przeprowadzone w obecności: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby, w obecności której badanie przeprowadzono)**) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Badany: 
1) żąda / nie żąda*) ponownego badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym 
2) żąda / nie żąda*) badania krwi 
3) zgłasza uwagi / nie zgłasza uwag*) do prawidłowości zabezpieczenia ustnika 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………. 

podpis badanego 
(czytelnie imię i nazwisko; w razie odmowy 
podpisania protokołu – podać jej przyczynę) 

 podpis przeprowadzającego badanie 

 
 
……………………………………………………….………  

podpis osoby, w obecności której badanie 
przeprowadzono (czytelnie imię i nazwisko; w razie  

odmowy podpisania protokołu – podać jej przyczynę) 

 

 
 
*)  niepotrzebne skreślić 
**) w przypadku  1) policjanta – podać również jednostkę organizacyjną Policji; 
  2) pozostałych osób – podać adres zamieszkania. 

 
 
 
 




