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Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich składa się z dwóch części. W pierwszej 

części wniosku Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu 

samorządów zawodowych (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, 

biegli rewidenci, pielęgniarki, położne, lekarze, lekarze weterynarii, farmaceuci, diagności 

laboratoryjni, psycholodzy, doradcy podatkowi, architekci, inżynierowie budownictwa, 

urbaniści, kuratorzy sądowi). W drugiej części natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich 

podnosi zarzuty dotyczące niekonstytucyjności przewidzianej w ustawach normujących 

wykonywanie niektórych zawodów kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wykonywania 

zawodu, która mas charakter dożywotni. 

Odnośnie do pierwszej grupy zarzutów należy podkreślić, że Konstytucja RP 

wskazuje na samorządy osób wykonujących zawody zaufania publicznego, których zadaniem 

jest „reprezentowanie" osób wykonujących te profesje oraz „piecza" nad należytym ich 

wykonywaniem. Zdaniem Rzecznika ani stosunek reprezentacji, ani sprawowanie pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodu, czyli konstytucyjne cele istnienia korporacji z art. 17 ust. 

1 Konstytucji RP, nie zakłada i nie wymaga obligatoryjnej przynależności do samorządu. 

Instrumenty i mechanizm sprawowania pieczy ustanawiane są w ustawie odnoszącej się do 

danego samorządu, a piecza jako taka sprawowana jest, w myśl przepisów Konstytucji, co 

wymaga podkreślenia, w stosunku do osób wykonujących zawód zaufania publicznego, a nie 

osób należących do samorządu. Stąd dla sprawowania pieczy nie jest konieczna obligatoryjna 

przynależność do korporacji, gdyż przekazanie pewnego zakresu władztwa publicznego, które 

to przekazanie następuje w drodze ustawy i na podstawie wyraźnej dyspozycji konstytucyjnej, 

ma w tym sensie skutek erga omnes. 

Kolejnym niezwykle istotnym argumentem, przemawiającym za brakiem obowiązku 

przynależenia do samorządu jest naruszenie istoty wolności zrzeszeń (art. 58 ust. 1 

Konstytucji). Każda ustawowa regulacja, wprowadzająca wymóg obligatoryjnego 

członkostwa w samorządzie, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, jest również 

nieproporcjonalnym naruszeniem art. 58 ust. 1 (w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji). Zdaniem 

Rzecznika wolność określona w art. 58 ust. 1 Konstytucji dotyczy wszelkiego typu 



„zrzeszeń", a więc zgodnie z semantycznym rozumieniem „organizacji skupiających ludzi 

jednego zawodu lub mających jeden cel". Ustawowa regulacja dotycząca obowiązkowej 

przynależności do samorządu nie jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym 

jest związana, gdyż do wykonywania władztwa publicznego w postaci sprawowania pieczy 

(dbania o należyte wykonywanie zawodu za pomocą określonych w ustawie instrumentów, 

które są skuteczne wobec wszystkich osób wykonujących ten zawód) nie jest konieczne 

dodatkowe ustawowe „uzasadnianie" przesłanką obowiązkowego zrzeszania się. Można 

również przyjąć, że interesem publicznym, który w zamyśle ustawodawcy ma być chroniony 

poprzez ograniczenie wolności zrzeszania się jest ochrona wolności i praw innych osób. 

Jednak i w tym zakresie ograniczenie swobody zrzeszania się i nakazywanie obowiązkowej 

przynależności do samorządu nie jest niezbędne dla interesu publicznego w postaci ochrony 

osób trzecich - korzystających z usług osób wykonujący pewne zawody. Trzeba bowiem 

stwierdzić, że ochrona osób trzecich, w tym ich bezpieczeństwa, jest zapewniona poprzez 

skuteczne wobec wszystkich osób wykonujących dany zawód instrumenty sprawowania 

pieczy, zwłaszcza wpływ samorządu na decydowanie o wykonywaniu danego zawodu. 

Ponadto, zdaniem Rzecznika, efekty wprowadzonej regulacji nie pozostają w proporcji do 

naruszenia wolności zrzeszania się, ponieważ konstytucyjne zadania samorządu -

reprezentowanie i sprawowanie pieczy - nie wymaga tak głębokiej ingerencji w sferę 

wolności jednostki. 

Przedmiotem drugiej części wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich są te normy 

ustawowe, które przewidują karę dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 

bez możliwości ponownego ubiegania się o wpis na listę osób wykonujących dany zawód. 

Zdaniem Rzecznika regulacje takie naruszają zagwarantowaną w art. 65 ust. 1 Konstytucji 

wolność wykonywania zawodu w kontekście zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 

Konstytucji), nie są konieczne dla ochrony wolności i praw osób trzecich, ani wartości 

określonych w Konstytucji oraz naruszają konstytucyjną zasadę równości ze względu na 

odmienne traktowanie przedstawicieli różnych zawodów społecznie doniosłych (art. 32 ust. 1 

Konstytucji). 

Zdaniem Rzecznika, sama kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu stanowi 

wystarczającą ochronę dla praw i wolności osób trzecich. Jej dożywotni charakter jest 

natomiast nieproporcjonalny i powoduje, że tak bezwzględna ingerencja w wolność pracy 

może nastąpić w reakcji na czyn, który nie podważa powszechnego zaufania obywateli do 



osób wykonujących zawód (np. w przypadku adwokatów naruszenie obowiązków 

zawodowych w postaci nieopłacenia składek członkowskich - co miało w rzeczywistości 

miało miejsce - może skutkować pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu). Ponadto, 

prawa i wolności innych osób, przede wszystkim bezpieczeństwo korzystających z usług 

wykonujących te zawody, są wystarczająco chronione przez mechanizmy sprawowania 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Osoba pozbawiona karą dyscyplinarną prawa 

do wykonywania zawodu, w przypadku złożenia wniosku o ponowny wpis na listę, i tak 

byłaby oceniana przez samorząd z punktu widzenia posiadania nieskazitelnego charakteru i 

dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu. Tym samym wystarczająco 

zabezpieczone są prawa i wolności innych osób, a kwestionowana regulacja ze względu na 

dożywotni skutek okazuje się niekonieczna. 


