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Prowadzenie pojazdów po użyciu i pod wpływem 
alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych  
jest zabronione.

1 Przewożenie bez odpowiednich zezwoleń substancji 
psychoaktywnych lub surowców potrzebnych do ich
wytworzenia jest karalne.

2

Prowadzenie pojazdu po użyciu/pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych może 
skutkować odebraniem prawa jazdy na okres do 10 lat. 
Za spowodowanie wypadku można dożywotnio utracić 
możliwość kierowania pojazdem. 

3 Za skutki wypadku drogowego odpowiedzialność finansową 
ponosi kierowca, który prowadził pojazd pod pływem środków 
psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) a nie ubezpieczyciel. 
Roszczenia ubezpieczyciela w wypadku śmierci kierowcy 
mogą być przeniesione na jego spadkobierców.

4

W myśl przepisów prawa pracy spowodowanie wypadku 
lub kolizji pod wpływem środków psychoaktywnych jest 
uznawane za umyślne wyrządzenie szkody w mieniu 
pracodawcy. Pracodawca może żądać od kierowcy 
pokrycia szkody w pełnej wysokości.

5 Używanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy prowadzi 
do nieprawidłowych reakcji w czasie prowadzenia 
pojazdów. Decyzje podejmowane „pod wpływem”  
są nieprzemyślane, nieracjonalne i ryzykowne.
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Szczególnie niebezpieczne jest łączenie dwóch
lub więcej substancji psychoaktywnych.

7 Zanim zażyjesz lek przeczytaj dołączoną  
do niego ulotkę. Niektóre leki mogą wpłynąć 
negatywnie na sprawność kierowcy,  
podobnie jak narkotyki.

8

Narkotyki mogą być wykryte w organizmie nawet wiele  
dni po zażyciu. Na przykład ślady marihuany są możliwe  
do wykrycia w ciągu miesiąca, a amfetaminy kilka dni  
po zażyciu.

9
Dopalacze mogą działać podobnie  
jak narkotyki. Nigdy nie można być pewnym  
co znajduje się w „dopalaczu”.

10

Kodeks  
Kierowcy

Substancje psychoaktywne
alkohol, narkotyki, dopalacze

Więcej informacji www.rozumwysiada.pl

Wydano ze środków  
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

egzemplarz bezpłatny

Krajowe Biuro  
ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54 
02-776 Warszawa
tel. (22) 855 54 69

www.kbpn.gov.pl

Poradnia internetowa:  
www.narkomania.org.pl

Telefon zaufania:  
801 199 990
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