
Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialnoœci zawodowej

radców prawnych i lekarzy, pod red. Jacka Sobczaka, Jêdrzeja Skrzypczaka, Mo-
niki Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznañ 2015, ss. 370.

Podstawê re¿imu prawnego dla zawodów zaufania publicznego stanowi art. 17 Konstytucji
RP. Umo¿liwia on tworzenie samorz¹dów zawodowych, których g³ównym zadaniem jest
sprawowanie pieczy nad prawid³owym wykonywaniem okreœlonego zawodu. Narzêdziem
s³u¿¹cym do realizacji tego celu jest niew¹tpliwie dzia³alnoœæ organów samorz¹du w przed-
miocie odpowiedzialnoœci wewn¹trzkorporacyjnej. Wydana przed Wydawnictwo Nauka
i Innowacje monografia Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowie-

dzialnoœci zawodowej radców prawnych i lekarzy podejmuje w³aœnie tê problematykê. Au-
torzy, zgromadzeni pod redakcj¹ Jacka Sobczaka, Jêdrzeja Skrzypczaka oraz Moniki
Urbaniak prezentuj¹ najwa¿niejsze aspekty zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ korporacyjn¹
dwóch zawodów zaufania publicznego – radcy prawnego jako przedstawiciela zawodów
prawniczych oraz lekarza jako reprezentanta zawodów medycznych.

Publikacja podzielona zosta³a na trzy czêœci. Pierwsza z nich, zatytu³owana „Zawody
zaufania publicznego”, dotyka istoty tego pojêcia i podejmuje najwa¿niejsze kwestie z nim
zwi¹zane. Czêœci kolejne obejmuj¹ problematykê odpowiedzialnoœci osób wykonuj¹cych
zawody zaufania publicznego przed organami samorz¹du zawodowego – czêœæ druga trak-
tuje o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej radców prawnych, a czêœæ trzecia o odpowiedzial-
noœci zawodowej lekarzy.

Pierwsza czêœæ omawianej pozycji zawiera artyku³y poœwiêcone zawodom zaufania
publicznego w ogólnoœci. Zaprezentowano w niej analizê historii samorz¹dów prawni-
czych w Polsce oraz re¿imu prawnego dotycz¹cego zawodów regulowanych w Unii Euro-
pejskiej. Podjêto problematykê regulacji konstytucyjnej zawodów zaufania publicznego.
Ponadto rozwa¿one zosta³y podstawowe aspekty umów o œwiadczenie us³ug przez lekarzy
i radców prawnych oraz unormowania dotycz¹ce reklamy zawodów zaufania publicznego.
Omówiono równie¿ problem odpowiedzialnoœci w kontekœcie namys³u Romana Ingardena
nad jej podstawami ontycznymi. W ostatnim zaœ artykule dokonano analizy porównawczej
dwóch samorz¹dów zawodowych – adwokatów oraz diagnostów laboratoryjnych.

Kolejna czêœæ publikacji poœwiêcona zosta³a, jak wskazano wy¿ej, odpowiedzialnoœci
dyscyplinarnej radców prawnych. Sk³adaj¹ siê na ni¹ dwa artyku³y. Pierwszy z nich, autor-
stwa Moniki Urbaniak, podejmuje zagadnienie odpowiedzialnoœci zawodowej radców
prawnych w kontekœcie praktyki orzeczniczej Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego OIRP
w Poznaniu. Natomiast artyku³ Norberta Gilla dotyczy problematyki konfliktu interesów
w odniesieniu do odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.

Ostatni¹, trzeci¹ czêœæ pozycji otwiera artyku³ Romualda Krajewskiego poœwiêcony od-
powiedzialnoœci zawodowej lekarzy w wybranych pañstwach Europy i œwiata. Autor
przedstawia w nim podstawowe zasady postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci
zawodowej w pañstwach systemu kontynentalnego i common law. Analiza ró¿nych porz¹d-
ków prawnych pozwala mu na sformu³owanie katalogu zasad ogólnych, charakterystycznych
dla wszystkich pañstw poddanych badaniu. Nale¿¹ do nich m.in. oparcie odpowiedzialno-
œci na naruszeniu zasad etycznych czy porównywalne katalogi kar – od upomnienia a¿ do
pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Podstawy prawne odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce
to temat podjêty w artykule Jêdrzeja Skrzypczaka. Autor prezentuje w nim bogat¹ historiê
samorz¹du zawodowego lekarzy w Polsce, z któr¹ immamentnie wi¹¿¹ siê zagadnienia od-



powiedzialnoœci oraz deontologii zawodowej. Artyku³ przybli¿a zasady postêpowania
w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej pocz¹wszy od okresu zaborów, przez
II Rzeczpospolit¹ a¿ do czasów obecnych. Autor w oparciu o analizê historycznoprawn¹
oraz orzecznictwo, w szczególnoœci Trybuna³u Konstytucyjnego, przedstawia aktualny
stan prawny i okreœla rolê odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy we wspó³czesnej Polsce.

Katarzyna Cha³ubiñska-Jentkiewicz podejmuje w swoim artykule problem odpowie-
dzialnoœci za tajemnice pacjenta w zwi¹zku ze zmianami w obrocie informacjami w ochro-
nie zdrowia. Autorka konfrontuje postêpuj¹c¹ informatyzacjê w s³u¿bie zdrowia z prawami
pacjenta, w tym prawem do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz prawem do dokumentacji
medycznej. G³ównym przedmiotem jej analizy staje siê ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia i wprowadzane przez ni¹ instytucje. Ponadto
w artykule poruszone zostaje zagadnienie telemedycyny i zagro¿enia, jakie niesie w zwi¹z-
ku z potrzeb¹ ochrony danych pacjenta.

W kolejnym artykule Magdalena Zamroczyñska poddaje analizie postêpowanie w przed-
miocie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarza z punktu widzenia znowelizowanego Ko-
deksu postêpowania karnego. G³ównym przedmiotem jej badañ staje siê odpowiednie
stosowanie nowej procedury karnej w zakresie inicjatywy dowodowej i postêpowania do-
wodowego. Autorka wskazuje na elementy kontradyktoryjne, które mimo przyjêtego w us-
tawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich inkwizycyjnego modelu postêpowania,
znajd¹ zastosowanie w dzia³alnoœci organów odpowiedzialnoœci zawodowej.

Paulina Tomaszewska i Grzegorz Wrona prezentuj¹ w swoim artykule zagadnienie wy-
korzystania wizerunku lekarza w reklamie. Autorzy, bior¹c za podstawê ustawê z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz dyrektywê Parlamentu Europejskiego
i Rady 2001/83/WE, przedstawiaj¹ ograniczenia, jakie polski system prawny nak³ada na le-
karzy pragn¹cych wyst¹piæ w reklamie produktu leczniczego czy suplementu diety. Oprócz
analizy norm powszechnie obowi¹zuj¹cych w artykule przedstawiono równie¿ problema-
tykê wykorzystania wizerunku lekarza w reklamie z punktu widzenia norm etycznych z Ko-
deksem etyki lekarskiej na czele.

Ostatni artyku³ – autorstwa Miko³aja Maœliñskiego i Grzegorza Wrony przybli¿a zagad-
nienie opinii bieg³ego jako dowodu w postêpowaniu w przedmiocie odpowiedzialnoœci za-
wodowej. Autorzy podejmuj¹ siê odpowiedzi na pytanie czy opinia bieg³ego to dowód
zbêdny w postêpowaniu przed s¹dami lekarskimi. Analizuj¹c obowi¹zuj¹cy stan prawny
oraz przytaczaj¹c argumenty funkcjonalne zaprzeczaj¹ powy¿szej tezie. Podkreœlaj¹ jedno-
czeœnie istotn¹ rolê, jak¹ opinia bieg³ego odgrywa w postêpowaniu przed organami odpo-
wiedzialnoœci zawodowej.

Monografia Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialnoœci

zawodowej radców prawnych i lekarzy stanowi wa¿ny g³os w dyskusji nad statusem zawo-
dów zaufania publicznego. Autorzy zidentyfikowali w niej wiele problemów, z którymi
zmagaæ siê musz¹ zarówno same samorz¹dy zawodowe, jak i ich cz³onkowie.
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