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Wiesław Czerwiński  

SANKCJE DLA DIAGNOSTY –  
WĄTPLIWOŚCI KONSTYTUCYJNE 

Streszczenie 
Autor omawia wymogi prowadzenia stacji kontroli pojazdów oraz wymogi uzyskania 
uprawnień diagnosty samochodowego. Sankcją dla diagnosty za nieprzestrzeganie obo-
wiązków jest pozbawienie go uprawnień, praktycznie na 5 lat. W ocenie autora sankcja ta 
jest niezgodna z Konstytucją w takim zakresie, w jakim nie różnicuje odpowiedzialności 
w zależności od stopnia winy i skutków naruszenia obowiązków. Autor sugeruje wprowa-
dzenie postępowania dyscyplinarnego dla diagnostów. 
Słowa kluczowe 
Diagnosta, badanie techniczne pojazdów, stacje kontroli pojazdów, odpowiedzialność 
diagnosty. 

* * *  

1. Wprowadzenie 

Jest oczywiste, że kwestia badań technicznych pojazdów ma zasadnicze zna-
czenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania techniczne są przeprowa-
dzane w stacji kontroli pojazdów, przy czym ustawodawca wyróżnił dwa typy 
stacji kontroli pojazdów:  podstawową stację kontroli pojazdów i okręgową stację 
kontroli pojazdów. Podstawowe stacje kontroli pojazdów co do zasady zajmują 
się okresowym badaniem technicznym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 3,5 tony, a okręgowe stacje kontroli pojazdów – wszystkich 
pojazdów. 

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.), a uprawnienia diagnosty można 
uzyskać po spełnieniu szeregu ustawowych warunków. Przyjrzyjmy się bliżej tym 
uregulowaniom. 

Prawo o ruchu drogowym ustanawia tutaj szczególne wymogi zarówno 
w stosunku do przedsiębiorcy, który chce prowadzić stację kontroli pojazdów, jak 
                                                           
Dr Wiesław Czerwiński, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w WSA w Byd-
goszczy. 
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i szczególne wymagania co do pomieszczeń, w jakich te kontrole mają być pro-
wadzone. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który spełnia 
wymagania określone w 6 punktach art. 83 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogo-
wym”. Musi posiadać m.in. poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków 
lokalowych z wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań, 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 
Poświadczenie takie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Dy-
rektora Transportowego Dozoru Technicznego. Przedsiębiorca musi posiadać 
wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wyko-
nywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów, zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami przeprowadzenia tych badań. Nie może być prawo-
mocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom i nie może być przedsiębiorcą, 
w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.  

Techniczne wymogi samej stacji określa rozporządzenie Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. 
Nr 40, poz. 275). Rozporządzenie to określa szereg wymogów w stosunku do 
budynku stacji, liczby miejsc parkingowych, powierzchni wjazdu na stanowisko 
kontrolne, wymogi dotyczące samego stanowiska kontrolnego oraz wymienia 
wymagane wyposażenie kontrolno-pomiarowe. 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu 
drogowym”, badania techniczne pojazdów wykonuje uprawniony diagnosta, za-
trudniony w stacji kontroli pojazdów. Uzyskanie uprawnień diagnosty też nie jest 
rzeczą prostą. Nadanie uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty następuje 
po spełnieniu szeregu warunków, wymienionych w szczególności w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczególnych 
wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469 ze zm.).  

2. Sytuacja zawodowa diagnosty samochodowego 

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów 
może być osoba mająca określone wykształcenie techniczne. Musi ona przejść 
określone szkolenie. Odbywa się ono według programu, stanowiącego załącznik 
do cytowanego rozporządzenia. Po odbyciu szkolenia, jego uczestnicy otrzymują 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadza-
nia badań technicznych pojazdów, a następnie mogą wnioskować o dopuszczenie 
ich do egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin składa się przed komisją egzamina-
cyjną. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. W przypadku zdania eg-
zaminu, jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdanie egzami-
nu, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Nie jest to 
jednak koniec w staraniach o uprawnienia diagnosty. Aby wykonywać badania 



wykładnia prawa 

7 

techniczne należy posiadać uprawnienia do wykonywania badań technicznych 
pojazdów, które nadaje starosta. 

Jeżeli diagnosta jest jednocześnie przedsiębiorcą, to prowadzenie stacji kon-
troli pojazdów wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi – zarówno mate-
rialnymi (sam budynek i elementy wyposażenia), jak i związanymi ze zdobywa-
niem wiedzy i umiejętności.  

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i nad działalnością diagnostów spra-
wuje starosta. W ramach sprawowanego nadzoru, starosta co najmniej raz w roku 
przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów, wydaje zalecenia pokontrolne 
i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności go-
spodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Starosta może, 
w drodze porozumienia, powierzyć czynności kontrolne Dyrektorowi Transpor-
towego Dozoru Technicznego. 

Warunki wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę dzia-
łalności objętej wpisem wskazuje art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej1. Warunki takie wskazuje także ustawa „Prawo 
o ruchu drogowym”. Należy uznać, że przepis art. 83b ust. 2 pkt 3 tej ustawy, 
który określa, kiedy można przedsiębiorcę skreślić z rejestru działalności regulo-
wanej, jest przepisem szczególnym w stosunku do ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. Przepis ten przewiduje, że starosta wydaje decyzję o zakazie 
prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsię-
biorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca: 
a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem 

faktycznym, 
b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w za-

kresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę 
terminie, 

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia stacji kontroli pojazdów. 

Jak natomiast wygląda to w stosunku do diagnosty? 
Cofnięcie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych regu-

luje tylko jeden przepis: art. 84 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Zgod-
nie z treścią tego artykułu, starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania 
badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli2 stwierdzono: 
                                                           
1  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: 1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym 
mowa w art. 65, niezgodnie ze stanem faktycznym, 2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warun-
ków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ termi-
nie, 3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania przez przedsiębiorcę 
działalności regulowanej. 

2  Przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjnym warunkiem, nawet wtedy, gdy diagnosta zostaje 
skazany prawomocnym wyrokiem karnym – zob. wyrok WSA z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. II 
SA/Bk 41/09, LEX nr 563636; wyrok NSA z dnia 20 października 2009 r., sygn. II GSK 87/09. 
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1) przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określo-
nym zakresem i sposobem wykonania, 

2) wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu reje-
stracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

W trakcie kontroli i postępowania organ administracji musi wykazać, że: 
▪ Diagnosta przeprowadził badanie techniczne niezgodnie z jego zakresem3. 

W postępowaniu administracyjnym kwestionującym zakres badania należy 
wskazać, jaki konkretnie przepis tego rozporządzenia został uchybiony. 

▪ Diagnosta przeprowadził badanie techniczne niezgodnie z określonym sposo-
bem wykonania4. Również i tutaj należy konkretnie wykazać, jakiej metodyce 
uchybiono. 

▪ Diagnosta wydał zaświadczenie niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepi-
sami prawa5.  

▪ Diagnosta dokonuje wpisu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami 
prawa. Przepis ten ma na celu zapobieżenie sytuacji, gdy diagnosta potwierdzał 
w dowodzie rejestracyjnym przeprowadzenie badania, podczas gdy faktycznie 
go nie przeprowadzał. Czynności diagnosty są różnorodne, są to zarówno czyn-
ności sensu stricte techniczne, jak i administracyjne. Ich naruszenie powoduje 
obligatoryjne cofnięcie uprawnień. 

Określenie w przepisie art. 84 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” tyl-
ko jednej, najbardziej dolegliwej sankcji, rodzi istotne wątpliwości konstytucyjne, 
w szczególności, jeśli się zważy, że w przypadku cofnięcia diagnoście uprawnie-
nia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być 
wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 
stała się ostateczna. W przepisie tym nie wprowadzono żadnej gradacji środków 
odpowiedzialności. Naruszenie przez diagnostę zakresu i sposobu badań może 
dotyczyć wielu różnych zagadnień. Wydaje się, że w lepszej sytuacji jest przed-

                                                           
3  Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe. Badanie techniczne 

polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz na ocenie prawidło-
wości działania pojazdu. Zakres okresowego badania technicznego jest określony w § 2 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowa-
dzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1232), a zakres badania dodatkowego w § 3 tego rozporządzenia. 

4  Sposób wykonania badania technicznego (metodologię) określają załączniki do cytowanego roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury. Załącznik nr 1 zawiera wykaz czynności kontrolnych oraz 
metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania okresowego bada-
nia technicznego pojazdu. 

5  Diagnosta wydaje zaświadczenia: 1) o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego po-
jazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (§ 4 ust. 1 rozporządze-
nia), 2) o badaniu technicznym, o którym mowa w art. 81 ust. 3 prawa o ruchu drogowym (przed 
pierwszą rejestracją pojazdów na terenie RP), 3) o negatywnym wyniku badania technicznego po-
jazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP, 4) o przeprowadzeniu badania tech-
nicznego na podstawie rejestrów (duplikat), 5) nowe zaświadczenie, w przypadku popełnienia 
oczywistej omyłki. 
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siębiorca, bo w stosunku do niego starosta sprawujący nadzór w pierwszej kolej-
ności wydaje zalecenia pokontrolne z terminem usunięcia naruszeń. 

Praktyka wskazuje, że sytuacje życiowe nie zawsze są jednoznaczne. W jed-
nej ze spraw zawisłych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Byd-
goszczy zaistniała sytuacja, gdy kamery telewizji przemysłowej zarejestrowały 
przypadek, że pod drzwi stacji kontroli pojazdów podjechał samochód, kierowca 
udał się do pomieszczenia diagnosty i za chwilę wrócił do samochodu i odjechał. 
Ustalono, że tego dnia potwierdzono mu przeprowadzenie badań technicznych. 
Okoliczność ta była powodem wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia dia-
gnoście uprawnień. Tymczasem diagnosta wyjaśnił, że badanie przeprowadził 
zgodnie z wymogami poprzedniego dnia (co potwierdził kierowca), ale po bada-
niu kierowca oświadczył, że nie posiada pieniędzy, aby opłacić badanie. Co 
w takiej sytuacji ma zrobić diagnosta? Przepisy tej sytuacji nie regulują. Oczywi-
ście można powiedzieć, że może dochodzić tej należności w drodze cywilnej. 
Jednakże diagnosta wybrał drogę najprostszą, czyli zatrzymał dowód rejestracyj-
ny i zwrócił go następnego dnia, po otrzymaniu zapłaty. W takiej sytuacji cofnię-
cie z tej przyczyny uprawnienia do wykonywania badań technicznych kłóci się 
z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.  

W innej sytuacji diagnosta przeprowadził badanie techniczne pojazdu, ale nie 
potwierdził badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym, ponieważ kierowca 
miał wymienić lusterko boczne. W tym przypadku kamery zarejestrowały podob-
ną sytuację – samochód podjeżdża pod bramę stacji kontroli pojazdów, diagnosta 
ogląda pojazd nie na stanowisku diagnostycznym, ale przed bramą stacji, a na-
stępnie wręcza kierowcy dowód rejestracyjny z poświadczonym badaniem tech-
nicznym. Również i w tej sytuacji pozbawienie diagnosty uprawnień zdaje się 
kłócić z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Można powiedzieć, że dia-
gnosta naruszył pewne zasady, ale nie wydaje się, aby mogły one powodować 
sankcję w postaci cofnięcia uprawnień. Sankcja taka wydaje się nieadekwatna do 
wagi czynu. Tymczasem przepis art. 84 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
nie pozwala na jakiekolwiek miarkowanie kary. 

Uprawnienie nadane diagnoście jest porównywalne z innymi uprawnieniami 
zawodowymi. Wykonywanie szeregu zawodów, zaliczonych do tzw. zawodów 
regulowanych, wymaga nadania uprawnień6. W tym miejscu można wspomnieć 
przykładowo o takich zawodach, jak: lekarza, pielęgniarki i położnej, weteryna-
rza, diagnosty laboratoryjnego i szeregu innych. 

                                                           
6  Także prowadzenie stacji kontroli pojazdów należy do tzw. działalności regulowanej. Ustawa 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, 
poz. 1444) definiuje działalność regulowaną jako działalność gospodarczą, której wykonywanie 
wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Według prawa o ru-
chu drogowym, działalność regulowana dotyczy także produkcji tablic rejestracyjnych, prowadze-
nia ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i prowadzenia pracow-
ni psychologicznych. 
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Pozbawienie uprawnień jest poprzedzone postępowaniem dyscyplinarnym, 
prowadzonym przy zastosowaniu procedur karnych, postępowania cywilnego czy 
też administracyjnego. Postępowania dyscyplinarne przewidują: 
▪ ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst 

jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.), 
▪ ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-

sko- weterynaryjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767 ze zm.), 
▪ ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 

ze zm.), 
▪ ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.)7, 
▪ ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmio-
tach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pu-
blicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 73, poz. 443 
ze zm.),  

▪ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1071), 

▪ ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodo-
wym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, 
poz. 509 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., 
Nr 189, poz. 1158 ze zm.) –  

oraz inne ustawy regulujące zawody prawnicze. 
Wszystkie te regulacje przewidują pozbawienie uprawnień do wykonywania 

określonych czynności lub zawodu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśnia-
jącego i zagwarantowaniu obwinionemu określonych gwarancji procesowych. We 
wszystkich wskazanych uregulowaniach, które mówią o karach w postępowaniu 
dyscyplinarnym, przewidziana jest gradacja kar (podkr. autora). 

Wszystkie wskazane ustawy jako kary wymieniają w pierwszej kolejności 
upomnienie i naganę. Dopiero w dalszej kolejności przewidziane są inne rodzaje 
kar, np. kary pieniężne (np. art. 83 ustawy o izbach lekarskich, art. 31 ust. 2 usta-
wy o biegłych rewidentach…, art. 72 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych 

                                                           
7 Także nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1038) zawiera rozbudowane przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej, z kasacją do Sądu 
Najwyższego włącznie. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
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i egzekucji, art. 51 § 1 prawa o notariacie), zakazy pełnienia określonych funkcji 
lub zawieszenie w prawie wykonywania zawodu8. 

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu, wydalenie ze służby (np. kurator-
skiej), skreślenie z listy psychologów, wydalenie z samorządu biegłych rewiden-
tów – są to kary, które orzekane są w ostateczności. Są one wymienione w kata-
logu kar dyscyplinarnych na ostatnim miejscu. Zróżnicowanie wymierzonych kar 
dyscyplinarnych uzasadnione jest zróżnicowanym stopniem naruszenia obowiąz-
ków służbowych, rodzajem winy i stopniem nasilenia złej woli oraz innymi oko-
licznościami, obciążającymi i usprawiedliwiającymi. 

Przytoczenie tych wszystkich uregulowań ma celu wykazanie, że uregulo-
wanie prawa o ruchu drogowym, mówiące o pozbawieniu diagnosty uprawnień, 
jest ewenementem na tle systemu prawa. Przepis nie wprowadza bowiem żadnych 
rozróżnień, mających na celu zróżnicowanie stopnia winy i tym samym zróżni-
cowania sankcji. W myśl art. 84 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, cof-
nięcie diagnoście uprawnień jest obligatoryjne, niezależnie od stopnia przewinie-
nia i jego rodzaju. Przepis ten nie daje żadnych uprawnień do miarkowania kon-
sekwencji. Nie przewiduje także przedawnienia. Dlatego należy uznać, że przepis 
ten, w zakresie, w jakim nie miarkuje sankcji, jest sprzeczny z Konstytucją, 
a w szczególności z zasadą proporcjonalności, rozumianą jako zachowanie roz-
sądnej równowagi między spodziewanymi korzyściami uzasadniającymi podjęcie 
działania a wynikającymi z niego dolegliwościami i obciążeniami dla jednostki 
oraz z zasadą zaufania obywatela do państwa, wyartykułowanego w art. 31 ust. 3 
Konstytucji, w powiązaniu z jej art. 2. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreślano, że nie można sto-
sować sankcji oczywiście nieadekwatnych lub nieracjonalnych, albo niewspół-
miernie dolegliwych9. Podkreśla się to także w orzecznictwie Trybunału Sprawie-
dliwości i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Zasada proporcjonal-
ności uznawana jest za jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego10 

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień pociąga za sobą dodatkową sankcję 
– niemożność wydania przez organ osobie zainteresowanej ponownego upraw-
nienia wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 
uprawnień stała się ostateczna (art. 84 ust. 4 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”). 

                                                           
 8 Te ostatnie sankcje przewidują ustawy: o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawa o izbach 

lekarskich, o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, o rzecznikach paten-
towych. 

 9 Wyrok TK z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. SK 31/04, OTK ZU 2004, nr 10/A, poz. 110. 
10  W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie o sygn. 331/88 

z dnia 13 listopada 1990 r. stwierdzono, że w myśl zasady proporcjonalności zgodność z prawem 
określonego zakazu działalności gospodarczej uzależniona jest od spełnienia warunku, aby środki 
zakazujące były „właściwe i konieczne dla osiągnięcia słusznie zakładanych przez ustawodaw-
stwo celów”. Podobnie wypowiedział się Trybunał w orzeczeniu w połączonych sprawach  
C-241/91 i C-242/91 z dnia 6 kwietnia 1995 r. oraz w orzeczeniu w sprawie C-8/89 z dnia 26 
czerwca 1990 r. 
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Jest to bardzo dolegliwa sankcja. Oznacza to, że decyzja starosty w tym zakresie 
jest w skutkach równoważna orzeczeniu przez sąd powszechny środka karnego 
w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu lub pełnienia funkcji11. Ten 
rodzaj sankcji nie różni się zbytnio od sankcji kryminalnych. Jedyna odmienność 
od tego środka karnego przewidzianego w art. 39 pkt 2 k.k. polega na odmiennym 
usytuowaniu tej sankcji w systemie prawnym12. O ile w postępowaniu karnym 
istnieje zasada domniemania niewinności, to postępowanie starosty jest oderwane 
od pojęcia winy i może stanowić próbę obejścia gwarancji obywatelskich. Dole-
gliwość tej kary w wymiarze materialnym i osobistym jest znaczna ze względu na 
dalsze, wskazane skutki orzeczenia cofnięcia uprawnień, 

Przy orzekaniu tego rodzaju sankcji administracyjnej należy przestrzegać za-
sad sprawiedliwości, a pozbawienie prawa wykonywania zawodu – tak jak to jest 
w innych uregulowaniach – pozostawić dla drastycznych naruszeń prawa13.  

Diagnosta wykonuje różnorodne czynności, o różnych skutkach i znaczeniu. 
Wykonuje wiele różnych działań diagnostycznych. Brak zróżnicowania sankcji 
jest w takiej sytuacji niezrozumiały. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na 
bardzo rozbudowane przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym diagnostów labo-
ratoryjnych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej14 liczy 
81 artykułów i reguluje także postępowanie dyscyplinarne. Przykładowo, karami 
dyscyplinarnymi są upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawo-
du diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesięcy do 5 lat, pozbawienia pra-
wa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ta ostatnia kara oznacza 
jednocześnie skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych. Kary wymierzają 
sądy dyscyplinarne, które są organami samorządu diagnostów laboratoryjnych. 

3. Konkluzja 
Przepis art. 84 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, według którego 

cofnięcie diagnoście uprawnień jest obligatoryjne, niezależnie od stopnia przewi-
nienia i jego rodzaju, jest sprzeczny z Konstytucją, a w szczególności z zasadą 
                                                           
11 Zob. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2006 r., sygn. I OSK 1151/05, LEX nr 275441. 
12 Art. 41 § 1 k.k. przewiduje, że sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo 

wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca, przy popełnieniu przestępstwa, nadużył sta-
nowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykony-
wanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

13 W tym miejscu należy także wspomnieć o Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr 
R (91) 1, dla Państw Członkowskich, przyjętej dnia 13 lutego 1991 r., w sprawie sankcji admini-
stracyjnych. Rekomendację stosuje się do aktów administracyjnych, które nakładają na osoby – 
z racji ich postępowania sprzecznego ze stosującymi się normami – karę, czy to w formie grzyw-
ny, czy też jakiegoś środka karnego, czy to pieniężną, czy też nie. Kary te są nazywane sankcjami 
administracyjnymi. Nie uważa się za stanowiące sankcje administracyjne: środków, które władze 
administracyjne są zobowiązane podjąć w rezultacie postępowania karnego, i sankcji dyscypli-
narnych. Rekomendacja wskazuje na podstawowe zasady obowiązujące przy wymierzaniu sankcji 
administracyjnych. 

14 Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm. 
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proporcjonalności kary oraz z zasadą zaufania obywatela do państwa, wyartyku-
łowaną w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w powiązaniu z jej art. 2.  

Diagności samochodowi powinni mieć własne postępowanie dyscyplinarne, 
najlepiej prowadzone przez samorząd diagnostów samochodowych. Dotychcza-
sowe postępowanie jest prowadzone przez starostów, którzy są sędziami we wła-
snej sprawie. Należy podzielić pogląd, że problem stosowania właściwej procedu-
ry, służącej ochronie określonych praw i interesów obywateli, niewątpliwie może 
być rozpatrywany z punktu widzenia państwa prawnego, urzeczywistniającego 
zasady sprawiedliwości społecznej (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
8 grudnia 1992 r., sygn. K 32/92, OTK 1992, cz. II, poz. 26)15.   

PENALTIES FOR DIAGNOSTICIANS – CONSTITUTIONAL 
DOUBTS 

Abstract 
The author discusses the requirements for running a vehicle inspection station and for ob-
taining vehicle diagnostician licence. The penalty for the diagnostician for failing to fulfill 
duties is the withdrawal of the licence, for practically five years. In the author’s opinion, 
this penalty is inconsistent with the Constitution in so far as it does not differentiate be-
tween the levels of liability depending on the degree of guilt and results of breach of duty. 
The author suggests introducing a disciplinary procedure for diagnosticians. 

Key words 
Diagnostician, technical examination of vehicles, vehicle inspection stations, the liability 
of the diagnostician. 
 

                                                           
15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99, LEX nr 40021. 
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