
 

BEZ 
CHEMII 
NA DRODZE

CHRONIĘ SIEBIE I INNYCH
Wybieram jazdę bez chemii

Kampania „Bez chemii na drodze” została przygotowana przez Fundację Poza 
Schematami. Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Ha-
zardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowa-
dzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie pozwól 
chemii przejąć 
kontroli 

www.bezchemiinadrodze.pl

Prowadzenie pod wpływem narkotyków jest karalne. Kwalifikacja czynu 
zależy od organów prowadzących postępowanie i biegłych powołanych 
w sprawie.

QUIZ ODPOWIEDZI
1. Fałsz. Ofiara wypadku drogowego pod wpływem substancji psychoak-
tywnych może mieć ograniczone prawo do odszkodowania.
2. Fałsz. Marihuana jest wykrywalna w badaniach miesiąc od ostat-
niego użycia. W przypadku regularnych użytkowników – parę miesięcy.  
Nawet jeżeli nie ma już działania psychoaktywnego – kierowca uzyska 
pozytywny wynik narkotestu. Musi wówczas udowodnić przed sądem,  
że substancja nie miała wpływu na zdolność prowadzenia pojazdu. 
3. Prawda. Policja dysponuje urządzeniami do badania zawartości nar-
kotyków w ślinie oraz narkotestami jednorazowego użytku. Wykazują 
one obecność nawet niewielkiej ilości narkotyków bez względu na to,  
czy mają one w dniu prowadzenia działanie psychoaktywne, czy nie.
4. Fałsz. Stymulanty maskują działanie alkoholu, dlatego nie odczuwa się 
tak bardzo skutków picia. Nie oznacza to, że człowiek trzeźwieje. Alkohol 
w połączeniu ze stymulantami pogarsza zdolność prowadzenia pojazdów 
i wzmacnia tendencję do brawury.

W zależności 
od kwalifikacji

areszt lub grzywna 
nie niższa niż 50 zł

zakaz prowadzenia 
pojazdów od 6 m-cy 
do 3 lat

możliwy areszt

grzywna nie niższa 
niż 5.000 zł

zakaz prowadzenia 
pojazdów od roku 

do 10 lat

kara pozbawienia 
wolności do 2 lat

PRZESTĘPSTWO 

$
WYKROCZENIE

Z CHEMIĄ 
NA DRODZE



Ofiara wypadku drogowego ma prawo 
do odszkodowania niezależnie od tego, 
czy była pod wpływem substancji 
psychoaktywnych czy nie.    

Jeżeli kierowca palił marihuanę parę dni 
wcześniej, nic mu nie grozi.     

Policja jest w stanie wykryć nawet 
minimalną ilość narkotyku.  

Zażycie narkotyku jak amfetamina 
czy kokaina niweluje działanie alkoholu.     
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QUIZ

TELEFON 
ZAUFANIA 
Używasz narkotyków? 
Martwisz się o kogoś z Twoich bliskich?
Zadzwoń! Uzyskasz fachową poradę 
i informacje o tym, jak możesz pomóc 
sobie lub komuś bliskiemu

MARIHUANA
> wolniej odbierasz bodźce  
     wzrokowe i słuchowe
> masz rozproszoną uwagę
> stajesz się senny
> Twoja ocena odległości  
     i poczucie czasu zaburzają się
> stajesz się nadwrażliwy na światło
> opóźnia się Twój czas reakcji

AMFETAMINA 
I KOKAINA
> stajesz się nadpobudliwy i nadaktywny
> jesteś skłonny do brawurowej jazdy  
     i przekraczania prędkości
> masz złudne poczucie pewności siebie
> na krótki czas zwiększa się Twoja 
     koncentracja i czujesz się mniej zmęczony
> następnie odczuwasz wyraźne zmęczenie 
     i osłabienie

ALKOHOL
> na początku czujesz się pobudzony
> następnie stajesz się senny i osłabiony
> wydłuża się czas Twoich reakcji
> słabnie Twoja koncentracja uwagi
> zaburzają się Twoja równowaga 
     i spostrzeganie

NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 
tzw. DOPALACZE. Mają one zbliżone działanie 
do innych narkotyków, np. marihuana, 
amfetamina, kokaina, LSD. Efekty ich 
użycia są często bardziej nasilone.

800 199 990
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