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Obowi¹zki wykonawcy wolnego zawodu prawniczego �
próba klasyfikacji

I. Uwagi wprowadzaj¹ce

W przedstawionych poni¿ej rozwa¿aniach podejmê prób¹ sklasyfiko-
wania i zhierarchizowania obowi¹zków wykonawców tzw. wolnych
zawodów prawniczych. Do zawodów tych zalicza siê w doktrynie przede
wszystkim adwokatów1 i radców prawnych2. Uwa¿am, ¿e do grona
wolnych zwodów prawniczych nale¿y zaliczyæ tak¿e rzeczników paten-
towych3 . Bêdê równie¿ odwo³ywa³ siê w niezbêdnym zakresie do unor-
mowañ prawnych dotycz¹cych wykonywania zawodu notariusza4, acz-
kolwiek trzeba przypomnieæ, ¿e w doktrynie podnosi siê zdecydowany
pogl¹d o ograniczonej wolno�ci oraz niepe³nych atrybutach identyfiku-
j¹cych ten zawód jako zdecydowanie wolny5. W swym opracowaniu

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058 z pó�n. zm.).

2 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059
z pó�n. zm.).

3 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509 z pó�n. zm.).

4 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369
z pó�n. zm.).

5 J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 277.
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bêdê pos³ugiwa³ siê okre�leniem �wolny zawód� (�wolny zawód praw-
niczy�) jako konwencjonalnym i powszechnie przyjêtym okre�leniemwy-
odrêbnionej prawnie grupy szczególnych zawodów.
Tradycyjne i chyba tak¿e w du¿ej mierze potoczne rozumienie wol-

nych zawodów odwo³uje siê do obrazu niezale¿nego profesjonalisty
�wiadcz¹cego wysoko wyspecjalizowane, wymagaj¹ce szczególnej wie-
dzy us³ugi. Wiê� ³¹cz¹ca go z odbiorc¹ tych us³ug ma charakter osobisty
i nacechowana jest szczególnym zaufaniem. Zarysowany obraz wydaje
siê jednak nie przystawaæ w pe³ni do wspó³czesno�ci. Rozwój form wy-
konywania wolnych zawodów pozostaj¹cy w �cis³ym zwi¹zku z posze-
rzaniem grona profesji w³¹czanych do tej specyficznej kategorii (co ³¹czy
siê z �wnoszeniem� w³asnych, specyficznych form prawnych i organi-
zacyjnych, w jakich s¹ one wykonywane) doprowadzi³ obecnie do za-
tarcia tego pierwotnego, zgo³a archetypalnego obrazu. Charakterystyczne
bêdzie w szczególno�ci pojawienie siê mo¿liwo�ci wykonywania niektó-
rych wolnych zawodów w warunkach, wydawa³oby siê, skrajnie odbie-
gaj¹cych od przywo³anego archetypu wolnego zawodu � a mianowicie
w ramach stosunku pracy. Mo¿liwo�æ taka wynikaæ bêdzie niekiedy, np.
w przypadku niektórych wolnych zawodów prawniczych, wprost z ure-
gulowañ prawa (np. radcy prawni, rzecznicy patentowi)6.

II. Zawód wolny � czyli wyzbyty powinno�ci?

Podejmuj¹c próbê klasyfikacji obowi¹zków wykonawcy wolnego
zawodu, nale¿y równie¿ odnie�æ siê do kwestii ustalenia ich �odbiorcy�
(adresata), a wiêc problemu usytuowania ich jako powinno�ci wzglêdem
okre�lonego podmiotu (podmiotów). Nale¿y wiêc wskazaæ na wstêpie,
¿e stosowane powszechnie pojêcie �wolnego zawodu� analizowane

6 Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e mo¿liwo�æ wykonywania wolnego zawodu
(bezpo�rednio w odniesieniu do zawodów prawniczych) w ramach stosunku pracy jest co
do zasady honorowana w prawie europejskim (art. 8 Dyrektywy 98/5/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. maj¹cy na celu u³atwienie sta³ego wyko-
nywania zawodu prawnika w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ pañstwo uzyskania
kwalifikacji zawodowych.Wprzypadkach innych zawodówmog¹cych byæ kwalifikowane
jako �wolne� ustawodawca, nie reglamentuj¹c wprost formwykonywania danego zawodu,
sprawia, ¿e zatrudnienie pracownicze staje siê jedn¹ z opcji dowyboru przez przedstawiciela
danego zawodu (np. wolne zawody medyczne czy niektóre ekonomiczne) � JB.
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w kontek�cie powinno�ci jego wykonawcy mo¿e byæ nieco myl¹ce,
sugeruje ono bowiem w³a�nie ich... brak � lub, co najmniej, ich ogra-
niczenie jedynie do sfery relacji pomiêdzy tym wykonawc¹ a klientem
(odbiorc¹ jegous³ug). Powy¿sze spostrze¿eniemog³obyodpowiadaæwska-
zanemu wy¿ej archaicznemu obrazowi wykonywania wolnego zawodu
przez s³abo lub w ogóle niepowi¹zan¹ ze sob¹ grupê niepodlegaj¹cych
¿adnej zewnêtrznej kontroli profesjonalistów � indywidualistów nawi¹zu-
j¹cych we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek bezpo�rednie i osobiste
stosunki z klientami7 . Jednak¿e wspó³cze�nie �nie wykonuje siê wolnego
zawodu w sposób wolny�8. Wykonawca wolnego zawodu nie jest wiêc
ani dysponentem prawa do postêpowania wy³¹cznie wed³ug w³asnej woli,
niezale¿nie od nikogo, ani podmiotem niepodlegaj¹cym ¿adnym ograni-
czeniom, wyzbytym wszelkich powinno�ci. Zarysowany powy¿ej arche-
typ wolnego zawodu nie odpowiada wiêc jego obrazowi, jaki wy³ania siê
z obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa polskiego, w �wietle którego wyko-
nawca wolnego zawodu jawi siê wspó³cze�nie jako podmiot uwik³any
w rozmaite (obejmuj¹ce równie¿ spe³nianie okre�lonych prawnie obo-
wi¹zków) zale¿no�ci.
Podejmuj¹c próbê ustalenia adresata obowi¹zków ci¹¿¹cych na wy-

konawcy wolnego zawodu, przywo³aæ mo¿na stosowane alternatywnie
wobec wolnych zawodów okre�lanie ich jako tzw. �zawodów zaufania
publicznego�. Pojêcie to, wprowadzone przez ustawodawcê w art. 17
ust 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. � Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej9, nie posiadaj¹c swej normatywnej definicji, jest przede wszyst-
kim przedmiotem analizy w literaturze i w orzecznictwie. Warto przy tym
zwróciæ uwagê, ¿e w literaturze u¿ywane bywa ono zamiennie z okre-
�leniem �zawodów zaufania spo³ecznego�10. W literaturze podniesiono
m.in., ¿e konstytucyjn¹ tre�æ zarówno pojêcia �zawód zaufania publicz-

7J. K u r c z e w s k i,Kszta³towanie siê profesji � perspektywa socjologa, Radca Prawny
2002, nr 4-5, s. 19 i przytaczane tam wypowiedzi literatury obcej.

8 Tam¿e.
9 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z pó�n. zm.
10 Por np. J. J a c y s z y n, Notariusz zawodem zaufania publicznego, [w:] III Kongres

notariuszy RP. Referaty i opracowania, Warszawa-Kluczbork 2006, s. 139-156.
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nego�, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, jak i innych pojêæ,
mo¿na ustaliæ, pamiêtaj¹c, i¿ pojêcia stosowane w ustawie zasadniczej
posiadaj¹ znaczeniemo¿liwie najszersze, najbardziej zbli¿one do znaczenia
wystêpuj¹cego w jêzyku potocznym, wyra¿ane s¹ w jêzyku prawniczym,
a nie prawnym. Wydaje siê wiêc, ¿e zawodami zaufania publicznego s¹
te, które polegaj¹ zawsze na �wiadczeniu pewnej pomocy innym ludziom,
z regu³y w sytuacjach zagro¿enia dla ich rozmaitych dóbr. Dobra te s¹
przy tym uznawane za istotne równie¿ w wymiarze ogólnospo³ecznym,
a s³u¿enie ich ochronie uznawane jest za realizacjê istotnych warto�ci
i potrzeb spo³ecznych. S¹ to przy tym dobra o istotnej, choæby mierzonej
subiektywnie, warto�ci dla tych ludzi. Wykonywanie zawodu zaufania
publicznego ³¹czy siê z przyjmowaniem informacji dotycz¹cych sfery
¿ycia osobistego, a nawet intymnego innych ludzi. Zorganizowanie ta-
kiego zawodu w korporacjê samorz¹dow¹, z konstytucyjnie za³o¿onym
istnieniem �pieczy� nad jego wykonywaniem, z pewno�ci¹ w okre�lonym
stopniu niweluje niepewno�æ jednostki, zawsze przecie¿ wystêpuj¹c¹ przy
powierzaniu informacji osobistych osobie trzeciej. £¹czy siê to oczywi-
�cie z obowi¹zkiem zachowania tajemnicy tych informacji, powi¹zanej
z tradycyjnie odpowiednim immunitetem, spo³ecznie akceptowanym11.
Zdaniem autora niniejszego opracowania samo pojêcie �zaufania

publicznego� rozwa¿ane w kontek�cie próby ustalenia adresatów powin-
no�ci wykonawcy wolnego zawodu mo¿e byæ z jednej strony interpre-
towane w¹sko, w tym sensie, ¿e jest ono postaw¹, jak¹ prezentuj¹ wobec
wykonawcy wolnego zawodu podmioty publiczne wyposa¿one w praw-
ne narzêdzia s³u¿¹ce ocenie wykonania przez niego powinno�ci zawodo-
wych i egzekwowaniu odpowiedzialno�ci z tytu³u ich niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania. Tak wiêc próby wskazania adresatów powin-
no�ci wykonawcy wolnego zawodu nale¿a³oby poszukiwaæ w sferze
publicznej, w której wystêpowaæ mo¿e zarówno Pañstwo12 reprezento-

11 P. S a r n e c k i, Glosa do wyroku SN z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98,
Palestra 2002, nr 5-6, s. 185 i nast.

12 Jak zauwa¿a Z. Klejment, w odniesieniu do zawodu notariusza zaufanie publiczne
oznacza, ¿ew swej dzia³alno�ci notariuszmusi zachowaæ lojalno�æ nie tylkowobec klienta,
ale wobec pañstwa, w imieniu którego dzia³a � patrz t e n ¿ e, Zaufanie podstaw¹ zawodu
notariusza, [w:] Rola samorz¹dów zawodów zaufania publicznego w tworzeniu demokra-
tycznego pañstwa prawa, red. M. ¯bikowska, Warszawa 2004, s. 117-118.
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wane przez rozmaite podmioty prawa publicznego, w tym w szczegól-
no�ci te podmioty, którym toPañstwow relacjach zwykonawcamiwolnych
zawodów przekaza³o czê�ci swojego imperium (czyli korporacje zawo-
dowe)13. Mo¿liwe by³oby równie¿ zastosowanie takiego podej�cia, w któ-
rymzaufanie publicznewgruncie rzeczy okazywane by³obyprzezPañstwo
nie tyle wykonawcom zawodów zaufania publicznego, co odpowiednim
korporacjomzawodowym14.Wkonsekwencji nale¿a³obyakcentowaæ raczej
autonomiê korporacji zawodowej, a nie autonomiê wykonawcy wolnego
(?) zawodu, co stanowi³oby kolejny argument na rzecz rozstania siê tym
ostatnimpojêciem15.Wyrazemzaufania publicznego by³oby, jakwskazano
wy¿ej, sprawowanie w pewnym zakresie samodzielnego w³adztwa pu-
blicznego opartego wprost na przepisie prawa. W³adztwo to jest oczy-
wi�cie ograniczone i jako takie podmiotowo obejmuje jedynie cz³onków
korporacji b¹d� osoby aspiruj¹ce do takiego statusu. Nie mo¿e ono zatem
bezpo�rednio dotyczyæ osób trzecich.W aspekcie przedmiotowymw³adz-
two publiczne sprawowane przez korporacjê nad jej cz³onkiem dotyczy-
³oby sfery w³a�ciwego wype³niania zawodu (w granicach interesu pu-
blicznego i dla jego ochrony)16. Takie ujêcie, przynajmniej na pierwszy
rzut oka, wy³¹cza³oby jednak odbiorców us³ug (klientów) z grona pod-
miotów zainteresowanych prawid³owym wykonywaniem obowi¹zków
przez wykonawcê wolnego zawodu, wobec których wystêpowa³by on
w niektórych sytuacjach w roli zobowi¹zanego do spe³niania okre�lonych,
prawem wyznaczonych powinno�ci.

13W.M a r q u a r d t,Korporacje zawodowewPolsce, [w:]Rola samorz¹dów..., s. 184-
185.

14 Symptomatyczna wydaje siê tu pierwsza teza wyroku WSA w Warszawie z 25
kwietnia 2006 r., VI SA/Wa 208/06, LEX nr 222063, zgodnie z któr¹ �samorz¹d zawo-
dowy jako osoba prawa publicznego ma przede wszystkim chroniæ interes pu-
bliczny (podkre�lenie moje � JB) w granicach obowi¹zuj¹cego prawa�.

15 Tzn. pojêciem �wolnego zawodu�.Warto zwróciæ uwagê, ¿e np.w obronie autonomii
zawodów zaufania publicznego � a nie osób wykonuj¹cych te zawody, wypowiada siê.
M. Safjan (M. S a f j a n, Zamach na niezale¿no�æ, Gazeta Prawna 2007, nr 10, s. 19); Tego
typu wypowiedzi mo¿na interpretowaæ jako wyraz przesuniêcia siê cech takich jak wol-
no�æ, niezale¿no�æ z osoby wykonawcy zawodu na korporacjê zawodow¹;

16 P. S a r n e c k i, Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, Radca Prawny
2002, nr 4-5, s. 26.
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Powy¿sze rozwa¿anie uzupe³niæ mo¿na poprzez przywo³anie kolejne-
go okre�lenia ³¹czonego z pojêciem wolnych zawodów � �zawody re-
gulowane�17. Normatywne okre�lenie �zawodu regulowanego� zawarte
jest w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania
nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych18. Zgodnie z jej art. 1 ust. 2,
zawodem regulowanym jest zawód, którego wykonywanie jest uzale¿-
nione od spe³nienia wymagañ kwalifikacyjnych i warunków okre�lonych
wodrêbnychprzepisach, zwanychdalej �przepisami regulacyjnymi�.Nale¿y
jednak¿e podkre�liæ, ¿e zakres przedmiotowy tej ustawy jest znacznie
szerszy, co oznacza, ¿e normatywne pojêcie zawodu regulowanego nie
mo¿e byæ uznane za to¿same z pojêciem zawodu wolnego lub zawodu
zaufania publicznego � które nale¿y uznaæ za jedn¹ ze szczególnych form
zawodu regulowanego. W doktrynie wskazuje siê z kolei, ¿e zawód
regulowany to ten, którego pojêcie i wykonywanie okre�lone jest przez
pañstwo w sposób administracyjny, ustawowy i samorz¹dowy19.W sensie
pojêciowym uzasadnia³oby ono wyró¿nienie w�ród adresatów powinno-
�ci wykonawcy wolnego zawodu podmiotu, który mo¿na by wstêpnie
i umownie okre�liæ �regulatorem�.W odniesieniu do okre�lania prawnych
zasad wykonywania wolnych zawodów regulatorem co do zasady jest
pañstwo. W istocie rozwa¿amy w tym momencie nie problem tego, czy
iw jakim zakresie to pañstwo jako regulator bêdzie odbiorc¹ i recenzentem
konkretnychus³ugwykonawcywolnego zawodu, ale czy i w jakimzakresie
bêdzie czuwaæ ono nad ochron¹ dobra ogólnego, jakim jest zaufanie
publiczne, egzekwuj¹cwykonanie jego obowi¹zków20. Niemo¿na jednak-
¿e w tym miejscu zapomnieæ, ¿e pewne funkcje charakterystyczne dla

17 O wolnych zawodach jako �regulowanych� pisze np. J. Jacyszyn (J. J a c y s z y n,
Wykonywanie wolnych zawodów�, s. 43-44).

18 Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 954 z pó�n. zm.
19 Tak np. £. B ³ a s z c z a k, W nawi¹zaniu do polemiki � jeszcze raz o statusie radcy

prawnego, Radca Prawny 2005, nr 2, s. 93 � z powo³aniem siê na J. Jacyszyna � patrz
przypis 24.

20 Mo¿na w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e jednym z typowych zobowi¹zañ, jakie
podejmuj¹ wykonawcy wolnego zawodu, sk³adaj¹c �lubowanie, jest zobowi¹zanie do wy-
konywania swego zawodu zgodnie z przepisami prawa. Oceniaj¹cym wykonanie tej po-
winno�ci bêdzie w pierwszym rzêdzie �regulator� � pañstwo.
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�regulatora� zostaj¹ delegowane korporacjom zawodowym (patrz wy¿ej).
W zwi¹zku z istnieniem w poszczególnych aktach prawnych zestawów
rozmaitych obowi¹zków ci¹¿¹cych na wykonawcy wolnego zawodu
wobec macierzystej korporacji zawodowej bez w¹tpienia w³a�nie ta
korporacja bêdzie kolejnym podmiotem, wobec którego wykonawca
wolnego zawodu realizuje szereg przypisanych mu powinno�ci. Ujmuj¹c
rzecz inaczej, mo¿na wyró¿niæ grupê obowi¹zków, jakie maj¹ one wobec
reprezentowanego przez siebie zawodu. Jednocze�nie, jak ju¿ wspomnia-
nowy¿ej, ta sama korporacja zawodowa do pewnego stopnia pe³ni funkcjê
regulatora, np. poprzez wykonywanie kompetencji w zakresie dopusz-
czania do zawodu czy te¿ formu³owanie zasad etyki zawodowej.
Stosowanemu w literaturze pojêciu �zaufania spo³ecznego� jako ele-

mentu ³¹czonego z zawodami zaufania publicznego nale¿a³oby przypisaæ,
moim zdaniem, nieco inne znaczenie � jest ono postaw¹ przejawian¹
wobec wykonawcy wolnego zawodu przez spo³eczeñstwo, które rozumia-
ne byæ mo¿e w sposób najprostszy jako �ogó³ ludzi pozostaj¹cych we
wzajemnych stosunkach wynikaj¹cych z warunków ¿ycia, podzia³u pracy
i udzia³u w ¿yciu kulturalnym�. Zaufanie spo³eczne bêdzie zatem postaw¹
wytworzon¹ przez ogó³ spo³eczeñstwa, warto�ci¹ dzielon¹ przez ten ogó³
(lub jego wiêkszo�æ albo okre�lony grupy) i kreowan¹ przez to spo³eczeñ-
stwo bez udzia³u pañstwa. Ciekawe jest równie¿ ³¹czenie pojêcia �spo³ecz-
ne� z elementem wzajemno�ci21. W konsekwencji pojêcie zaufania spo-
³ecznego mo¿e byæ przeciwstawiane w¹sko rozumianemu zaufaniu
publicznemu, wystêpowaæ zatem mo¿e pomiêdzy nimi równie¿ sprzecz-
no�æ lub konkurencja. Podmiotami, których zaufanie by³oby podtrzymy-
wane poprzez prawid³owe wykonanie obowi¹zków wykonawców wol-
nego zawodu, byliby zatem w pierwszym rzêdzie odbiorcy ich us³ug. Do
sfery spo³ecznej zaliczy³bym tak¿e ogó³ wykonawców wolnych zawo-
dów, jako zainteresowanych tym, aby zachowania poszczególnych jed-
nostek wykonuj¹cych taki zawód s³u¿y³y podtrzymaniu zaufania spo³ecz-
nego.
Godz¹c dwa spo�ród analizowanych wy¿ej pojêæ (zaufania publicz-

nego i zaufania spo³ecznego) oraz podkre�laj¹c rangê tego pierwszego

21 Zob. internetowy s³ownik jêzyka polskiegoPWN,www.sjp.pwn.pl; patrz te¿ S. A r c t,
Z. B o n d y - £ e m p i c k a, Podrêczny s³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1958.
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jako maj¹cego charakter ustawowy, uwagê swoj¹ skierowaæ mo¿na
w stronê swoi�cie rozumianej �publiczno�ci�, a wiêc ogó³u (zbiorowo�ci)
wszystkich podmiotów, których zaufanie do jako�ci i rzetelno�ci pew-
nych szczególnych us³ug oferowanych przez przedstawicieli wolnych
zawodów jest szczególnym dobrem chronionym. Dobro to zabezpieczone
ma byæ przez nale¿yte wykonanie ogó³u powinno�ci wykonawcy wol-
nego zawodu.Takie podej�cie opiera³oby siê na przypisaniu nieco odmien-
nego znaczenia kategorii normatywnej zaufania publicznego . Przymiotnik
�publiczny� mo¿e byæ traktowany jako synonim takich m.in. okre�leñ,
jak: �ca³o�ciowy�, �generalny�, �ogólny�, �plenarny�, �powszech-
ny�, �uniwersalny�, �zbiorowy�, �dotycz¹cy wszystkich� czy te¿...
�spo³eczny� (podkre�lenia moje � JB). Z kolei okazywanie czego� pu-
blicznie to dzia³anie lub postawa, które s¹ otwarte, jawne22.
Wykonawca wolnego zawodu, realizuj¹c swoje obowi¹zki, podtrzy-

muje stan zaufania publicznego, czyli zaufania, którym �publiczno�æ� ta
go obdarza. Powstaje wiêc pytanie o to, jakie podmioty grupuje tak
rozumiana �publiczno�æ�. Bez w¹tpienia pojêcie to jest wystarczaj¹co
pojemne, aby w obrêbie jego znaczenia mo¿na usytuowaæ wszystkich
odbiorców us³ug oferowanych przez wykonawcê �zawodu zaufania pu-
blicznego�. Ustawodawca pos³uguje siê w tymmiejscu rozmaitymi, mniej
lub bardziej szczegó³owymi i wyspecjalizowanymi kategoriami pojêcio-
wymi, wskazuj¹c np. na �podmioty�, na których rzecz jest wykonywana
pomoc prawna, �osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organi-
zacyjne nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, na których rzecz jest wy-
konywana us³uga�, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz jednostki
organizacyjne, przez które rozumie siê organ pañstwowy lub samorz¹-
dowy,osobêprawn¹, organizacjê spo³eczn¹ lubpolityczn¹oraz innypodmiot
nieposiadaj¹cy osobowo�ci prawnej czy te¿ strony obowi¹zane lub pra-
gn¹ce nadaæ formê notarialn¹ swojej czynno�ci23. Wobec tych w³a�nie
podmiotów przedstawiciele prawniczych zawodów zaufania publicznego

22 Zob. internetowy s³ownik synonimów, http://synonimy.ux.pl; S. A r c t, Z. B o n -
d y - £ em p i c k a, Podrêczny s³ownik...

23 Zob. art. 2 ustawy o radcach prawnych, art. 4 ust. 1 ustawy o rzecznikach paten-
towych, art. 4 ust. 2 i 3 prawa o adwokaturze, art. 1. § 1 ustawy � Prawo o notariacie.
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powinni przejawiæ szczególnie intensywne zaanga¿owanie w prowadze-
niu powierzonych im przez te podmioty spraw24.
Do tak rozumianej publiczno�ci zaliczyæ bêdzie mo¿na bez problemu

równie¿ inne podmioty, z którymi wykonawca wolnego zawodu wchodzi
w zró¿nicowane relacje rodz¹ce powinno�æ przejawiania rozmaitych
zachowañ � a wiêc Pañstwo z jego organami i korporacje zawodowe25.

IV. Propozycja klasyfikacji obowi¹zków wykonawcy wolnego
zawodu prawniczego

Na wstêpie nale¿y zastrzec, ¿e próba klasyfikacji obowi¹zków wy-
konawcy wolnego zawodu mo¿e w efekcie rodziæ rozmaite zastrze¿enia,
za� zamiar jednoznacznego ustaleniach tre�ci i zakresu wi¹¿e siê z sze-
regiem trudno�ci, spowodowanych m.in. tym, ¿e unormowanie tej materii
rozproszone jest w odrêbnych, powstaj¹cych w ró¿nych okresach czasu
aktach prawnych, tak wiêc � chocia¿by � nie zosta³o oparte na jakim�
jednolitym, logicznym i spójnym schemacie. Trudno�ci klasyfikacyjne
mog¹ mieæ równie¿ przyczyny w niejednolito�ci pojêæ stosowanych na
okre�lenie tych samych obowi¹zków ci¹¿¹cych na przedstawicielach
poszczególnych zawodów. Mo¿na te¿ wskazaæ, ¿e pewne obowi¹zki
zosta³y przez ustawodawcê wyartyku³owane wprost w normach praw-
nych nakazuj¹cych wykonawcom wolnego zawodu jakie� postêpowanie
i np. zamieszczone w odrêbnych jednostkach systematyzacji danego aktu
prawnego � natomiast inne zosta³y zamieszczone po�ród przepisów
normuj¹cychposzczególne instytucje sk³adaj¹ce siê nadany zawód. Jeszcze
inne maj¹ z kolei postaæ powinno�ci w znaczeniu opisowym, czyli takich,

24 �Korzystaj¹cy z ich us³ug musz¹ mieæ pewno�æ, ¿e maj¹ do czynienia z profesjo-
nalistami, dlatego te¿ przedstawicielom tych zawodów stawia siê wiêksze wymagania ni¿
innym osobom. Maj¹ obowi¹zek przestrzegaæ tak¿e okre�lonych zasad deontologicznych,
a nieetyczno�æ ich postêpowania wywiera g³êbsze skutki negatywne� � patrz M. P i o -
t r o w s k a, Notariusz � nietypowy przedsiêbiorca?, Rejent 2007, nr 7-8, s. 159-160
i cytowana tam literatura dotycz¹ca pojêcia zawodu zaufania publicznego;

25 ...a tak¿e, rzecz jasna, pracodawcê w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy � w sytuacji
gdy zatrudni onwykonawcê okre�lonegowolnego zawodu prawniczegow ramach stosunku
pracy � JB.
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które okre�laj¹ pewn¹ istotn¹ cechê regulacji prawnej dotycz¹cej sposobu
wykonywania wolnych zawodów26.
Podstawowa mo¿liwa ich klasyfikacja bazuj¹ca na kryterium �róde³

tych obowi¹zków zak³adaæ bêdzie zatem wyró¿nienie dwóch ich zasad-
niczych grup � by³yby to:
� powinno�ci wynikaj¹ce z przepisów prawa,
� powinno�ci wynikaj¹ce z aktów korporacyjnych.
Koncentruj¹c siê na katalogach obowi¹zków wyra¿onych w aktach

prawnych reguluj¹cych wykonywanie poszczególnych analizowanych
w niniejszym opracowaniu zawodów, nale¿y skonstatowaæ wystêpowa-
nie zarówno szeregu zbie¿no�ci i podobieñstw w sposobie ich formu-
³owania i tre�ci, jak i niekiedy znacz¹cych ró¿nic. Pewne powinno�ci
mo¿na zatem uznaæ za charakterystyczne i typowe dla ogó³u lub wiêk-
szo�ci wolnych zawodów objêtych niniejszymi rozwa¿aniami. Mo¿na tu
wskazaæ m.in. na obowi¹zki: starannego i sumiennego wykonywania
zawodu, postêpowania zgodnie z przepisami prawa zachowania zasad
etyki zawodowej i tajemnicy zawodowej, z³o¿enia �lubowania27, tzw.
przymus korporacyjny (czyli zespól powinno�ci zwi¹zanych z obowi¹z-
kowym uczestnictwem w korporacjach zawodowych)28. Inne powinno-
�ci s¹ za� specyficzne dla poszczególnych zawodów i wyra¿aj¹ ich szcze-
gólne w³a�ciwo�ci bran¿owe. Typowym ich przyk³adem bêd¹ przede

26 W przypadku wykonywania pracy twórczej, na potrzebê wyró¿nienia powinno�ci
jej wykonawcyw znaczeniu opisowym, ci¹¿¹cych na jej wykonawcy, zwróci³ uwagêT. Ku-
czyñski (T. K u c z y ñ s k i,Ochrona twórczo�ci pracowniczej wed³ug prawa pracy i ubez-
pieczenia spo³ecznego, Wroc³aw 1991, s. 89 i nast.).

27 Por. np. teksty rot �lubowania sk³adanych przed przedstawicieli zawodów prawni-
czych � art. 5 ustawy � Prawo o adwokaturze, art. 27 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
art. 22 ust 1 ustawy o rzecznikach patentowych, art. 15 ust. 1 ustawy � Prawo o notariacie.

28 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o radcach prawnych � radcowie prawni zorganizowani
s¹ na zasadach samorz¹du zawodowego, za� zgodnie z jej art. 40 ust. 2. przynale¿no�æ
radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorz¹du jest obowi¹zkowa. Taka samo
w przypadku rzeczników patentowych, zgodnie z art. 42 ustawy o rzecznikach patento-
wych, przynale¿no�æ ich (oraz aplikantów) do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest
obowi¹zkowa. Z kolei zgodnie z art. 26. § 1 pr. o not. notariusze tworz¹ (podkre�lenie
moje � JB) samorz¹d notarialny, za� adwokatura zorganizowana jest na zasadach samo-
rz¹du zawodowego, a stanowi j¹ ogó³ adwokatów i aplikantów adwokackich ( art. 1 ust. 2
i art. 2 prawa o adwokaturze).
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wszystkim zespo³y szczegó³owych powinno�ci opisuj¹cych zró¿nicowa-
ne specjalistyczne aspekty wykonywania czynno�ci zawodowych29.
W odniesieniu do powinno�ci wynikaj¹cych z aktów korporacyjnych

mo¿na natomiast sformu³owaæ ogólne spostrze¿enie, zgodnie z którym
wyra¿ane w nich powinno�ci stanowi¹ rozwiniêcie i uszczegó³owienie
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa, np. poprzez doprecyzo-
wanie zasad etycznego zachowania przedstawiciel danego zawodu (co
nale¿y uznaæ za typowe zjawisko).
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku powinno�ci ci¹¿¹cych

typowo na przedstawicielach wszystkich czy wiêkszo�ci tych zawodów
mo¿na spotkaæ siê z ró¿nicami w sposobie ich ujmowania w przepisach
prawa. Przyk³adem takich zró¿nicowañ mo¿e byæ formu³owanie przez
ustawodawcê fundamentalnej powinno�ci starannego wykonywania za-
wodu. W niektórych przypadkach powinno�æ ta wyra¿ona jest wprost.
I tak � o ile np. radca prawny wykonywaæ ma swój zawód ze �staran-
no�ci¹ wynikaj¹c¹ z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawne-
go�, to rzecznik patentowy ma go wykonywaæ ze staranno�ci¹ nale¿yt¹.
W przypadku za� adwokatów obowi¹zek staranno�ci zawodowej bêdzie
mia³ charakter opisowy, jako ¿e ustawodawca nie pos³uguje siê wprost
takim zwrotem jak staranno�æ � adwokat powinien wiêc m.in. �obowi¹zki
swewype³niaægorliwie, sumiennie i zgodniezprzepisamiprawa�30.Równie¿
w przypadku notariuszy obowi¹zek staranno�ci zawodowej bêdzie mia³
charakter opisowy � w �wietle swego �lubowania notariusz zobowi¹zuje
siê za� m.in. do wykonywania swoich obowi¹zków zgodnie z prawem
i sumiennie31.
Wobec rodzajowego i tre�ciowego zró¿nicowania katalogów powin-

no�ci wykonawcy wolnego zawodu w poszczególnych aktach prawnych
oraz w zwi¹zku z ró¿nicami w sformu³owaniu poszczególnych obowi¹z-

29 Zob. np. szeroko rozbudowany dzia³ II ustawy � Prawo o notariacie, pt. �Czynno�ci
notarialne�.

30 ...przyczyniaj¹c siê zewszystkich si³ do ochrony praw iwolno�ci obywatelskich oraz
umacniania porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowuj¹c tajemnicê zawo-
dow¹, a w postêpowaniu swoim kieruj¹c siê zasadami godno�ci, uczciwo�ci, s³uszno�ci
i sprawiedliwo�ci spo³ecznej � patrz art. 5. ustawy � Prawo o adwokaturze.

31 ...oraz dochowania tajemnicy pañstwowej i zawodowej a tak¿e kierowania siêw swym
postêpowaniu zasadami godno�ci, honoru i uczciwo�ci � patrz art. 15 § 1 ustawy � Prawo
o notariacie.
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kównajbardziej zasadnebêdzie podjêcie próby ³¹cznia ichwpewne szersze,
odpowiednio pojemne kategorie wg jednolitego dla wszystkich zawodów
schematu. W schemacie tym mo¿na zatem wyró¿niæ:
1) powinno�æ dochowania rêkojmi zaufania publicznego,
2) obowi¹zek zapewnienia wysokiej jako�ci us³ug zawodowych wraz

z grup¹ funkcjonalnie mu przypisanych powinno�ci szczegó³owych,
3) obowi¹zki zawodowe sensu stricte,
4) obowi¹zki korporacyjne.
Powinno�æ dochowania rêkojmi zaufania publicznego jest swego

rodzaju metaobowi¹zkiem o charakterze opisowym, tj. wyprowadzanym
z ogó³u przepisów normuj¹cych wykonywanie danego wolnego zawodu.
Metaobowi¹zek ten mo¿na rozpatrywaæ w dwóch wymiarach: indywi-
dualnym, jako podstawowy obowi¹zek ka¿dego wykonawcy wolnego
zawodu (patrz ni¿ej) � oraz zbiorowym, jako powinno�æ ci¹¿¹c¹ na
korporacji zawodowej. Korporacja, realizuj¹c tê powinno�æ, po pierwsze:
ma obowi¹zek oceniania kandydatów do zawodu pod k¹tem dawania
przeznichgwarancji realizacji rêkojmiprawid³owegowykonywania zawodu
(jest to jedno z podstawowych kryteriów uzyskania wpisu na listê
wykonawców zawodu32), po drugie: poprzez ogó³ swych dzia³añ zwi¹-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem danego zawodu ma podtrzymy-
waæ zwi¹zane z nim zaufanie publiczne.
Wyrazem dochowania rêkojmi zaufania publicznego przez wykonaw-

cê wolnego zawodu bêdzie w szczególno�ci realizacja kluczowej powin-
no�ci, jak¹ stanowi obowi¹zek zapewnienia wysokiej jako�ci us³ug
zawodowych. Obowi¹zek ten obejmuje szereg szczegó³owych powinno-
�ci, w�ród których znaczenie dominuj¹ce ma:

32 Zob. art. 65 pkt 1 prawa o adwokaturze, zgodnie z którym na listê adwokatów mo¿e
byæ wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowa-
niem daje rêkojmiê prawid³owego wykonywania zawodu adwokata, art. 11 pkt 2 pr. o not.,
zgodnie z którym notariuszem mo¿e byæ powo³any ten, kto jest nieskazitelnego charak-
teru i daje rêkojmiê prawid³owego wykonywania zawodu notariusza, art. 24. ust. 1 pkt 5
ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którymna listê radców prawnychmo¿e byæwpisany
ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swymdotychczasowymzachowaniemdaje rêkojmiê
prawid³owego wykonywania zawodu radcy prawnego, art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o rzecz-
nikach patentowych, zgodnie z którymna listê rzecznikówpatentowychmo¿e byæwpisany,
kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rêkojmiê
prawid³owego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
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� powinno�æ do³o¿enia szczególnej staranno�ci i sumienno�ci
w wykonywania zawodu.
Funkcjonalnie podporz¹dkowane jej bêd¹ dalsze obowi¹zki:
� z³o¿enia �lubowania,
� ci¹g³o�ci wykonywania zawodu,
� wykonywania zawodu zgodnie z wiedz¹ fachow¹,
� przestrzegania przepisów prawa,
� przestrzegania etyki zawodowej,
� zachowania tajemnicy zawodowej,
� powstrzymywania siê do wykonywania czynno�ci zawodowych

w sytuacji mo¿liwego konfliktu interesów,
� ci¹g³ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Po�ród ogó³u obowi¹zków wykonawcy wolnego zawodu nale¿y po-

nadto wyró¿niæ obowi¹zki zawodowe sensu stricte � jako wê¿sz¹ ka-
tegoriê mieszcz¹c¹ siê w tych pierwszych. Obowi¹zki te s¹ funkcjonalnie
podporz¹dkowane obowi¹zkom jako�ci i stanowi¹ techniczno-procedu-
ralny wyraz dochowania rêkojmi zaufania publicznego. Obowi¹zki za-
wodowe sensu stricte opisuj¹ rozmaite szczegó³owe zachowania zwi¹zane
z wykonywaniem konkretnego zawodu i odzwierciedlaj¹ce jego specy-
fikê. St¹d ich zró¿nicowanie i odmienno�ci tre�ciowe w przypadku
poszczególnych zawodów. Jako opisuj¹ce rozmaite aspekty prawid³owe-
go (zgodnego ze �sztuk¹�) wykonywania wyspecjalizowanej us³ugi mo-
g³yby byæ uznawane za normy o charakterze prakseologicznym, tech-
nicznym (w sensie techniki wykonywania rozmaitych czynno�ci
zawodowych)33. W�ród obowi¹zków zawodowych sensu stricte mo¿na
wskazaæ tak¿e grupê powinno�ci odnosz¹cych siê do miejsca i czasu
wykonywania zawodu34. Obowi¹zki zawodowe sensu stricte maj¹ jed-
nocze�nie walor prawny jako powinno�ci sformu³owane w przepisach
ustawy. Nale¿a³oby je zatem odró¿niæ od rozmaitych szczegó³owych regu³
wykonywania danego zwodu, które nie zosta³y prze ustawodawcê za-

33 Zob. przywo³any w przyp. 28, dzia³ II ustawy � Prawo o notariacie pt. �Czynno�ci
notarialne�,

34 Organizacyjno-porz¹dkowy charakter maj¹, moim zdaniem, np. przepisy art. 4. pr.
o not. (notariusz mo¿e prowadziæ tylko jedn¹ kancelariê, notariusz zatrudnia pracowników
kancelarii oraz zapewnia warunki lokalowe i wyposa¿enie kancelarii, stosowne dla nota-
riatu) czy np. art. 20 (kancelaria notarialna powinna byæ czynna w dniach powszednich
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pisane w formie norm prawnych, a wynikaj¹ z wiedzy fachowej i do-
�wiadczenia zawodowego specyficznych dla danego zawodu. Dochowa-
nie tych konkretnie regu³ bêdzie, rzecz jasna, wyrazem spe³nienia prawnej
powinno�ci starannego wykonywania zawodu.
Obowi¹zki korporacyjne stanowi¹ z kolei szerok¹ grupê zró¿nicowa-

nych powinno�ci, w�ród których dominuje obowi¹zek wspó³tworzenia
i przyst¹pienia do odpowiedniej korporacji zawodowej. Poniewa¿ w grupie
analizowanych wolnych zwodów tworzenie korporacji i przynale¿no�æ do
niej stanowi obowi¹zek, mo¿na pos³u¿yæ siê tutaj pojêciem �przymusu
korporacyjnego�35. Istotne znaczenie w tej grupie powinno�ci bêd¹ mia³y
tak¿e zró¿nicowane obowi¹zki zwi¹zane z nabywaniem uprawnieñ zawo-
dowych. W �cis³ym zwi¹zku z obowi¹zkiem tworzenia i przynale¿no�ci
do danej korporacji zawodowej pozostawaæ bêdzie, jako funkcjonalnie mu
podporz¹dkowany obowi¹zek ponoszenia ciê¿arów finansowych zwi¹za-
nych z utrzymaniem korporacji (regularnego op³acania sk³adek cz³onkow-
skich) oraz zró¿nicowane obowi¹zki korporacyjne zwi¹zane z uczestnic-
twem w ¿yciu korporacji i wykonywaniem jej ustawowych zadañ.

V. Podsumowanie

W podsumowaniu przedstawionych wy¿ej rozwa¿añ chcê zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce kwestie:

co najmniej 6 godzin dziennie, rada w³a�ciwej izby notarialnej mo¿e ustaliæ 1 dzieñ po-
wszedni tygodnia jakowolny za przepracowan¹ sobotê,wwypadkach niecierpi¹cych zw³oki
albo szczególnych potrzeb kancelaria mo¿e byæ czynna tak¿e w niedziele i �wiêta. Po-
dobny, organizacyjno-porz¹dkowy charakter nale¿y przypisaæ np. regulacjom czasu pracy
radcy prawnego zatrudnionego w ramach stosunku pracy (zgodnie z art. 18 ust. 1ustawy
o radcach prawnych do czasu pracy radcy prawnego zalicza siê tak¿e czas niezbêdny do
za³atwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególno�ci w s¹dach i w
innych organach, oraz czas przygotowania siê do tych czynno�ci. Zgodnie za� z art. 18
ust. 2 tej ustawy czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej nie mo¿e
byæ krótszy ni¿ dwie pi¹te czasu pracy ustalonego w zawartej z radc¹ prawnym umowie)
okre�laj¹cych czasowe ramy obowi¹zku �wiadczenia pracy przez radcê prawnego;

35 Pojêciem tym pos³u¿y³em siê w: J. B o r o w i c z, Pracowniczy status rzecznika pa-
tentowego, Rzecznik Patentowy 2003, nr 1-2, s. 15; pojêcie przymusu korporacyjnego
stosowane jest tak¿e przez J. Kurczewskiego (J. K u r c z e w s k i,Kszta³towanie siê profe-
sji..., s. 18).
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� Wykonawca wolnego zawodu prawniczego jest uwik³any w szereg
zale¿no�ciwwobeczró¿nicowanej grupypodmiotów,obejmuj¹cejw szcze-
gólno�ci pañstwo, w³asn¹ korporacjê zawodow¹ oraz ogó³ klientów
korzystaj¹cych z jego us³ug. Zale¿no�ci te wyra¿aj¹ siê w szczególno�ci
w zespole przypisanychmu namocy przepisów prawa powinno�ci. Nawet
pobie¿ny rzut oka na prawne obowi¹zki wykonawcy zawodu prawnicze-
go sk³ania, moim zdaniem, do ponownego przemy�lenia zasadno�ci sto-
sowania wspó³cze�nie okre�lenia �wolny� zawód prawniczy.
� Istotn¹ cech¹ zespo³u obowi¹zków wykonawcy zawodu prawnicze-

go jest dominacja powinno�ci wyra¿aj¹cych realizacjê rêkojmi zaufania
publicznego � a wiêc tych, których prawid³owe wykonanie pozwala
zapewniæ wysok¹, oczekiwan¹ przez �publiczno�æ� jako�æ us³ugi praw-
niczej. Konsekwencj¹ zaufania publicznego, jakim obdarzany zostaje
wykonawca wolnego zawodu, s¹ znacz¹co zwiêkszone oczekiwania
zarówno wobec niego samego, jak i w odniesieniu do jako�ci jego us³ug36.
� Warto równie¿ wskazaæ na stosunkowo ograniczony zakres powin-

no�ci odnosz¹cych siê do miejsca i czasu wykonywania zawodu. Po-
winno�ci tego typu (np. w przypadku zatrudnienia pracowniczego) s³u¿¹
na ogó³ zapewnieniu wykonania pracy w oczekiwanej przez zlecaj¹cego
j¹ ilo�ci (odnosz¹ siê do ilo�ciowego aspektu wykonywanej pracy). Zwykle
nastêpuje to poprzez okre�lenie wymogów co do miejsca i czasu pracy.
Sk³onny by³bym uznaæ, ¿e w przypadku zawodu prawniczego element
ilo�ciowy w przypadku �wiadczonych us³ug schodzi (w hierarchii jego
obowi¹zków) na dalszy plan.Wydaje siê te¿, ¿e mo¿na uznaæ, i¿ spe³nienie
powinno�ci, odnosz¹ce siê do miejsca i czasu wykonywania zawodu
prawniczego, jest funkcjonalnie podporz¹dkowane dochowaniu rêkojmi
zaufania publicznego. Tak wiêc, �wiadcz¹c us³ugê prawnicz¹ w okre�lony
miejscu i czasie, wykonawca zawodu prawniczego � poprzez zapewnienie
jej dostêpno�ci � podtrzymuje zaufanie publiczne, jakim zosta³ obdarzony.

36 Jak np. podkre�la M. Piotrowska (M. P i o t r o w s k a, Notariusz � nietypowy przed-
siêbiorca�, s. 164): �Ze szczególn¹ rol¹ notariusza w spo³eczeñstwie i pañstwie wi¹¿¹ siê
jednak specyficzne obowi¹zki (podkre�lenie moje � JB). Przy dokonywaniu czynno�ci
notarialnych powinien on czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych in-
teresów stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne�.


