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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu kierowania pojazdami 

pod wpływem narkotyków, które stwarzają poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Jak wynika z najnowszego badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, którego 

wyniki przedstawiła w swoim wydaniu z dnia 15 listopada 2018 r. „Rzeczpospolita”, aż 1,1% Polaków przy-

znało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili pojazd pod wpływem narkotyków. Na podstawie danych 

Komendy Głównej Policji w roku 2017 przyłapano na tym czynie aż 1 tys. 500 osób, co daje ponad 50% 

więcej niż w ciągu ostatnich 3 lat. Niepokojącym faktem jest również wynik przeprowadzonego w ramach 

badań Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii sondażu, w którym aż 2% pytanych wyraziło 

zgodę na podróż z osobami odurzonymi. To setki tysięcy kierowców oraz duża grupa pasażerów, którzy go-

dzą się na takie zachowanie, stwarzając tym samym poważne w skutkach zagrożenie dla siebie oraz dla in-

nych kierowców, pasażerów i pieszych. 

Wystarczy niewielka ilość narkotyków, aby pojawiło się niebezpieczeństwo. Takie zachowania u kierow-

cy, jak euforia, pobudzenie, ospałość i opóźniona reakcja to tylko niektóre ze skutków przyjmowania narko-

tyków, w wyniku czego dochodzi do tragedii na drogach. Trzeba również mieć na uwadze to, że poza stoso-

waniem najbardziej znanych rodzajów narkotyków, tj.: amfetaminy, marihuany czy haszyszu, coraz większa 

liczba ludzi decyduje się prowadzić pojazdy po spożyciu leków zaburzających świadomość i, nieco mniejsza, 

po spożyciu dopalaczy. 

Przykładowo w Białymstoku latem 2017 r. doszło do tragicznej śmierci dwojga młodych ludzi, którzy 

zginęli w konsekwencji bezmyślnego czynu kierowcy prowadzącego pod wpływem amfetaminy. Kierowca 

ten osiągając prędkość 115 km/h, wjechał na chodnik przy przystanku i nie pozostawił stojącym tam ludziom 

szansy na przeżycie. 

Kolejny przykład to zdarzenie, które miało miejsce w Zabrzu, w styczniu bieżącego roku. Kierowca kieru-

jący miejskim autobusem odurzony amfetaminą spowodował poważne obrażenia 62-letniej kobiety, potrąca-

jąc ją na przejściu dla pieszych. Szczególnie w tym miejscu chciałbym nadmienić, że kierowca w chwili wy-

padku wykonywał swoje obowiązki zawodowe, a co najważniejsze, odpowiadał za pasażerów autobusu, mo-

gło to być nawet kilkadziesiąt osób. 

W ubiegłym roku odnotowano z udziałem kierowców prowadzących po spożyciu narkotyków aż 52 wy-

padki, w których zginęło 19 osób. Przeglądając statystyki z wcześniejszych lat, można zauważyć, że wyraźna 

jest tendencja wzrostu liczby tragedii spowodowanych jazdą pod wpływem narkotyków. Za tym idzie rów-

nież wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków. 

Zadowalającym faktem jest to, że zagrożenia spowodowane przyjmowaniem narkotyków przez kierow-

ców są coraz częściej badane przez Policję. W bieżącym roku Policja zostanie wyposażona w 13 tys. nowych 

urządzeń przeznaczonych do przeprowadzania badań. 

Ponadto w dniu 15 listopada 2018 r. miała miejsce konferencja „Narkotyki w ruchu drogowym”, na której 

przedstawiono wyniki badań Kantar Millward Brown oraz omawiano podejmowanie działań w tym temacie 

w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Wywnioskowano, że rozwiązanie tego problemu wiąże się bardzo 

ściśle z panującym w danym kraju systemem edukacji oraz profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, zależy od 

środowiska medycznego, zastosowanych nowych technologii oraz kampanii społecznych. 

Kwestia wyeliminowania problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków nie należy do ła-

twych. Patrząc jednak na widoczny z każdym rokiem postęp dotyczący ograniczenia jazdy pod wpływem 

alkoholu, mam szczerą nadzieję na rozwiązanie także tego istotnego problemu, który, moim zdaniem, wyma-

ga również szczególnej uwagi. 

Ze swojej strony apeluję do Pana Ministra o analizę tematu i przedstawienie realnych pomysłów, które 

będą składały się na rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu. 
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