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Pojêcie wolnego zawodu

P
ojêcie wolnego zawodu nigdy nie by³o i nadal nie jest definiowane wprost. W okresie
trwania II Rzeczypospolitej w Rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia

7 czerwca 1927 r. – Prawo przemys³owe pojêcie wolnego zawodu obejmowa³o, nie bê-
d¹c¹ przemys³em, pracê zawodow¹ adwokatów, obroñców s¹dowych, notariuszy, in¿y-
nierów, architektów, budowniczych (techników budowlanych), geometrów, mierniczych,
rzeczników patentowych, dzia³alnoœæ literack¹, twórczoœæ artystyczn¹, wykonywanie
nak³adu w³asnych utworów, wydawnictwo i sprzeda¿ czasopism, pracê zawodow¹ leka-
rzy, farmaceutów, felczerów, lekarzy weterynarii, pielêgniarek i po³o¿nych, sanitariuszy,
masa¿ystów i kosmetyków. W rozporz¹dzeniu jednak nie zdefiniowano pojêcia wolnego
zawodu. Podobnie obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce podatku dochodowego od
osób fizycznych nie wskazuj¹ jednoznacznej definicji wolnego zawodu. Ustawa z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80,
poz. 350 z póŸn. zm.) okreœla jedynie, ¿e wykonywaniem wolnego zawodu jest dzia³alnoœæ
osobiœcie wykonywana przez lekarzy wszystkich specjalnoœci, techników dentystycz-
nych, felczerów, po³o¿ne, pielêgniarki, prawników, ekonomistów, in¿ynierów, architektów,
techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, t³umaczy i ksiêgowych. Nie-
jednokrotnie pojêcie to wystêpuje tak¿e w treœci wielu umów miêdzynarodowych za-
wieranych przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ z innymi pañstwami w kwestii np. unikania
podwójnego opodatkowania1.

Próbuj¹c jednak zdefiniowaæ pojêcie wolnego zawodu na potrzeby tej pracy, warto
odwo³aæ siê do przepisów reguluj¹cych funkcjonowanie wymienionych wy¿ej profesji i na tej
podstawie sformu³owaæ tê w³aœnie definicjê. Krystyna Wojtczak uznaje, ¿e wolny zawód to
osobiste i systematyczne wykonywanie wewnêtrznie spójnego zespo³u czynnoœci o charakte-
rze intelektualnym, wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji (wiedzy i praktyki), systematycz-
nie, w zamian za honorarium bezinteresownie ustalone, s³u¿¹ce zapewnieniu œwiadczeñ
i us³ug klientom oraz ochronie istotnych wartoœci interesu ogólnego, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi normami prawnymi, zasadami etycznymi i deontologicznymi. Wydaje siê, ¿e takie
w³aœnie rozumienie pojêcia wolnego zawodu oddaje istotê sprawy2.

Próbê zdefiniowania wolnego zawodu podj¹³ równie¿ Józef Filipek, który uzna³, ¿e osoby
wykonuj¹ce wolny zawód powinny mieæ wysokie kwalifikacje oraz przygotowanie, ponie-
wa¿ dzia³ania podejmowane przez przedstawicieli tych profesji s¹ niezwykle z³o¿one. W³a-
dza publiczna nie powinna ingerowaæ w metody dzia³añ stosowane w obrêbie wolnych

1 K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego,
Poznañ 1999, s. 82–83.

2 J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 21.



zawodów. Ponadto wolne zawody musz¹ byæ wykonywane samodzielnie oraz w sposób nie-
skrêpowany. Samodzielnoœæ dzia³ania powoduje powstanie szczególnej wiêzi pomiêdzy
osob¹ wykonuj¹c¹ wolny zawód a odbiorc¹ jej œwiadczeñ i us³ug, która to wiêŸ oparta jest na
zaufaniu. Ka¿dy wolny zawód powinien mieæ swój samorz¹d, zapewniaj¹cy samodzielnoœæ
i niezale¿noœæ wobec administracji rz¹dowej. Podobne rozwa¿ania prowadz¹ równie¿ inni
badacze, którzy podkreœlaj¹ miêdzy innymi, i¿ zadaniem przedstawicieli wolnych zawodów
jest œwiadczenie okreœlonych us³ug o charakterze pozamaterialnym, w sferze dóbr publicz-
nych i wartoœci o charakterze idealnym w ¿yciu spo³ecznym. Œwiadczenie tego rodzaju us³ug
oparte jest na zawodowo-gospodarczej samodzielnoœci i niezale¿noœci dzia³aj¹cego podmio-
tu. Podmiot ten wykorzystuje w³asne zdolnoœci i umiejêtnoœci twórcze, nie bêd¹c formalnie
podporz¹dkowanym woli osób trzecich3. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e polski ustawodawca
nie uregulowa³ normatywnie tego pojêcia, pozostawiaj¹c to zadanie doktrynie prawnej4.

W polskiej literaturze pojêcie wolnego zawodu wystêpuje rzadko i czêsto pojawia siê je-
dynie dla zobrazowania pewnej grupy zawodów, które wskazane zosta³y w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Znacznie wiêcej miejsca w polskiej literaturze przedmiotu
poœwiêca siê innemu pojêciu, a mianowicie pojêciu samorz¹du zawodowego, które posiada
umocowanie konstytucyjne. W art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. stwierdzono bowiem, ¿e W drodze ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹dy zawo-

dowe, reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicznego i sprawuj¹ce pieczê

nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego

ochrony. Funkcjonowanie zawodów, które w literaturze europejskiej bardzo czêsto okreœlane
s¹ jako zawody wolne, zosta³o zorganizowane na zasadzie powszechnego samorz¹du korpo-
racyjnego.

Istota samorz¹du zawodowego w Polsce

Demokratyczne nadzieje, jakie ³¹czy³y siê z prze³omem politycznym roku 1989 w Polsce
wi¹za³y siê przede wszystkim z liberalnym kapitalizmem w sferze gospodarczej, ale tak¿e da-
leko id¹c¹ demokratyzacj¹ aparatu w³adzy publicznej, przynosz¹c w efekcie niemal ca³kowi-
te odejœcie od struktury jednolitej i scentralizowanej. W sferze wykonywania administracji
przejawem tego procesu jest daleko id¹ca decentralizacja aparatu administracyjnego. Obec-
nie funkcjonuj¹cy model administracji zak³ada jej wykonywanie zarówno przez aparat scen-
tralizowanej administracji rz¹dowej, jak równie¿ wieloraki uk³ad organów czy instytucji
dzia³aj¹cych samodzielnie i wykonuj¹cych powierzone im w drodze ustaw zadania publiczne
w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Koncepcja ta zak³ada wieloœæ podmiotów
publicznoprawnych uczestnicz¹cych obok pañstwa i jego organów w sprawowaniu w³adzy
publicznej oraz wykonywaniu administracji. Oprócz jednostek obligatoryjnych o podstawo-
wym znaczeniu, jak na przyk³ad jednostki samorz¹du terytorialnego, administracja jest rów-

130 Pawe³ ANTKOWIAK PP 1 ’13

3 M. Szyd³o, Nabywanie uprawnieñ do wykonywania wolnych zawodów, „Pañstwo i Prawo” 2002, z. 7, s. 51.
4 Warto tak¿e powiedzieæ, ¿e badaniami nad problematyk¹ wykonywania wolnych zawodów w krajach Unii Eu-

ropejskiej zajmuje siê Instytut Wolnych Zawodów przy Uniwersytecie Aleksandra w Norymberdze. Uczeni wspom-
nianej jednostki próbuj¹ ustaliæ: cechy wyró¿niaj¹ce wolne zawody, ewolucjê wolnych zawodów, ich genezê
i rozwój, predyspozycje osób wykonuj¹cych wolne zawody, a tak¿e analizuj¹ orzecznictwo s¹dowe dotycz¹ce wol-
nych zawodów. Zob. J. Jacyszyn, Pojêcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, „Przegl¹d Prawa
Handlowego” 2000, nr 10, s. 1.



nie¿ wykonywana przez samorz¹dy zawodowe czy gospodarcze. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿
nowy model organizacji administracji w Polsce stanowi przeciwieñstwo systemu narzucone-
go w latach czterdziestych minionego stulecia i bez powodzenia reformowanego przez ca³y
okres Polski Ludowej5.

Bardzo istotn¹ rolê w systemie reprezentowania interesów okreœlonych grup spo³ecznych
odgrywa samorz¹d zawodowy. Zgodnie z za³o¿eniami teoretycznymi samorz¹d zawodowy to
organizacyjna forma zrzeszania siê osób wykonuj¹cych ten sam zawód, której celem jest
m.in. reprezentowanie ich interesów wobec w³adz pañstwowych, doskonalenie zawodowe
i czuwanie nad etyk¹ wykonywania zawodu oraz ochrona socjalna tych¿e osób, a tak¿e reali-
zowanie szeregu zadañ typowych dla zwi¹zków publicznoprawnych. To w³aœnie publiczno-
prawny zakres dzia³añ samorz¹du zawodowego decyduje o jego istocie i wyró¿nia go spoœród
innych organizacji o charakterze typowo zrzeszeniowym6.

Dodaæ równie¿ nale¿y, ¿e samorz¹dy zawodowe tworzone s¹ przez profesje, które ze
wzglêdu na swoje spo³eczne znaczenie wymagaæ musz¹ najwy¿szych kwalifikacji meryto-
rycznych i moralnych dla ochrony tych zawodów i ich przedstawicieli oraz dla umacniania in-
teresu spo³ecznego. Powstawanie tego typu struktur i przyznanie im uprawnieñ w³adczych
traktowane mo¿e byæ jako dowód uznania przez pañstwo ich kompetencji w dziedzinach re-
alizacji ustawowych zadañ publicznych7.

Mówi siê zatem o zawodach zaufania publicznego. Problem polega jednak na tym, ¿e
zawód zaufania publicznego to instytucja nie zdefiniowana ani przez prawo, ani przez doktry-
nê, ani te¿ orzecznictwo. Najwiêcej trudnoœci wywo³uje jednak kwestia okreœlenia atrybutów
tego zawodu. Jerzy Hausner do istotnych cech zawodu zaufania publicznego zalicza:
— powierzenie uprawiaj¹cym taki zawód informacji dotycz¹cych ¿ycia prywatnego osób

korzystaj¹cych z ich us³ug,
— uznawanie tych informacji za tajemnicê zawodow¹, która nie mo¿e byæ ujawniana,
— objêcie osób dysponuj¹cych tak¹ tajemnic¹ immunitetem zwalniaj¹cym ich od odpo-

wiedzialnoœci karnej za nieujawnienie informacji,
— niepodleganie regu³om hierarchii urzêdniczej,
— wystêpowanie sformalizowanej deontologii zawodowej8.

Historia polskiego samorz¹du zawodowego siêga okresu zaborów, jednak¿e ze znacznym
jego rozwojem mieliœmy do czynienia w okresie II Rzeczypospolitej. Samorz¹d posiada³
wówczas jasno okreœlone podstawy organizacyjne i traktowany by³ jako zwi¹zek publiczno-
prawny. W owym czasie ustawodawca wyszed³ z za³o¿enia, i¿ pañstwu powinno zale¿eæ, aby
tego rodzaju zwi¹zki samorz¹dowe podnosi³y morale ich cz³onków oraz pomaga³y im w ró¿-
nych aspektach ich dzia³alnoœci w tym równie¿ sferze materialnej. Jednoczeœnie jednak
zwi¹zki te powinny pe³niæ funkcje publiczne, w tym funkcje z zakresu administracji rz¹do-
wej, które pañstwo mo¿e im przekazaæ w drodze delegacji ustawowej9.
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5 M. Cherka, Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojêcia jest groŸna?, „Studia Iuridica” 2004, t. XLIII,
s. 15–16.

6 R. Kmieciak, Formy organizacyjne samorz¹du w III Rzeczypospolitej, w: Polska w XX wieku. Politologiczna

charakterystyka dokonañ i perspektyw rozwoju, red. R. Kmieciak, Poznañ 2000, s. 207.
7 A. Lemiszowska, Spo³eczna misja samorz¹du zawodowego, w: Wartoœci i interesy a spo³eczeñstwo obywatel-

skie, red. M. Kwiatkowski, „Rocznik Lubuski” 2003, t. XXIX, cz. I, s. 173.
8 R. Kmieciak, Asymetria w rozwoju samorz¹du zawodowego i gospodarczego w Polsce, w: Spór o samorz¹d

gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrêtowicz, Poznañ 2005, s. 93–94.
9 R. Kmieciak, Samorz¹d gospodarczy w Polsce. Rozwa¿ania na temat modelu ustrojowego, Poznañ 2004, s. 67.



W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej naturalny rozwój instytucji demokratycz-
nych zosta³ przerwany. Trudno jest dziœ domniemywaæ jak kszta³towa³by siê samorz¹d zawo-
dowy, gdyby mia³ on szansê na stopniowe przeobra¿anie siê wraz ze spo³eczeñstwem, co
mia³o miejsce w pañstwach zachodnich10. Przez kilkadziesi¹t lat nie istnia³ w Polsce sa-
morz¹d zawodowy, bowiem zosta³ on zlikwidowany w koñcu lat czterdziestych i na pocz¹tku
piêædziesi¹tych XX wieku.

Rok 1989 przyniós³ wiele zmian spo³eczno-politycznych, powoduj¹c miêdzy innymi ak-
tywizacjê ró¿norakich œrodowisk zawodowych. Wiele œrodowisk zawodowych postanowi³o
oprzeæ swoje funkcjonowanie na publicznoprawnych formach dzia³ania. Jednak¿e ustano-
wienie samorz¹du zawodowego o charakterze publicznoprawnym le¿a³o w gestii pañstwa11.
Zakres, w jakim pañstwo przekaza³o w³adztwo publiczne samorz¹dowi zawodowemu obej-
muje:
— reprezentowanie interesów okreœlonych zawodów wobec w³adz pañstwowych – naj-

lepszym przyk³adem tego typu dzia³añ jest opiniowanie projektów aktów prawnych,
a tak¿e zg³aszanie spostrze¿eñ i wniosków z tego zakresu;

— nadzór nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu – dotycz¹cy m.in. reglamentowania
dostêpu do okreœlonych profesji i prowadzenie rejestru osób maj¹cych prawo wykony-
wania zawodu; w tej mierze po stronie samorz¹du znajduje siê szereg prerogatyw z za-
kresu prawa administracyjnego;

— kszta³towanie zasad i czuwanie nad etyk¹ wykonywania zawodu – w przypadku tej
zasady (jak i kolejnej) to samorz¹d zawodowy ustala zasady deontologii zawodowej,
a tak¿e poprzez sprawowanie s¹downictwa dyscyplinarnego stara siê wp³ywaæ na posta-
wy swoich cz³onków; ingerencja ta bywa czasami daleko id¹ca (ograniczenie wykony-
wania zawodu b¹dŸ pozbawienie prawa wykonywania zawodu);

— organizowanie i prowadzenie s¹downictwa dyscyplinarnego;
— doskonalenie zawodowe i okreœlanie programów kszta³cenia w danym zawodzie

– dbaj¹ one o jakoœæ œwiadczonych us³ug i z tego wzglêdu organizuj¹ one system
szkoleñ12.
Obecnie w polskim systemie prawnym obowi¹zuj¹ uregulowania rangi ustawowej po-

wo³uj¹ce nastêpuj¹ce samorz¹dy zawodowe:
1) samorz¹d adwokacki, powo³any na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Pra-

wo o adwokaturze (Dz. U. 2009, Nr 146, poz. 1188 z póŸn. zm.);
2) samorz¹d radców prawnych, powo³any na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.

o radcach prawnych (Dz. U. 2010, Nr 10, poz. 65 z póŸn. zm.)13;
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10 M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadañ publicznych przez organy samorz¹dów zawodowych, Wroc³aw
2007, s. 21.

11 R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorz¹du zawodowego, w: Samorz¹d w Polsce – istota, formy, zadania, red.
S. Wykrêtowicz, Poznañ 2008, s. 352.

12 R. Kmieciak, Asymetria w rozwoju..., op. cit., s. 93.
13 W tym momencie warto zauwa¿yæ, ¿e podstawy prawne samorz¹du zawodowego adwokatów oraz radców

prawnych pochodz¹ z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, dlatego te¿ uregulowania w nich zawarte nie
s¹ pok³osiem przemian z 1989 roku. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e s¹ one efektem przeobra¿eñ systemowych za-
pocz¹tkowanych w latach osiemdziesi¹tych. Fakt, ¿e ustawy te powsta³y jeszcze w okresie Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej bywa³ czêsto u¿ywany jako argument przeciwko tworzeniu korporacji zawodowych w Polsce. U¿ywano
nawet okreœlenia, ¿e s¹ to ustawy „komunistyczne”. Z tego rodzaju stwierdzeniem nie mo¿na siê zgodziæ, bowiem za-
pisy w nich zawarte w owym czasie wyprzedza³y znacznie swoj¹ epokê i by³y kolejnym krokiem naprzód w walce
o woln¹ i demokratyczn¹ Polskê. To w³aœnie adwokaci oraz radcy prawni byli pionierami, je¿eli chodzi o restytucjê
samorz¹du zawodowego w Polsce.



3) samorz¹d lekarski, powo³any na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, Nr 219, poz. 1708 z póŸn. zm.)14;

4) samorz¹d lekarsko-weterynaryjny, powo³any na podstawie ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 767 z póŸn. zm.);

5) samorz¹d notarialny, powo³any na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Pra-
wo o notariacie (Dz. U. 2008, Nr 189, poz. 1158 z póŸn. zm.);

6) samorz¹d pielêgniarek i po³o¿nych, powo³any na podstawie ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. 2011, Nr 174, poz. 1038)15;

7) samorz¹d aptekarski, powo³any na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. 2008, Nr 136, poz. 856 z póŸn. zm.);

8) samorz¹d bieg³ych rewidentów, powo³any na podstawie ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdañ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77,
poz. 649 z póŸn. zm.)16;

9) samorz¹d doradców podatkowych, powo³any na podstawie ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 2011, Nr 41, poz. 213);

10) samorz¹d komorniczy, powo³any na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o ko-
mornikach s¹dowych i egzekucji (Dz. U. 2011, Nr 231, poz. 1376 z póŸn. zm.);

11) samorz¹d architektów, in¿ynierów budownictwa, urbanistów, na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, Nr 5, poz. 42 z póŸn. zm.);

12) samorz¹d rzeczników patentowych, powo³any na podstawie ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2011, Nr 155, poz. 925)17;

13) samorz¹d psychologów, powo³any na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001,
Nr 73, poz. 763 z póŸn. zm.)18;

14) samorz¹d kuratorów s¹dowych, powo³any na podstawie ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach s¹dowych (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.);

15) samorz¹d diagnostów laboratoryjnych, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2004, Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.)19.

Samorz¹dy te mo¿na podzieliæ w zale¿noœci od specyfiki zawodowej na 4 grupy:
— korporacje reprezentuj¹ce zawody prawnicze i zwi¹zane z wykonywaniem prawa – sa-

morz¹d adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz kuratorów s¹do-
wych;
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14 Ustawa reguluj¹ca funkcjonowanie samorz¹du lekarskiego z 2009 roku jest nowym aktem prawnym.
Wczeœniejsza ustawa zosta³a uchwalona 17 maja 1989 r. i nosi³a tê sam¹ nazwê (Dz. U. 1989, Nr 30, poz. 158
z póŸn. zm.).

15 Zast¹pi³a ona ustawê z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. 2008, Nr 136,
poz. 856 z póŸn. zm.).

16 Pocz¹tkowo samorz¹d bieg³ych rewidentów funkcjonowa³ w oparciu o ustawê z dnia 13 paŸdziernika 1994 r.
o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 592).

17 Zast¹pi³a ona ustawê z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 1993, Nr 10, poz. 46).
18 Pomimo przyjêcia ustawy powo³uj¹cej samorz¹d zawodowy psychologów do dziœ nie uda³o siê stworzyæ real-

nych struktur samorz¹dowych. W rzeczywistoœci wiêc samorz¹d ten nie funkcjonuje.
19 S. Bu³ajewski, Samorz¹dy zawodowe i gospodarcze jako samorz¹dy specjalne, w: Wolnoœæ zrzeszania siê

w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2008, s. 204–222.



— korporacje reprezentuj¹ce zawody medyczne i pokrewne – samorz¹d lekarzy, lekarzy
weterynarii, aptekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych, diagnostów laboratoryjnych oraz psy-
chologów;

— korporacje reprezentuj¹ce zawody powsta³e w wyniku rozwoju gospodarki rynkowej –
samorz¹d bieg³ych rewidentów, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych;

— korporacje reprezentuj¹ce zawody zwi¹zane z pe³nieniem funkcji w budownictwie
i w projektowaniu przestrzeni – samorz¹d architektów, in¿ynierów budownictwa oraz
urbanistów20.
Wymienione zawody zaliczane s¹ do zawodów zaufania publicznego. Przynale¿noœæ do

samorz¹du osób wykonuj¹cych wymienione wy¿ej profesje jest obowi¹zkowa, a mo¿li-
woœæ ich wykonywania uzale¿niona jest od wpisania na listê zawodow¹. Ustawy reguluj¹ce
dzia³alnoœæ samorz¹dów zawodowych okreœlaj¹ strukturê tych samorz¹dów, iloœæ szczebli
w strukturze oraz ustanawiaj¹ organy korporacyjne. W ustawach tych okreœlone s¹ zadania
pañstwa, które ustawodawca zdecydowa³ siê przekazaæ do realizacji organom samorz¹dów
zawodowych, a tak¿e okreœlone s¹ kompetencje, jakie w celu wykonania tych zadañ ustawo-
dawca przekaza³ organom korporacyjnym. Jest to spe³nienie idei decentralizacji – samorz¹d
zawodu zaufania publicznego nabywa od pañstwa szereg kompetencji, by prawid³owo móg³
spe³niaæ swoje funkcje, a jednoczeœnie przejmuje niemal pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za te
dzia³ania21.

Jednoczeœnie faktem jest, ¿e w ostatnich latach w Polsce samorz¹d zawodowy poddawany
jest krytyce zarówno przez spo³eczeñstwo, jak i samych jego cz³onków. Wokó³ jego funkcjo-
nowania kr¹¿y wiele mitów i nieporozumieñ, które czêsto zamazuj¹ istotê samorz¹dnoœci.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przynale¿noœæ do grupy wykonuj¹cej zawód zaufania publicznego
powinna byæ form¹ nobilitacji spo³ecznej wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych w œrodowisku wy-
sokich standardów profesjonalnych i nienagannej postawy etycznej. Funkcjonuj¹ce samo-
rz¹dy zawodowe s¹ z jednej strony administratorem spraw korporacji zawodowych oraz
organizatorem ¿ycia spo³ecznego w ramach swojej grupy zawodowej, z drugiej zaœ strony
zajmuj¹ siê wykonywaniem funkcji z zakresu administracji publicznej. S¹ jednym z integral-
nych elementów pañstwa zorganizowanego w oparciu o zasadê demokratycznego pañstwa
prawa. Posiadanie przez dan¹ profesjê statusu samorz¹du zawodowego powinno mobilizo-
waæ do wytê¿onej pracy po to, aby nie by³ to jedynie pusty zapis ustawowy, a rzeczywisty sa-
morz¹d zawodowy. Bezsporne jest równie¿ to, i¿ nie mo¿na doprowadziæ do zachwiania
równowagi pomiêdzy interesem spo³ecznym a partykularnym interesem danej profesji, bo-
wiem samorz¹d zawodowy winien chroniæ zarówno jego cz³onków, jak i spo³eczeñstwo
przed nieprawid³owoœciami w danym zawodzie22.

Samorz¹d zawodowy, opieraj¹c swoje funkcjonowanie na konstytucyjnej zasadzie decen-
tralizacji jest gwarantem wysokich standardów etycznych i moralnych osób wykonuj¹cych
zawód, powszechnie uznawany za zawód zaufania publicznego. Wolnoœæ wykonywania ta-
kiego zawodu obwarowana jest szeregiem wymagañ, których celem jest reglamentacja dostêpu
wy³¹cznie dla tych osób, które legitymuj¹ siê nie tylko wysokimi kwalifikacjami merytorycz-
nymi, ale tak¿e przestrzegaj¹ zasad deontologii zawodowej. Funkcjonowanie samorz¹du za-
wodowego gwarantuje równie¿ to, ¿e osoby paraj¹ce siê zawodem uznanym za zawód
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20 M. A. Waligórski, S. Paw³owski, Samorz¹d zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznañ 2005, s. 71.
21 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorz¹d gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Pol-

ski, Warszawa 2012, s. 200.
22 P. Antkowiak, Samorz¹d zawodowy w Polsce, Warszawa–Poznañ 2012, s. 116.



zaufania publicznego ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania. Wydaje siê, ¿e sa-
morz¹d zawodowy jest gwarantem zachowania równowagi miêdzy wolnoœci¹ wykonywania
danego zawodu, a odpowiedzialnoœci¹ moraln¹ i dyscyplinarn¹ osób wykonuj¹cych dany
zawód.

Funkcjonowanie wolnych zawodów w Europie

Z uwagi na fakt, i¿ w Polsce funkcjonuje kilkanaœcie korporacji zawodowych obej-
muj¹cych profesje, które w ustawodawstwie i literaturze europejskiej okreœlane s¹ mianem
wolnych zawodów, obszar badañ w dalszej czêœci tej pracy zawê¿ony zosta³ jedynie do niek-
tórych zawodów, w szczególnoœci zawodów prawniczych. Jest to o tyle istotne, i¿ ogrom ure-
gulowañ wspólnotowych nie pozwala szczegó³owo przeanalizowaæ wszystkich profesji.
Wybór pad³ na zawody prawnicze, bowiem ich funkcjonowanie po pierwsze wzbudza wiele
emocji w Polsce, po drugie zaœ rozwi¹zania europejskie dotycz¹ce zawodów prawniczych s¹
niezwykle bogate.

Pojêcie zawodu zaufania publicznego jest specyficzn¹ cech¹ polskiego systemu prawnego
i nie jest szerzej znane w innych krajach europejskich. Z tego powodu znaczenie tego pojêcia
nie uleg³o zasadniczym zmianom po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Sfera ta
w g³ównej mierze pozostaje w kompetencji poszczególnych pañstw europejskich. Podobnie
jest z pojêciem samorz¹du zawodowego, które wprawdzie w ró¿nej postaci wystêpuje w pañ-
stwach europejskich, ale ich regulowanie ustawodawca europejski pozostawi³ suwerennej ju-
rysdykcji pañstw cz³onkowskich23. W prawie wspólnotowym brak jest w szczególnoœci
regulacji normatywnych odnoœnie wolnych zawodów (w tym zawodów prawniczych). Pañ-
stwa cz³onkowskie maj¹ swobodê w kszta³towaniu wymogów dostêpu do zawodu, z zastrze-
¿eniem, ¿e regulacje krajowe nie mog¹ naruszaæ zasady proporcjonalnoœci (art. 5 Traktatu
o Unii Europejskiej) i niedyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹ (art. 18
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Aby jednak wskazaæ na pewne osobliwoœci
krajowych rozwi¹zañ dotycz¹cych funkcjonowania wolnych zawodów warto wskazaæ cho-
cia¿by na zawód solicytora w Irlandii.

Zakres uprawnieñ irlandzkich solicytorów przypomina do z³udzenia uprawnienia przy-
s³uguj¹ce w Polsce adwokatom. Zawód ten jest nieco zbli¿ony tak¿e do zawodu radcy praw-
nego, notariusza czy doradcy podatkowego. Wiêkszoœæ solicytorów w Irlandii funkcjonuje
w oparciu o prywatne kancelarie, ale mog¹ oni równie¿ wybraæ karierê pracownika w przed-
siêbiorstwie handlowym, przemys³owym czy w urzêdzie pañstwowym. Solicytorzy maj¹ pra-
wo reprezentowaæ swoich klientów (zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne) przed
s¹dami i innymi organami powo³anymi do rozstrzygania spraw. W ramach dzia³añ podob-
nych do doradztwa podatkowego czy notariatu, solicytor zajmuje siê sporz¹dzaniem aktów
przeniesienia w³asnoœci, dzier¿awy i innych umów. Solicytorzy sporz¹dzaj¹ równie¿ testa-
menty, zarz¹dzaj¹ funduszami spadkowymi czy obs³uguj¹ zobowi¹zania podatkowe. Pomimo
wielu podobieñstw dotycz¹cych zakresu dzia³ania irlandzkich solicytorów, to w przypadku
uzyskiwania uprawnieñ do wykonywania zawodu, w porównaniu z polskimi rozwi¹zaniami,
wystêpuj¹ doœæ znaczne ró¿nice. Ca³oœæ nadzoru nad uzyskaniem pe³ni uprawnieñ zawodo-
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23 L. Grzonka, Samorz¹d zawodowy radców prawnych wobec cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Wiek
XXI” 2007, nr 3, s. 80.



wych spoczywa w rêkach Stowarzyszenia Prawników Irlandii. Przysz³y solicytor ma do po-
konania nastêpuj¹ce etapy:
— egzamin wstêpny;
— tak zwany Pierwszy Egzamin Irlandzki;
— czêœæ pierwsza egzaminu koñcowego;
— praktyka zawodowa trwaj¹ca 24 miesi¹ce;
— kursy praktyki zawodowej, podzielone na czêœæ pierwsz¹ i czêœæ drug¹;
— tak zwany Drugi Egzamin Irlandzki24.

Po zakoñczeniu wszystkich stadiów edukacji, aplikant automatycznie otrzymuje od Sto-
warzyszenia Prawników Irlandii formularz wniosku o wpis na listê solicytorów. Niezbêdne
jest jednak z³o¿enie przez patrona przyrzeczenia obejmuj¹cego zapewnienie, i¿ ubiegaj¹cy
siê o wpis jest osob¹ godn¹ i nale¿ycie przygotowan¹25.

Innym przyk³adem zró¿nicowania rozwi¹zañ w poszczególnych krajach europejskich jest
zawód notariusza. Obecnie zawód ten wystêpuje w tych pañstwach europejskich, które posia-
daj¹ system prawny okreœlany mianem systemu prawa cywilnego. W odró¿nieniu od systemu
prawa skandynawskiego oraz systemu prawa common law, w obszarze obowi¹zywania syste-
mu prawa cywilnego funkcjonuje zawód notariusza. Generalnie rzecz ujmuj¹c, zadaniem
notariusza jest sporz¹dzanie du¿ej liczby dokumentów i nadawanie im charakteru pañstwo-
wego, bowiem notariusz wykonuje swoje czynnoœci w imieniu pañstwa jako urzêdnik pu-
bliczny. Tego rodzaju dzia³alnoœæ ma na celu zapewnienie pewnoœci transakcji, kontroli
pañstwa nad ró¿norodnymi transakcjami oraz nad stosunkami prawnymi miêdzy podmiota-
mi, ale tak¿e bezpieczeñstwa przechowywania dokumentów26.

We wszystkich pañstwach, w których funkcjonuje wspomniany wy¿ej system prawa cy-
wilnego, z wyj¹tkiem Portugalii, wykonywanie czynnoœci w ramach delegacji ustawowej nie
jest jedynym zadaniem notariusza, bowiem zajmuje siê on tak¿e projektowaniem dokumen-
tów oraz doradztwem prawnym. W pañstwach tych, prócz Holandii oraz Niemiec, zawód no-
tariusza jest odrêbnym zawodem prawniczym i nie jest mo¿liwe ³¹czenie go z innymi
zawodami prawniczymi ani te¿ praktykowanie w ¿adnej formie z przedstawicielami innych
profesji zwi¹zanych z prawem27. Notariusze s¹ z jednej strony urzêdnikami publicznymi wy-
konuj¹cymi swoje funkcje w imieniu danego pañstwa, z drugiej natomiast strony osobami
wykonuj¹cymi wolny zawód prawniczy. Tego rodzaju konstatacjê wywodziæ mo¿na z uchwa³y
Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 1994 r., która dotyczy³a sytuacji i organizacji
wewnêtrznej notariuszy w krajach Unii Europejskiej. Wynika z niej bowiem, i¿ poszczególne
pañstwa deleguj¹ na notariuszy czêœæ w³adztwa administracyjnego, co ma zapewniæ wiary-
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24 Dla kontrastu warto wskazaæ, i¿ w Polsce na listê adwokatów mo¿e byæ wpisany ten, kto:
– jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rêkojmiê prawid³owego wykonywa-

nia zawodu adwokata,
– korzysta w pe³ni z praw publicznych oraz ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,
– ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³ tytu³ magistra lub zagraniczne studia

prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
– odby³ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacjê adwokack¹ i z³o¿y³ egzamin adwokacki.

25 E. Stawicka, Droga do zawodu solicytora w Irlandii, „Palestra” 2003, nr 11–12, s. 196–200.
26 M. Modrzejewski, Uprawnienia notariuszy do wykonywania czynnoœci notarialnych po przyst¹pieniu Polski

do Unii Europejskiej na tle zawodów adwokata i radcy prawnego, „Nowy Przegl¹d Notarialny” 2006, r. 8, nr 2,
s. 59–60.

27 Tak¿e w Polsce zawód notariusza jest okreœlany jako zawód zaufania publicznego. Korzysta on tak¿e z ochro-
ny, z jakiej korzystaj¹ funkcjonariusze publiczni. Por. £. Jaworski, Regulacja zawodów prawniczych w pañstwach

cz³onkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Zarz¹dzania” 2004, nr 3, s. 197–205.



godnoœæ potwierdzanych czynnoœci prawnych oraz moc dowodow¹ sporz¹dzanych przez
notariuszy dokumentów. Poniewa¿ notariuszowi wykonuj¹cemu swój zawód przys³uguj¹
pewne uprawnienia zarezerwowane zazwyczaj dla urzêdników administracji publicznej, to
zawód ten zakwalifikowano jako niepodlegaj¹cy zasadzie swobodnego przep³ywu osób
zgodnie z art. 51 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wszystkie zatem pañstwa,
w których znany i praktykowany jest zawód notariusza, zabezpieczaj¹ prawo wykonywania
tego zawodu dla w³asnych obywateli28.

Widaæ zatem wyraŸnie podobieñstwa, ale i ró¿nice w organizacji ¿ycia zawodowego
przedstawicieli ró¿nych profesji uznawanych jako wolne zawody w poszczególnych krajach
europejskich. Pomimo ogólnie przyjêtych zasad zawartych w prawie wspólnotowym, kwestia
szczegó³owych rozwi¹zañ pozostawiona zosta³a w gestii poszczególnych krajów europej-
skich. Inn¹ kwesti¹ jest respektowanie ró¿norakich swobód w wykonywaniu wolnych zawo-
dów w poszczególnych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce po 1 maja 2004 roku

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej w znacz¹cy sposób wp³ynê³o na kszta³t pol-
skich uregulowañ prawnych dotycz¹cych wykonywania zawodów powszechnie uznawanych
za zawody zaufania publicznego. Zasady swobodnego przep³ywu osób wykonuj¹cych wolne
zawody zawarte we wspólnotowym prawie pierwotnym zosta³y skonkretyzowane w Dyrekty-
wie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., która dotyczy³a wzajemnego uznawania kwalifikacji za-
wodowych. Zgodnie z jej zapisami osoba pracuj¹ca na w³asny rachunek ma mo¿liwoœæ
wykonywania zawodu w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ kraj pochodzenia. Skorzystanie
z takiej mo¿liwoœci uzale¿nione zosta³o jednak od faktu ukoñczenia studiów prawniczych
trwaj¹cych co najmniej 3 lata, uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (np. apli-
kacji) oraz zdania tzw. testu umiejêtnoœci, który polega na sprawdzeniu poziomu wiedzy za-
wodowej, niezbêdnej do wykonywania zawodu prawniczego na terytorium danego pañstwa
przyjmuj¹cego t¹ osobê. Modelowe za³o¿enia tej dyrektywy zosta³y w ró¿noraki sposób im-
plementowane do porz¹dków prawnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej29.

Wszystkie wskazane wy¿ej rozwi¹zania maj¹ na celu wzajemne otwarcie rynku us³ug
prawniczych. W efekcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej rozwi¹zania te s¹ równie¿
realizowane w zakresie œwiadczenia us³ug prawnych przez polskich prawników w innych
krajach cz³onkowskich oraz przez prawników innych pañstwa na terenie Polski. Wszystkie te
za³o¿enia wspomnianej dyrektywy zosta³y implementowane do polskiego systemu prawne-
go. Jeœli chodzi o zawód adwokata czy radcy prawnego to rozwi¹zania te zosta³y wprowadzo-
ne do ustaw normuj¹cych zasady wykonywania tych zawodów. Na zasadzie wzajemnoœci,
o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ lub przepisy orga-
nizacji miêdzynarodowych, których Polska jest cz³onkiem, nie stanowi¹ inaczej, prowadze-
nie przez prawnika z Unii Europejskiej praktyki prawniczej na terytorium naszego kraju jest
uzale¿nione od decyzji okrêgowej rady adwokackiej lub okrêgowej rady radców prawnych.
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28 E. Skrzyd³o-Tesalska, Swobodny przep³yw osób a wykonywanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, „Re-
jent” 2000, nr 4, s. 173–179.

29 Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. 89/48/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów
studiów wy¿szych, przyznawanych po ukoñczeniu kszta³cenia i szkolenia zawodowego trwaj¹cego co najmniej trzy
lata, www.buwiwm.edu.pl/eu/public/files/pl/dir/3199210051-pl.pdf, 10.01.2012.



Taka osoba po zaaprobowaniu jej kandydatury i po wpisaniu jej na odpowiedni¹ listê zawo-
dow¹ posiada identyczne obowi¹zki oraz prawa jak adwokat i radca prawny30.

Prawnik z Unii Europejskiej zostanie wpisany na listê adwokatów lub radców prawnych
jeœli:
— jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym zachowaniem daje rêkojmiê

prawid³owego wykonywania zawodów adwokata b¹dŸ radcy prawnego;
— korzysta z pe³ni praw publicznych oraz posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
— w³ada jêzykiem polskim w mowie i piœmie;
— zda test umiejêtnoœci.

Test umiejêtnoœci dotyczy wiedzy zawodowej kandydata i ma na celu ocenê jego zdolno-
œci do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Ocena ta koñczy siê konkluzj¹, i¿
dany kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wymagane w pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej do wykonywania danej profesji. Kandydat mo¿e byæ jednak zwolniony z testu
umiejêtnoœci, jeœli udowodni on, ¿e przez okres co najmniej trzech lat wykonywa³ aktywnie
i nieprzerwanie sta³¹ praktykê prawnicz¹ w zakresie prawa obowi¹zuj¹cego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Powy¿sze uwagi pozwalaj¹ stwierdziæ jednoznacznie, i¿ zasada
swobodnego przep³ywu osób na gruncie prawa polskiego jest w pe³ni realizowana w przypad-
ku osób wykonuj¹cych zawód adwokata lub radcy prawnego31.

Aby jednak nie ograniczaæ siê jedynie do zawodów prawniczych warto te¿ wskazaæ na
konsekwencje, jakie wywo³a³o przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej w stosunku do za-
wodu lekarza. Wymog³o ono mianowicie na ustawodawcy dostosowanie przepisów okre-
œlaj¹cych funkcjonowanie samorz¹du lekarskiego do dyrektywy 78/686/EWG z dnia 25 lipca
1978 r. dotycz¹cej wzajemnego uznawania dyplomów, œwiadectw i innych dokumentów po-
twierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji osób wykonuj¹cych zawód lekarza dentysty, ³¹cznie
ze œrodkami maj¹cymi na celu u³atwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiêbiorczo-
œci i swobody œwiadczenia us³ug (Dz. U. WE L 233 z 24.08.1978 z póŸn. zm.) oraz dyrektywy
93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. maj¹cej na celu u³atwienie swobodnego przep³ywu le-
karzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, œwiadectw i innych dokumentów potwier-
dzaj¹cych posiadanie kwalifikacji (Dz. U. WE L 165 z 7.07.1993 z póŸn. zm.)32.
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30 M. Modrzejewski, Uprawnienia notariuszy..., op. cit., s. 57–58.
31 Ibidem, s. 59.
32 Nale¿a³oby jednak dodaæ, ¿e ca³okszta³t organizacji, kompetencji oraz sposobów dzia³ania samorz¹du zawo-

dowego lekarzy, prócz zapisów konstytucji oraz ustawy o izbach lekarskich reguluj¹ b¹dŸ regulowa³y: ustawa z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991, Nr 91, poz. 408 z póŸñ. zm.), ustawa z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152, z póŸñ. zm.), rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 26 wrzeœnia 1990 r. w sprawie postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci
zawodowej lekarzy (Dz. U. 1990, Nr 69, poz. 406), rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu postêpowania w sprawach wydawania zezwoleñ i wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów
rejestrów (Dz. U. 1998, Nr 58, poz. 371), rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 23.03.2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu postêpowania w sprawach wydawania zezwoleñ i wpisu do rejestru indywi-
dualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
oraz ustalenia danych objêtych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów (Dz. U. 2000, Nr 30, poz. 378), Kodeks ety-
ki lekarskiej (http://www.portalmed.pl/, 29.07.2008), uchwa³a NRL nr 17/90/I, uchwa³a NRL nr 49/91/I, uchwa³a
NRL nr 67/92/I, uchwa³a NRL nr 4/94/II, uchwa³a NRL nr 8/94/II, uchwa³a NRL nr 54/95/II, uchwa³a NRL
nr 86/96/II, uchwa³a nr 9 IV KZL z dnia 12 grudnia 1997 r., uchwa³a NRL nr 18/98/III w sprawie szczegó³owych za-
sad podawania do publicznej wiadomoœci informacji o udzielaniu przez lekarzy œwiadczeñ zdrowotnych w ramach
indywidualnej praktyki lekarskiej, uchwa³a NRL nr 80/99/III w sprawie obszarów, siedzib i nazw OIL, uchwa³a NRL
nr 81/99/III w sprawie wdro¿enia uchwa³y Nr 80/99/III z dnia 26 listopada 1999 r., obwieszczenie Prezesa NRL



Chc¹c krótko podsumowaæ tê czeœæ rozwa¿ania nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿
przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej wywar³o znacz¹cy wp³yw na model samorz¹du za-
wodowego zawodów zaufania publicznego. W przypadku zawodów prawniczych widoczne
jest wyraŸnie poszerzenie rynku pomocy prawnej, a tak¿e umo¿liwienie osobom, które posia-
daj¹ odpowiednie kwalifikacje, wykonywania zawodów prawniczych niezale¿nie od posia-
danego przez nich obywatelstwa.

Podsumowanie

Samorz¹d zawodowy w Polsce z jednej strony stoi na stra¿y deontologii zawodowej i jest
wa¿nym elementem struktury administracyjnej w demokratycznym pañstwie prawa. Z dru-
giej strony jego funkcjonowanie wzbudza wiele kontrowersji. Widaæ wyraŸnie, ¿e opinia
spo³eczeñstwa o ró¿nych samorz¹dach zawodowych jest coraz bardziej negatywna, bowiem
rola spo³eczna, jak¹ przypisuje spo³eczeñstwo danej grupie zawodowej, ma niezwykle istotne
znaczenie dla jej funkcjonowania. Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych jest
bowiem dbanie o wysokie standardy moralne i etyczne33.

Poddaje siê w w¹tpliwoœæ to, czy np. samorz¹d zawodowy adwokatów nie ogranicza kon-
kurencji na rynku us³ug prawnych i nie stanowi swoistego rodzaju prawnie usankcjonowanego
monopolu. Restrykcyjne zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz reglamento-
wany dostêp do us³ug prawniczych powoduje, zdaniem niektórych obserwatorów, nie³ad na
rynku us³ug prawniczych. Z drugiej strony obroñcy samorz¹du adwokackiego twierdz¹, ¿e
chodzi przede wszystkim o jakoœæ œwiadczonych us³ug prawniczych, a nie o ich iloœæ34.

Wydaje siê, ¿e likwidacja samorz¹dów zawodowych z polskiego systemu administracyjne-
go by³aby znacz¹cym b³êdem, bowiem stanowi on dziœ integralny element polskiego modelu
ustrojowego. Mimo to pojawiaj¹ siê bardzo powa¿ne zastrze¿enia co do jego konstytucyjnoœci.
Jakiœ czas temu tego rodzaju w¹tpliwoœci przedstawi³ Rzecznik Praw Obywatelskich, kieruj¹c
do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodnoœci z Konstytucja zasady obliga-
toryjnej przynale¿noœci do danej korporacji zawodowej osób paraj¹cych siê dan¹ profesj¹35.
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nr 1/01/III w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie
szczegó³owego trybu postêpowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stoma-
tologa oraz prowadzenia rejestrów lekarzy, uchwa³a NRL nr 1/119/01/III, uchwa³a NRL nr 19/137/01/III w sprawie
systemu informatycznego s³u¿¹cego do przetwarzania danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Leka-
rzy oraz systemu ochrony tych danych, uchwa³a NRL nr 20/138/01/III w sprawie zasad przekazywania danych oso-
bowych z okrêgowych rejestrów lekarzy do Centralnego Rejestru Lekarzy, uchwa³a NRL nr 23/141/01/III z dnia
28 wrzeœnia 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu obowi¹zuj¹cych uchwa³ Naczelnej Rady Lekarskiej.

33 Zapisy Kodeksu etyki lekarskiej w sposób szczegó³owy reguluj¹ zasady etyki lekarskiej i deontologii zawodo-
wej. Niektóre zapisy kodeksu budzi³y bardzo wiele kontrowersji, a czasem wyraŸny sprzeciw zarówno ze strony
spo³ecznej, jak i samych zainteresowanych cz³onków samorz¹du zawodowego lekarzy. Najwiêcej kontrowersji
wzbudza³y zapisy art. 52 ust. 2 Kodeksu etyki lekarskiej, w którym by³a mowa o zachowaniu ostro¿noœci w krytyko-
waniu innych lekarzy, w szczególnoœci zaœ w obecnoœci pacjentów czy te¿ publicznie. Wœród lekarzy pojawia³y siê
g³osy, ¿e tego rodzaju zapisy ograniczaj¹ wolnoœæ s³owa i krytyki (K. Barman, Lekarzowi nie wolno krytykowaæ kole-

gów, „Dziennik” z dnia 29.01.2007 r.). Wyraz temu da³ Trybuna³ Konstytucyjny, który w dniu 23 kwietnia 2008 roku
orzek³, ¿e art. 52 ust. 2 Kodeksu etyki lekarskiej, dotycz¹cy krytyki dzia³ania lekarzy przez innych lekarzy jest nie-
zgodny z Konstytucj¹ RP w zakresie, w jakim zakazuje zgodnych z prawd¹ i uzasadnionych ochron¹ interesu pu-
blicznego wypowiedzi publicznych na temat dzia³alnoœci zawodowej innego lekarza (Wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 16/07).

34 H. Fedorowicz, Zawody zaufania publicznego, „Rzeczpospolita” z dnia 5.03.2005 r.
35 D. Frey, T. Pietryga, Przeciw korporacjom, „Rzeczpospolita” z dnia 12.01.2009 r. Por. P. Antkowiak, Sa-

morz¹d zawodowy..., op. cit., s. 289–292.



Innym dzia³aniem w tym zakresie jest pomys³ autorstwa Ministra Sprawiedliwoœci Ja-
ros³awa Gowina, którego celem jest szeroko pojêta „deregulacja zawodów”36. Zdaniem
autorów projektu Polska jest rekordzist¹ Europy pod wzglêdem ograniczania dostêpu do za-
wodów, bowiem lista profesji regulowanych w naszym kraju liczy a¿ 380 pozycji. W ocenie
projektodawców negatywne skutki nadmiernej regulacji to: wzrost poziomu bezrobocia,
wzrost cen i spadek jakoœci us³ug, wyzysk w zawodach regulowanych, rozrost biurokracji
i zwiêkszanie kosztów funkcjonowania pañstwa oraz szkodliwy wp³yw na rozwój gospodar-
czy pañstwa (obni¿enie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki w miêdzynarodowych rankin-
gach). Do pierwszej transzy wybranych zosta³o 49 zawodów, co do których stwierdzono
nadmiern¹ regulacjê. Wœród nich znalaz³y siê zawody: adwokata, radcy prawnego, komorni-
ka s¹dowego oraz notariusza37.

W przygotowanym projekcie pominiêto zupe³nie fakt, ¿e niektóre zawody, w tym przede
wszystkim zawody zaufania publicznego pe³ni¹ wa¿n¹ rolê publiczn¹. Ograniczanie kompe-
tencji samorz¹du w regulowaniu dostêpu do danej profesji prowadzi nieuchronnie do jego
likwidacji.

Mimo ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci, co do dzia³alnoœci samorz¹dów zawodowych, w Pol-
sce w ostatnich latach wystêpuje tendencja do organizowania coraz to nowych grup zawodo-
wych na zasadzie przymusowego samorz¹du. Przyk³adem mo¿e byæ zawód architekta,
natomiast kolejne grupy, np. geodeci kartografowie, pracownicy socjalni czy syndycy pod-
jê³y inicjatywê zmierzaj¹c¹ do utworzenia samorz¹dów korporacyjnych.

Dalsza ewolucja samorz¹dów zawodowych zawodów zaufania publicznego uzale¿niona
bêdzie od tego, czy uda siê w sposób optymalny znaleŸæ rozwi¹zanie pomiêdzy ujêciem zawo-
du jako przedsiêbiorcy oraz uwzglêdnieniem swoistych dla poszczególnych profesji funkcji
z zakresu zadañ publicznych. Wydaje siê, ¿e wp³yw prawa wspólnotowego na rozwi¹zania kra-
jowe, w tym równie¿ polskie akty normatywne, bêdzie coraz wiêkszy, a sprawa regulacji dostê-
pu do tych zawodów bêdzie coraz bardziej uniwersalna na terenie starego kontynentu. Widaæ
bowiem stopniowe zwiêkszenie siê zainteresowania organów Unii Europejskiej sytuacj¹ praw-
n¹ i zakresem funkcji publicznych przyznanych poszczególnym grupom zawodowym38.

Polski model samorz¹du zawodowego jest niew¹tpliwie efektem przemian systemowych
roku 1989. Œrodowisku danej korporacji zawodowej powinno zale¿eæ na tym, aby cz³onkami
tej korporacji stawa³y siê osoby godne wykonywania danego zawodu. Wydaje siê równie¿, ¿e
samorz¹dowi powinno zale¿eæ na poprawie wizerunku w³asnej korporacji, która w prze-
œwiadczeniu spo³ecznym, s³usznie b¹dŸ te¿ nies³usznie, bardziej dba o interes w³asnych
cz³onków ani¿eli o interes spo³eczny, który jest przecie¿ z za³o¿enia istot¹ funkcjonowania
samorz¹du zawodowego. Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ cz³onkowie poszczególnych korporacji
zrozumiej¹, ¿e posiadanie samorz¹du zawodowego i miano charakteru zawodu zaufania pu-
blicznego nie jest stanem danym raz na zawsze, bowiem to tak naprawdê od pañstwa zale¿y,
czy zechce ono przekazaæ czêœæ swoich prerogatyw danym grupom spo³ecznym (zawodo-
wym) ufaj¹c, ¿e bêd¹ one w stanie lepiej realizowaæ czêœæ zadañ publicznych. Posiadanie sa-
morz¹du zawodowego jest swoistego rodzaju przywilejem, który winien byæ pielêgnowany
przez przedstawicieli wyró¿nionych w ten sposób zawodów.

140 Pawe³ ANTKOWIAK PP 1 ’13

36 Projekt ustawy z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów.
37 Jednoczeœnie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci rozpoczê³y siê ju¿ prace nad projektem ustawy, który u³at-

wi³by dostêp do kolejnych 180 zawodów. Oznacza to, ¿e obie ustawy deregulacyjne otworzy³yby dostêp do oko³o
230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce zawodów.

38 L. Grzonka, Samorz¹d zawodowy..., op. cit., s. 100–101.
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Polish and European standards of free professions

Summary

For some time Poland has been debating the issue of the existence and functioning of pro-
fessional corporations. This debate concerns only those professions that are deemed profes-
sions of public trust and which have been granted the privilege of developing their respective
professional self-governing bodies. European solutions for regulating the issue of such pro-
fessions are varied and have attracted the attention of the European Union. Contemplating the
evolution of the Polish political system in the field of self-governing bodies it is worth paying
attention to the European standards regulating the functioning of free professions, which in-
clude what are considered professions of public trust in Poland. The said regulations set cer-
tain standards for the Polish regulator to be followed and implemented.
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