
Polski 

Współpraca między:

Gdzie przebiega granica?
Stan po spożyciu alkoholu — 0,1 mg alkoholu 
na jeden litr wydychanego powietrza, co odpo-
wiada wartości 0,2 promila alkoholu we krwi.
Stan nietrzeźwości — 0,5 mg alkoholu na je-
den litr wydychanego powietrza, co odpowiada 
wartości 1,0 promila alkoholu we krwi.

Co dzieje się z prawem jazdy?
W przypadku gdy zawartość alkoholu we krwi 
wynosi co najmniej 0,16 mg alkoholu na jeden 
litr wydychanego powietrza, policja zatrzymu-
je prawo jazdy.

Jaka kara grozi za jazdę w  
stanie po spożyciu alkoholu?

Zawartość alkoholu w granicach 0,1–0,499 
mg alkoholu na jeden litr wydychanego po-
wietrza skutkuje nałożeniem grzywny.
Zawartość alkoholu w wysokości 0,5 mg lub 
więcej alkoholu na jeden litr wydychanego po-
wietrza jest traktowana jako rażący przypadek 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i 
może skutkować karą pozbawienia wolności do 
dwóch lat.
 Spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała w 
związku z prowadzeniem pojazdu w stanie po 
spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 
ośmiu lat.
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Stockholm County Police



Pomyśl z wyprzedzeniem
W Szwecji granica tolerancji dla prowadzenia 
pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu wynosi 
0,2 promila. Policja prowadzi regularne kontrole 
trzeźwości zarówno przy terminalu promowym, 
jak i na drogach. Jeśli kierowca ma więcej niż 
0,3 promila alkoholu we krwi, traci prawo jazdy. 
Rażące przypadki prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości, których wynikiem jest spowodo-
wanie obrażeń ciała lub śmierci, zagrożone są 
karą pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Należy pamiętać, że kilka godzin snu to za 
mało, aby alkohol został usunięty z organizmu. 
Najlepszym sposobem rozpoczęcia zaplanowa-
nej podróży jest ustalenie dzień wcześniej, kto 
będzie prowadził następnego dnia. W ten sposób 
można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w 
postaci mandatu, odebrania prawa jazdy lub — w 
najgorszym wypadku — więzienia.

Następnego dnia
Spalanie alkoholu przebiega z różną prędkością u 
różnych osób po spożyciu tej samej ilości alkoho-
lu. Procesu usuwania alkoholu z organizmu nie 
przyspieszą żadne cudowne kuracje — decydu-
jące znaczenie ma czas. Wydajność organizmu 
osoby, która wypiła naprawdę dużo poprzedniego 
wieczoru i była wyraźnie pijana, będzie nazajutrz 
bardzo obniżona, mimo iż zawartość alkoholu we 
krwi jest zerowa. Jedynym sposobem uzyskania 
całkowitej pewności jest zrezygnowanie z picia 
alkoholu poprzedniego dnia. Jazda pod wpły-
wem alkoholu zawsze oznacza znacznie zwięk-
szone ryzyko udziału w wypadku. W przypadku 
młodego, niedoświadczonego kierowcy ryzyko 
poniesienia śmierci wzrasta aż 900-krotnie.

W Szwecji w wypadkach drogowych będących 
skutkiem spożycia alkoholu co roku życie traci 
125 osób, a dwa razy tyle doznaje poważnych 
obrażeń ciała. Odebranie życia ludzkiego lub spo-
wodowanie ciężkich obrażeń ciała tylko dlatego, 
że zbyt wiele się wypiło poprzedniego wieczoru, 
to ciężkie brzemię.

Przepisy prawne i kary 
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ma 
miejsce w sytuacji, gdy prowadzi się pojazd pod 
wpływem alkoholu. W Szwecji każde naruszenie 
przepisów regulujących prowadzenie pojazdu 
po spożyciu alkoholu skutkuje odebraniem pra-
wa jazdy. Karą za prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwym jest grzywna lub kara więzienia do 
sześciu miesięcy. W rażącym przypadku prowa-
dzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym karą może 
być więzienie do lat dwóch. Rażący przypadek 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym 
prowadzący do spowodowania śmierci może 
skutkować karą więzienia do lat ośmiu.

Funkcjonariusze policji, straży przybrzeżnej 
i urzędu celnego przeprowadzają systematycz-
ne kontrole zarówno w terminalach promo-
wych, jak i na drogach. Każde zatrzymanie po-
jazdu przez policję, czy to w celu sprawdzenia 
prawa jazdy kierowcy, czy sprawności samego 
pojazdu, wiąże się ze zbadaniem zawartości 
alkoholu w powietrzu wydychanym przez 
kierowcę. Co roku policja przeprowadza ponad 
2 miliony takich testów na zawartość alkoholu. 
Zatem, aby uniknąć przykrych niespodzianek, 
należy zrezygnować z picia większej ilości 
alkoholu na dzień przed planowaną podróżą.


