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Alkohologia sądowa 

  9.12.2015 
16.12.2015 

Definicje stanu nietrzeźwości zawiera  
art. 115 § 16 Kodeksu karnego 

Zgodnie z tym przepisem stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: 
• zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo 

prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość 
• zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego 

powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość. 
 

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan 
„wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym: 
• zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila 
• obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm 

sześciennym wydychanego powietrza. 
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http://www.alkohit.pl/e/pl/limity.html 

Mężczyźni 

DAWKA 

ALKOHOLU 
70 kg 80 kg 90 kg 100 kg 110 kg 

1 0,38‰ 0,33‰ 0,29‰ 0,26‰ 0,23‰ 

2 0,81‰ 0,70‰ 0,62‰ 0,55‰ 0,50‰ 

3 1,23‰ 1,07‰ 0,95‰ 0,85‰ 0,77‰ 

4 1,65‰ 1,52‰ 1,40‰ 1,30‰ 1,22‰ 

5 2,10‰ 1,97‰ 1,85‰ 1,75‰ 1,67‰ 

 

Kobiety 

DAWKA 

ALKOHOLU 
50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 

1 0,65‰ 0,54‰ 0,46‰ 0,39‰ 0,35‰ 

2 1,35‰ 1,12‰ 0,95‰ 0,83‰ 0,73‰ 

3 2,04‰ 1,69‰ 1,45‰ 1,26‰ 1,12‰ 

http://www.alkohit.pl/e/pl/limity.html 
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Stężenie alkoholu w 

promilach 
Objawy 

0,3 - 0,5 zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

0,5 - 0,7 
zaburzenia koordynacji ruchowej, 

nadpobudliwość, obniżenie samokontroli 

0,7 - 2,0 
zaburzenie równowagi, opóźnienie czasu reakcji, 

drażliwość, wzrost ciśnienia krwi 

2,0 - 3,0 
zaburzenie mowy, przewracanie się, brak kontroli 

własnych zachowań 

3,0 - 4,0 
spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi, utrata 

odruchów fizjologicznych 

ponad 4,0 śpiączka, śmierć 

http://www.alkohit.pl/e/pl/limity.html 

Country BAC  

mg/mL 

BrAC 

mg/L 

Notes 

Albania 0.5     

Algeria 0.2     

Andorra 0.5   BAC 0.2 for commercial drivers and drivers of passenger vehicles 

Argentina 0.5   BAC 0.0 for drivers of vehicles transporting minors or cargo 

Armenia 0.4 0.2   

Australia 0.5   BAC 0.2 for novice drivers 

Austria 0.5   BAC 0.1 for drivers holding provisional licenses, moped drivers under 20 years old, and 

professional drivers 

Barbados [n/a] [n/a] Driving while under the influence of drink or a drug to such an extent as to be incapable of 

having proper control of the vehicle" is an offense 

Belarus 0.32 0.15   

Belgium 0.5 0.22 BAC 0.5 / BrAC 0.09 for professional drivers 

Bolivia [n/a]   BAC 0.49 for drivers of public transport vehicles 

Bosnia and Herzegovina 0.3   BAC 0.0 for drivers of commercial vehicles transporting passengers or cargo 

Bulgaria 0.5     

Canada [varies by province]   0.8 in most provinces, 0.5 in some 

lower limits for novice drivers or for young drivers are in effect in some provinces; 

subnational update pending 

Croatia 0.53 0.27 BAC 0 for professional drivers and drivers under 24 years of age 

Czech Republic 0 - 0.8   BAC levels up to 0.8 carry penalties of fines and driving license penalty points, above 0.8 is 

a criminal offense 

Cuba 0.5 0.15 BAC 0 for novice and commercial drivers 

Denmark 0.5 0.25 Penalties vary by BAC, recidivism, aggravating circumstances 

Estonia 0.2 0.1   

Ethiopia 0.8     

Finland 0.44 0.22   

France 0.5   BAC 0.2 for novice drivers, public transport drivers, drivers whose license is on probation 

Germany 0.53 0.27 BAC 0 for novice drivers 

Greece 0.5  0.25 BAC 0.2 / BrAC 0.1 for novice and commercial drivers and for drivers of motorcycles and 

mopeds 

BAC    milligrams of ethanol per milliliter (mg/mL) 

Listopad 2015 
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Hungary 0.0     

Iceland 0.5 0.25 Penalties vary by BAC / BrAC and recidivism status. 

India 0.3     

Ireland  0.5   BAC 0.2 for drivers aged 18-25 and professional drivers 

Israel 0.5 0.24 BAC 0.1 and BAC 0.05 for drivers under 24 years of age, commercial drivers 

Italy 0.5   BAC 0 for novice and commercial drivers 

Japan 0.25 0.15   

Latvia 0.5   BAC 0.2 for novice drivers  

Lithuania 0.4   BAC 0 for novice and commercial drivers 

Luxembourg 0.5   BAC 0.2 for novice and professional drivers 

Macedonia 0.53   BAC 0.11 for drivers under 21 years of age and commercial drivers 

Moldova 0.3 0.15 Penalties vary by BAC / BRAC between 0.3/0.15 and 1.0/0.5 versus above this category. 

Mongolia 0.5     

Monaco 0.5 0.25   

Montenegro 0.3   BAC 0.1 for young and novice drivers 

Morocco 0.2 0.1   

Nepal 0.0     

Netherlands 0.5 0.22 BAC 0.2 / BrAC 0.088 for novice drivers (in the first 5 years since obtaining a license) and drivers of mopeds 

first issued a license when under 18 years old in the first 7 years since obtaining a license 

Norway 0.2 0.1 Penalties vary by BAC 

Poland 0.2     

Portugal 0.5   BAC 0.2 for commercial drivers and novice drivers (in the 3 years since first obtaining a license) 

Romania 0.8     

Russia 0.0 0.16   

Serbia 0.3   BAC 0.0 for commercial drivers, motorcycle drivers, novice drivers defined as those aged 17-18 years on 

probationary license 

Slovakia 0.0   A BAC of 1.0 or greater is classified as a criminal offense 

Slovenia 0.53 0.24 BAC 0.0 for novice and professional drivers 

Spain 0.5 0.25 BAC 0.3 / BrAC 0.15 for commercial and novice drivers, the latter defined as in the first two years since 

obtaining a license 

Sweden 0.2 0.1   

Switzerland 0.5   BAC 0.10  for professional drivers and novice drivers (those driving on a learner's permit) 

From 2016, breath alcohol tests will replace blood alcohol tests. 

Turkey 0.5   BAC 0.2 for commercial drivers 

United Kingdom [varies by 

country] 

  0.8 in England, Northern Ireland and Wales 

0.5 in Scotland 

United States 0.8   0.2 or lower [varies by state] for drivers under 21 years of age http://www.iard.org/Policy/Policy-Resources/Policy-Tables-by-Country/Blood-Alcohol-Concentration-BAC-Limits 

Po spożyciu 

• Ilość alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalna do ilości, jaka jest we 
krwi.  

• Alkohol, który jest spożywany przez osobę, pojawia się po pewnym czasie (do 40 
minut) we krwi, ponieważ jest on wchłaniany głównie przez usta, gardło, żołądek, 
płuca, dwunastnicę i jelito cienkie.  

• Alkohol nie jest trawiony. Organizm przekształca alkohol w aldehyd octowy, 
następnie w kwas octowy i w końcu w dwutlenek węgla.  

• Gdy krew przechodzi przez płuca część alkoholu przemieszcza się poprzez 
membrany płucne do powietrza, ponieważ alkohol paruje.  

• Stężenie alkoholu w pęcherzykach powietrza jest proporcjonalnie takie same jak 
stężenie alkoholu we krwi.  

• Dlatego alkohol znajdujący się w pęcherzykach powietrza, które jest wydychane, 
może być zmierzony poprzez urządzenia zwane potocznie alkomatami mierzącymi 
alkohol w wydychanym powietrzu. 
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Stężenie alkoholu we krwi można oszacować poprzez zmierzenie jego zawartości 
w wydechu, ponieważ oba, zarówno to we krwi, jak i to w wydychanym powietrzu są 
stałe dla danego kraju. 
W Polsce stosunek alkoholu w wydechu do alkoholu we krwi wynosi 2,100:1.  
Oznacza to, że 2,100 ml alkoholu w pęcherzykach powietrza zawiera taką samą ilość jak 
1 ml krwi.  
Należy jednak pamiętać, że stosunek ten w różnych krajach jest inny.  

Miary i jednostki 

Miary i jednostki 

Należy pamiętać, że w różnych krajach są inne przeliczniki z BAC (stężenie alkoholu we 
krwi) na BrAC (stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu) i odwrotnie, dlatego 
zanim kupisz dowolny alkomat upewnij się, że producent skalibrował go dla 
odpowiedniej wartości dla Twojego kraju. 

 
Przykład: 

 
Alkomat wskazuje wynik 0,4 mg/l (jest to oznaczenie BrAC, czyli zawartość alkoholu 
w wydechu). Przeliczając na promile ‰ otrzymamy:  
 
w Polsce - 0,4 * 2,100 = 0,840 ‰ 
we Włoszech - 0,4 * 2,300 = 0,920 ‰ 
w Austrii - 0,4 * 2,000 = 0,800 ‰ 
 
Jak widać wartości przeliczników 2,000; 2,100 oraz 2,300 są różne. Dlatego należy 
pamiętać aby urządzenie zakupione było skalibrowane odpowiednio dla wybranego 
kraju, ponieważ złe zastosowanie przelicznika już narzuca błąd pomiaru 15% !!! 
(0,800‰ – 0,920‰). 
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Przed, po, w trakcie? 
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Wykrywanie alkoholu  
– metody historyczne 

Wykrywanie alkoholu  
– metody historyczne 
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Wykrywanie alkoholu  
– metody historyczne 

Wykrywanie alkoholu  
– metody destylacyjne 

Metody destylacyjne (sok żołądkowy, krew)  
i oznaczanie nadmiaru utleniaczy  
po reakcji z KMnO4 lub dwuchromianem 
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Wykrywanie alkoholu  
– metody destylacyjne 

i reakcja z KMnO4 

jodoform reaguje z AgNO3 do AgI,  
oznaczenie wagowe 

Wykrywanie alkoholu  
– metody destylacyjne 

Widmark, E. M., P. (1922). Eine Mikromethode zur Bestimmung von Ä thylalkohol im Blut.Biochemical Zeitschrift, 131, 473. 
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Wykrywanie alkoholu  
– metoda enzymatyczna 

Dehydrogenaza alkoholowa 

Wykrywanie alkoholu  
– metoda GC headspace 
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Wykrywanie alkoholu  
– metoda GC headspace 
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Wykrywanie alkoholu  
– metoda GC headspace 

Wykrywanie alkoholu  
– metoda GC headspace 
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Wykrywanie alkoholu  
– metoda GC headspace 
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Alkohol  
w wydychanym 

powietrzu 

Egzamin 

• Test wielokrotnego wyboru (30 pytań) 

• Pytania otwarte (5 pytań po 2p, informacja) 

 

• Termin w sesji 
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Zaliczenie 

• 6 ćwiczeń i wycieczka LUB 

• 7 ćwiczeń 

 

• Dodatkowe zajęcia 13 stycznia od 13.00 do 
16.00 

– odróbki (spoiwa, włókna, atramenty, zatarte ślady)  
decyzja do 23.12 (mail) 

– omówienie sprawozdań i ocen lab 


