
Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Odpowiedzialnoœæ zawodowa zawodów zaufania publicznego: radców prawnych
i lekarzy”, 11 grudnia 2014 r., WNPiD UAM

W dniu 11 grudnia 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poz-
naniu odby³a siê konferencja naukowa „Odpowiedzialnoœæ zawodowa zawodów zaufania
publicznego: radców prawnych i lekarzy”. Konferencja zosta³a objêta patronatem honoro-
wym Prezesów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. Patronat
medialny z kolei objê³o Polskie Radio „Radio Merkury” w Poznaniu oraz TVP Poznañ.

Konferencja w swej istocie opiera³a siê na analizie odpowiedzialnoœci zawodowej dwóch
wybranych zawodów zaufania publicznego: radców prawnych i lekarzy. Z tego powodu or-
ganizatorzy przewidzieli 3 panele dyskusyjne. Pierwszy z nich by³ wspólny dla wszystkich
uczestników, natomiast drugi by³ kierowany oddzielnie do radców prawnych i lekarzy.

Pierwszy panel pt. „Odpowiedzialnoœæ zawodów zaufania publicznego” sk³ada³ siê
z wyst¹pieñ, które nawi¹zywa³y w sposób ogólny do problematyki roli pe³nionej przez sa-
morz¹dy zawodowe oraz istoty wykonywania wolego zawodu. Prelegenci odnosili siê do
wielu aktualnych zagadnieñ. Pog³êbionej dyskusji wymaga³a przede wszystkim realizowa-
na przez w³adzê publiczn¹ deregulacja zawodów. Trafnie wskazano na ujemne konsekwen-
cje takiej polityki, a w szczególnoœci na spadek jakoœci œwiadczonych us³ug i ograniczanie
kompetencji samorz¹dów zawodowych. Moderatorem dyskusji i prowadz¹cym pierwszy
panel by³ prof. dr hab. Jêdrzej Skrzypczak, WNPiD UAM.

W ramach tego panelu referaty wyg³osili znakomici prelegenci. Wymieniæ nale¿y takie
osoby, jak: dr Ryszard Czerniawki, Zastêpca Rzecznika Praw Obywatelskich (Odpowie-

dzialnoœæ zawodowa w optyce Rzecznika Praw Obywatelskich), prof. dr hab. n. med. Romu-
ald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (Odpowiedzialnoœæ zawodowa

lekarzy za granic¹), dr Tomasz Scheffer, G³ówny Rzecznik Dyscyplinarny KIRP (Postêpo-

wanie dyscyplinarne przed G³ównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym), prof. dr hab. Robert
Kmieciak, WNPiD UAM (Istota i rola samorz¹dów zawodowych), dr Krzysztof Mularski,
WPiA UAM (Wzajemny charakter umów o œwiadczenie us³ug przez lekarza oraz radcê

prawnego. Ekwiwalentnoœæ œwiadczeñ i zasady ustalania wynagrodzenia), dr hab. Marzena
Barañska, WNPiD UAM (Reklama zawodów zaufania publicznego a odpowiedzialnoœæ

zawodowa), dr Pawe³ Antkowiak (Samorz¹d zawodowy w opinii jego cz³onków – raport

z badañ).
Drugi panel pt. „Odpowiedzialnoœæ zawodowa lekarzy” poœwiêcony by³ ca³kowicie zasa-

dom odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za naruszenie zasad etyki
lekarskiej oraz postêpowaniu w tym przedmiocie. Odniesiono siê do coraz powszechniej-
szego problemu reklamowania przez lekarzy produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych w œrodkach spo³ecznego przekazu, a zw³aszcza w radiu i telewizji. Udzia³ lekarzy
w takich reklamach w celach komercyjnych stanowi pogwa³cenie nie tylko norm etycznych
sformu³owanych w Kodeksie etyki lekarskiej, lecz równie¿ norm prawnych zawartych
w przepisach rangi ustawowej. Z liczby wp³ywaj¹cych do s¹dów lekarskich spraw wynika,
¿e brak w tym przedmiocie u wielu lekarzy œwiadomoœci prawnej. Innym donios³ym za-
gadnieniem, omówionym w czasie obrad by³o powo³ywanie siê przez lekarzy na klauzulê
sumienia przy odmowie wykonania œwiadczenia medycznego. Przedstawiono równie¿
ewolucjê katalogu kar, wymierzanych za przewinienia zawodowe oraz dokonano pog³ê-
bionej analizy orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w kontekœcie odpowiedzialnoœci zawo-
dowej lekarzy. Warto zauwa¿yæ, ¿e niniejszy panel stanowi³ jednoczeœnie szkolenie dla



sêdziów-lekarzy dzia³aj¹cych w ramach Okrêgowego S¹du Lekarskiego Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej w Poznaniu.

W ramach drugiego panelu referaty wyg³osili maj¹cy wysoki autorytet w dziedzinie
prawa medycznego i odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy prelegenci. Wymieniæ nale¿y
takie osoby, jak: lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej
(Udzia³ lekarzy w reklamach; przewinienie zawodowe?), lek. Wojciech £¹cki, Przewod-
nicz¹cy NSL („...i wymierza karê...” Nowy katalog kar w odpowiedzialnoœci lekarzy po

4 latach stosowania), dr n. med. Krzysztof Kordel, Prezes WIL (Niezdolnoœæ lekarza do wy-

konywania zawodu z tytu³u choroby (uzale¿nienia)), dr Krzysztof Mularski, WPiA UAM
(Klauzula sumienia a odpowiedzialnoœæ zawodowa lekarza), prof. dr hab. Jêdrzej Skrzyp-
czak, WNPiD UAM, OSL WIL (Odpowiedzialnoœæ zawodowa lekarzy w œwietle najnow-

szego orzecznictwa SN).
Wspomnieæ nale¿y, i¿ oprócz wy¿ej opisanych, wiod¹cych paneli dyskusyjnych Konfe-

rencji, mia³y równie¿ miejsce ciekawe wyst¹pienia, niezwi¹zane œciœle z ¿adnym z paneli.
Tak by³o w dwóch przypadkach.

Po pierwsze, pomiêdzy pierwszym a drugim panelem dyskusyjnym prof. dr hab. Jêdrzej
Skrzypczak zaprezentowa³ czasopismo „Medyczna Wokanda” wydawane przez Naczeln¹
Izbê Lekarsk¹, którego redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Lin-
ke. Stwierdzono, ¿e jest to czasopismo poœwiêcone prawu medycznemu, a w szczególnoœci
etyce lekarskiej, gdzie swoje artyku³y publikuj¹ zarówno lekarze, jak i prawnicy, chocia¿
dominuj¹ prace tych drugich. Rocznik ten jest wpisany na listê czasopism punktowanych
przez MNiSW. Nastêpnie, dr Krzysztof Urbaniak przedstawi³ uczestnikom Konferencji
czasopismo „Radca Prawny”, które zmienia obecnie swój charakter i staje siê czasopis-
mem naukowym, a nie wy³¹cznie biuletynem informacyjnym.

Po drugie, na sam koniec Konferencji referat pt. „Zawody zaufania publicznego – regu-
lacja konstytucyjna i jej konsekwencje” wyg³osi³ prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Prodzie-
kan WPiNS Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej i sêdzia S¹du Najwy¿szego. Prelekcja
ta skierowana by³a ³¹cznie dla radców prawnych i lekarzy, co doprowadzi³o do po³¹czenia
obrad i wspólnej, interesuj¹cej dyskusji.

Reasumuj¹c, nale¿y pozytywnie oceniæ przebieg Konferencji i treœæ wyg³oszonych
referatów, a tak¿e aktywnoœæ publicznoœci w czasie dyskusji. Cel Konferencji polegaj¹cy
na przeprowadzeniu opiniotwórczych i owocnych naukowo obrad na tematy zwi¹zane
z funkcjonowaniem samorz¹dów zawodowych oraz tworzeniem i przestrzeganiem zasad
etyki zawodowej, a tak¿e sprawowaniem pieczy nad sumiennym i nale¿ytym wykonywa-
niem zawodu, zosta³ z ca³¹ pewnoœci¹ zrealizowany. Wynika to z faktu, i¿ uda³o siê wska-
zaæ na problemy wymagaj¹ce pilnej interwencji, a nadto wypracowaæ propozycje ich
rozwi¹zania w sposób optymalny. Odniesiono siê trafnie do licznych uwag krytycznych,
które pad³y za pomoc¹ mediów, ze strony ró¿nych œrodowisk, w stosunku do zasad etyki za-
wodowej lekarzy i funkcjonowania organów odpowiedzialnoœci zawodowej. Maj¹c na
uwadze powy¿sze, podkreœliæ nale¿y, ¿e dosz³o do cennej wymiany doœwiadczeñ przez
reprezentantów œwiata prawniczego, medycznego, etyków i politologów. Fakt ten jest sa-
tysfakcjonuj¹cy z uwagi na to, i¿ inicjatywa zorganizowania debaty wysz³a w³aœnie od sa-
morz¹du zawodowego radców prawnych, lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pro-
wadz¹cego badania naukowe m.in. w tym obszarze.
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