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PROJEKT USTAWY O SPRAWOWANIU PRZEZ SAMORZĄDY ZAWODOWE
PIECZY NAD NALEŻYTYM WYKONYWANIEM
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO ORAZ O NADZORZE
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
(PROJEKT ROBOCZY 27 WRZEŚNIA 2002 R.)

Rozdział l
Przepisy ogólne

Art. l
Ustawa, w zakresie nieuregulowanym przez przepisy odrębne, określa:

1) formy i tryb sprawowania przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wyko-
nywaniem zawodów zaufania publicznego,

2) zasady i tryb wykonywania nadzoru nad działalnością samorządów zawodo-
wych.

Art. 2
1. Zawodem zaufania publicznego jest zawód, któremu powierza się zadania o szczegól-

nym charakterze lub szczególnej doniosłości z punktu widzenia zadań publicznych, tro-
ski o realizację interesu publicznego lub gwarancji wolności i praw człowieka i obywate-
la, i który, w szczególności:
1) polega na obsłudze osobistych lub gospodarczych potrzeb i wiąże się z przyjmowa-

niem informacji dotyczących życia osobistego lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
2) zorganizowany jest w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla

interesów indywidualnych wykorzystywaniu tych informacji przez osoby wykonujące
ten zawód, w związku z czym informacje uzyskane przez wykonującego zawód przy
wykonywaniu czynności zawodowych dotyczące sfery prywatności lub tajemnicy
przedsiębiorstwa korzystających z usług wykonującego zawód stanowią tajemnicę
zawodową podlegającą ujawnieniu jedynie na podstawie prawomocnego orzecze-
nia sądu;

3) może być wykonywany wyłącznie przez osoby dopuszczone do jego wykonywania

Co więcej, przepisy te stanowią, że „rządy powinny uznać i uszanować tajność
kontaktów zawodowych pomiędzy prawnikami a ich klientami”.

Dlatego właśnie CCBE usilnie zwraca się do Pana o konieczność przedsięwzięcia
wszelkich niezbędnych środków, które zapewnią to, że polskie zawody prawnicze tj.
adwokatura i radcowie prawni nie będą podlegać nadmiernej kontroli i wpływom
władz administracyjnych a ich niezależność będzie uszanowana.

Z wyrazami szacunku,
John Fish

Prezydent CCBE

✶
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po sprawdzeniu, na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu,

4) czynności zawodowe są wykonywane bez stosowania zasady kierownictwa, okre-
ślonej w przepisach prawa pracy;

5) wymaga do należytego wykonywania określenia sformalizowanych zasad etycznych
jego wykonywania (deontologia zawodowa) i szczególnego ślubowania.

2. Samorządem zawodowym, który został utworzony dla zawodu zaufania publicznego, w
rozumieniu ustawy jest:
1) samorząd adwokacki, działający na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 1982 r. –

Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr  123, poz. 1058),
2) samorząd aptekarski, działający na podstawie ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach

aptekarskich (Dz.U. Nr  41, poz. 179 i Nr  105, poz. 452, z 1997 r. Nr  43, poz. 272 i
Nr  121, poz. 770, z 1998 r. Nr  106, poz. 668, z 2000 r. Nr  120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr  126, poz. 1382),

3) samorząd architektów, działający na podstawie przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani-
stów (Dz.U. z 2001 r. Nr  5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221),

4) samorząd biegłych rewidentów, działający na podstawie ustawy z 13 kwietnia 1994 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 121, poz. 592, z 1996 r. Nr
102, poz. 475 oraz z 2000 r. Nr  89, poz. 992, Nr 94, poz. 1037 i Nr  89, poz. 992),

5) samorząd diagnostów laboratoryjnych, działający na podstawie ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. Nr  100, poz. 1083),

6) samorząd doradców podatkowych, działający na podstawie ustawy z 5 lipca 1996 r.
o doradcach podatkowych (Dz.U. Nr  102, poz. 475, z 1997 r. Nr  88, poz. 554, z
2000 r. Nr  94, poz. 1037 i z 2001 r. Nr  42, poz. 474),

7) samorząd inżynierów budownictwa, działający na podstawie przepisów ustawy z 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr  5, poz. 42 i z 2002 r. Nr  23, poz. 221),

8) samorząd komorniczy, działający na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr  133, poz. 882, z 1999 r. Nr  110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr  48, poz. 554 oraz z 2001 r. Nr  98, poz. 1069 i poz. 1070 i
Nr  130, poz. 1452),

9) samorząd lekarzy i lekarzy stomatologów, działający na podstawie przepisów ustawy
z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr  20, poz.
120, z 1996 r. Nr  106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 152, z 1998 r. Nr  106, poz.
668 oraz z 2001 r. Nr  126, poz. 1383),

10) samorząd lekarsko-weterynaryjny, działający na podstawie ustawy z 21 grudnia
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z
1991 r. Nr  8, poz. 27, z 1995 r. Nr  120, poz. 576, z 1997 r. Nr  60, poz. 369, z 1998 r.
Nr  106, poz. 668, z 2000 r. Nr  114, poz.1189 oraz z 2001 r. Nr  101, poz. 1089 i Nr
129, poz. 1438),

11) samorząd notarialny, działający na podstawie przepisów ustawy z 14 lutego 1991 r.
– Prawo o notariacie (Dz.U. Nr  22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr
101, póz.1178, z 2000 r. Nr  48, poz. 551, Nr  94, poz. 1037, Nr  116, poz. 1216 i
Nr  120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr  63, poz. 635 i Nr  98, poz. 1070),

12) samorząd pielęgniarek i położnych, działający na podstawie ustawy z 19 kwietnia 1991
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r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, z 1996 r. Nr  24, poz.
110 i Nr  91, poz. 410, z 1998 r. Nr  106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr  120, poz. 1268),

13) samorząd radców prawnych, działający na podstawie przepisów ustawy z 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr  123, poz. 1059),

14) samorząd rzeczników patentowych, działający na podstawie ustawy z 9 stycznia
1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr  10, poz. 46),

15) samorząd urbanistów, działający na podstawie przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani-
stów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

Art. 3
1. Samorząd zawodowy sprawuje, z zastrzeżeniem przepisów ustawy i przepisów odręb-

nych, pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, dla którego
samorząd ten został utworzony.

2. Zadania samorządu zawodowego w zakresie sprawowania pieczy nad należytym wyko-
nywaniem zawodu zaufania publicznego są zadaniami publicznymi, a organy samorzą-
du zawodowego w tym zakresie są organami władz publicznych.

3. Samorządy zawodowe, w zakresie wykonywania zadań publicznych, współpracują z
właściwymi organami administracji publicznej, innymi samorządami oraz organizacjami
pozarządowymi zrzeszającymi przede wszystkim osoby wykonujące zawód zaufania
publicznego, których przedmiot działania dotyczy zadań publicznych wykonywanych
przez te samorządy zawodowe.

Art. 4
Wolność podejmowania i wykonywania zawodu zaufania publicznego, w tym swoboda

wyboru formy wykonywania zawodu oraz podejmowania i wykonywania czynności nale-
żących do czynności zawodowych takiego zawodu mogą być ograniczone jedynie w dro-
dze ustawy, jeżeli przemawiają za tym interes publiczny lub szczególne cechy danego zawo-
du. W zakresie wynikającym z ograniczeń określonych w ust. l, nie stosuje się przepisów o
ochronie konkurencji i konkurentów.

Art. 5
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wyko-

nujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stałą praktykę na podstawie przepisów
odrębnych w zakresie zawodu zaufania publicznego należy do samorządu zawodowego
danego zawodu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa innego niż określone w ust. l, wykonujący
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stałą praktykę na podstawie przepisów odrębnych
w zakresie zawodu zaufania publicznego jest obowiązany do stosowania standardów, o
których mowa w art. 6 pkt 4 i podlega odpowiedzialności za naruszenie przepisów pra-
wa i standardów zawodowych na zasadach i w trybie określonych w ustawie i w przepi-
sach odrębnych. Cudzoziemiec ten należy do samorządu zawodowego danego zawo-
du, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
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Rozdział 2
Sprawowanie przez samorząd zawodowy pieczy

nad należytym wykonywaniem zawodu

Art. 6
Piecza nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego sprawowana przez

samorząd zawodowy obejmuje:
1) określanie standardów wiedzy i umiejętności, o których mowa w art. 2 ust. l pkt l,

oraz sprawdzenie tej wiedzy i umiejętności u osób, które wystąpiły o dopuszczenie
do wykonywania zawodu – jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych o dopuszczeniu do wyko-
nywania zawodu albo udział w podejmowaniu takich rozstrzygnięć,

3) organizowanie przygotowania zawodowego osób, które mają być dopuszczone do
wykonywania zawodu, w tym podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach indywidual-
nych o zakwalifikowaniu do takiego przygotowania – jeżeli przepisy odrębne tak sta-
nowią,

4) określanie zasad deontologii zawodowej, lub jeżeli przepisy odrębne tak stanowią,
innych standardów należytego wykonywania zawodu,

5) zapewnienie szkolenia zawodowego i doskonalenia zawodowego osób wykonują-
cych zawód zaufania publicznego,

6) kontrolę i ocenę wykonywania zawodu na zasadach i w trybie określonych w przepi-
sach odrębnych,

7) orzekanie w sprawach dotyczących naruszenia przez osobę należącą do samorządu
zawodowego przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu, zasad deontolo-
gii zawodowej lub standardów należytego wykonywania zawodu – zwanych dalej
„sprawami dyscyplinarnymi”,

8) rozpatrywanie, za pisemną zgodą stron, sporów między osobami wykonującymi
dany zawód zaufania publicznego, gdy spory te dotyczą wykonywania zawodu – je-
żeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

9) podejmowanie rozstrzygnięć w innych niż dyscyplinarne sprawach o zawieszenie
albo ustanie prawa wykonywania zawodu.

Art. 7
Uchwały właściwych organów samorządu zawodowego w sprawach, o których mowa w

art. 6 pkt 4, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

Art. 8
W sprawach indywidualnych, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 9, stosuje się przepi-

sy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy odrębne stanowią ina-
czej.

Art. 9
1. Zasady i tryb postępowania w sprawach dyscyplinarnych określają przepisy odrębne

dotyczące zawodów zaufania publicznego, przy zachowaniu następujących zasad:
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1) postępowanie dyscyplinarne poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym,
2) postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny, powoływany i odwo-

ływany przez organ stanowiący samorządu zawodowego,
3) postępowanie dyscyplinarne wszczyna pisemny wniosek rzecznika dyscyplinarnego

o ukaranie, złożony sądowi orzekającemu w sprawach dyscyplinarnych (sąd dyscy-
plinarny),

4) osoba, wobec której toczy się postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne może w
toku tych postępowań korzystać z pomocy dowolnie wybranego przez siebie obroń-
cy,

5) sąd dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny mogą wzywać i przesłuchiwać świadków
i biegłych oraz przeprowadzać inne dowody z odpowiednim zachowaniem przepi-
sów kodeksu postępowania karnego,

6) w postępowaniu dyscyplinarnym może występować oskarżyciel posiłkowy w ro-
zumieniu i na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania karne-
go,

7) do postępowania dyscyplinarnego może wstąpić, na prawach strony, w każdym jego
stadium prokurator lub organ nadzoru, o którym mowa w art. 11,

8) postępowanie dyscyplinarne jest jawne,
9) sąd dyscyplinarny może postanowieniem zawiesić obwinionemu, na czas postępo-

wania dyscyplinarnego, prawo wykonywania zawodu,
10) stronom postępowania dyscyplinarnego przysługuje odwołanie od orzeczeń i posta-

nowień kończących postępowanie w pierwszej instancji oraz od postanowienia, o
którym mowa w pkt. 9 do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji – w terminie 14 dni
od daty doręczenia odpisu orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem
oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania,

11) składowi orzekającemu sądu dyscyplinarnego drugiej instancji przewodniczy sędzia
sądu okręgowego,

12) sędziego, o którym mowa w pkt. 11, wyznacza prezes sądu okręgowego właściwego
ze względu na właściwość sądu dyscyplinarnego – na wniosek właściwego organu
stanowiącego samorządu zawodowego,

13) odwoławczy sąd dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w granicach odwołania, bierze
jednak z urzędu pod uwagę naruszenie prawa materialnego oraz rażące naruszenie
przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym,

14) od prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego stronom postępowania dyscy-
plinarnego i uczestnikom na prawach strony przysługuje apelacja do Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie, przy odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowa-
nia karnego o apelacji,

15) od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie służy kasacja.
2. W sprawach, o których mowa w ust. l, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie

lub w przepisach odrębnych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania
karnego.

Art. 10
W sprawach, o których mowa w art. 6 pkt 7, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu

postępowania cywilnego o sądach polubownych.
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Rozdział 3
Nadzór nad działalnością samorządów zawodowych

Art. 11
1. Nadzór nad działalnością organów samorządu zawodowego dotyczy wykonywanych

przez nie zadań publicznych, o których mowa w art. 3.
2. Nadzór nad działalnością organów samorządu zawodowego wykonuje minister właściwy

do spraw administracji publicznej, zwany dalej „organem nadzoru”.
3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do postępowania nadzorczego przepisy ko-

deksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się do nadzoru nad rozstrzygnięciami indy-

widualnymi podejmowanymi przez organy samorządu zawodowego w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 7–9. Zasady i tryb wykonywania tego nadzoru, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie, określają przepisy odrębne.

Art. 12
Organ nadzoru podejmuje określone ustawą czynności nadzorcze z własnej inicjatywy

lub na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej, do którego należą
sprawy dotyczące czynności zawodowych danego zawodu zaufania publicznego, zwanym
dalej „właściwym ministrem”.

Organ nadzoru oraz właściwy minister mogą, w zakresie niezbędnym do wykonywania
czynności nadzorczych:
1) żądać od właściwych organów samorządu zawodowego udzielenia w wyznaczonym

terminie pisemnych wyjaśnień oraz okazania dokumentów lub innych nośników infor-
macji,

2) brać udział w posiedzeniach właściwego organu samorządu zawodowego, bez prawa
głosu stanowiącego.

Art. 13
1. Przewodniczący właściwego organu samorządu zawodowego obowiązany jest do po-

wiadomienia organu nadzoru oraz właściwego ministra o terminie, miejscu i przewidy-
wanym porządku obrad posiedzenia tego organu – z co najmniej siedmiodniowym wy-
przedzeniem.

2. Przewodniczący właściwego organu samorządu zawodowego obowiązany jest do
przedłożenia organowi nadzoru oraz właściwemu ministrowi uchwał tego organu – w
terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

Art. 14
1. Uchwała organu samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16, sprzeczna z prawem

jest nieważna.
2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie

dłuższym niż 45 dni od dnia doręczenia uchwały.

Art. 15
1. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności

uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.
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2. Przepisu ust. l nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do
sądu administracyjnego.

Art. 16
W przypadku gdy uchwała samorządu zawodowego narusza prawo w sposób nieistotny

– organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż
uchwałę podjęto z naruszeniem prawa. Przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 17
Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz po-

uczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Art. 18
1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu samorządu zawodowe-

go wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważ-
ności – z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Przepisu ust. l nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do
sądu administracyjnego.

Art. 19
1. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do sądu administracyjnego przez orga-

ny samorządu zawodowego – w terminie 45 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wła-
ściwemu organowi samorządu zawodowego.

2. Podstawą do wniesienia skargi, z zastrzeżeniem ust. 3, jest uchwała organu, który podjął
uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Do postępowania stosuje się
odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidual-
nych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3. Podstawę do złożenia skargi na uchwałę krajowego zjazdu może stanowić uchwała kra-
jowej (naczelnej) rady samorządu zawodowego.

4. W przypadku złożenia przez organ samorządu zawodowego skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od
dnia wpłynięcia skargi do sądu.

Art. 20
1. Po upływie terminu wskazanego w art. 14 ust. l lub art. 16, organ nadzoru nie może we

własnym zakresie stwierdzić odpowiednio nieważności uchwały organu samorządu lub
podjęcia jej z naruszeniem prawa. W tych przypadkach organ nadzoru może zaskarżyć
uchwałę do sądu administracyjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. l, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wyko-
nania uchwały należy do sądu.

Art. 21
1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu zawodowego po upływie

jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia
uchwały w terminie określonym w art. 13 wówczas termin roczny biegnie od daty
przedłożenia uchwały – albo jeżeli uchwała została podjęta w sprawach, o których
mowa w art. 6 pkt 4.
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2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu, a istnieją prze-
słanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z
prawem.

3. Uchwała organu samorządu zawodowego, określona w ust. l, traci moc prawną z dniem
orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

Art. 22
Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skar-

gi albo z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd administracyjny.

Art. 23
Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych jest wolne od

opłat sądowych.

Art. 24
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez

organ samorządu zawodowego w zakresie zadań publicznych, o których mowa w art. 3,
może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do
sądu administracyjnego – w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż w terminie jednego roku od dnia powzięcia uchwały.

2. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się odpowiednio przepisy o termi-
nach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

3. Przepisu ust. l nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę
oddalił.

4. Skargę, o której mowa w ust. l, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu wła-
snym lub reprezentując grupę osób wykonujących dany zawód, którzy na to wyrażą pi-
semną zgodę.

Art. 25
Przepisy art. 24 powyższe stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu zawodowego

nie wykonuje w zakresie zadań publicznych, o których mowa w art. 3, czynności nakaza-
nych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa
osób trzecich. W tych przypadkach sąd administracyjny może nakazać organowi nadzoru
wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt ryzyko właściwej osoby
prawnej samorządu zawodowego.

Art. 26
Przepisów rozdziału mniejszego nie stosuje się do rozstrzygnięć indywidualnych podej-

mowanych w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w art. 3, przez
organy samorządu zawodowego.

Rozdział 4
Przepisy zmieniające

[zmiany – przede wszystkim w ustawach wymienionych w art. 2 ust. 2
– zostaną przedstawione po akceptacji treści rozdziałów 1–3]
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Rozdział 5
Przepisy szczególne

Art. X
Jeżeli przepisy prawa określają maksymalne stawki opłat za usługi świadczone przez oso-

by wykonujące zawód zaufania publicznego, uchwały właściwych organów samorządu za-
wodowego nie mogą nakładać obowiązku stosowania przez osoby należące do samorządu
zawodowego wyłącznie stawek maksymalnych ani w inny sposób ograniczać możliwości
stosowania stawek niższych.

Art. Xl
Wykonywanie czynności zawodowych zawodu zaufania publicznego przez osoby nie po-

siadające uprawnień do wykonywania tego zawodu, jak też używanie przez takie osoby tytułu
zawodowego właściwego danemu zawodowi zaufania publicznego lub tytułów, nazw czy
określenia stanowisk o brzmieniu, które może wprowadzać w błąd co do zakresu lub charak-
teru posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodu zaufania
publicznego – jest zabronione.

Art. X2
Czynności prawne dokonane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych za-

wodu zaufania publicznego przez osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania tego
zawodu lub przez osoby używające tytułu zawodowego, nazw lub określenia stanowisk w
okolicznościach, o których mowa w art. Xl – są nieważne.

Rozdział 6
Przepisy karne

Art. X3
1. Kto wykonuje czynności zawodowe zawodu zaufania publicznego nie posiadając

uprawnień do wykonywania tego zawodu podlega karze grzywny.
2. Kto nie posiadając do tego uprawnień używa tytułu zawodowego właściwego danemu

zawodowi zaufania publicznego lub tytułów, nazw czy określenia stanowisk o brzmie-
niu, które może wprowadzać w błąd co do zakresu lub charakteru posiadanych upraw-
nień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodu zaufania publicznego podlega
karze grzywny.

3. Sąd skazując za przestępstwo wymienione w ust. l lub ust. 2 orzeka nawiązkę na rzecz
samorządu zawodowego, którego uprawnienia zostały naruszone oraz może orzec po-
danie wyroku do publicznej wiadomości.

Rozdział 7
Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe

[zostaną przedstawione po akceptacji treści rozdziałów 1–6]

Art. XX
Ustawa wchodzi w życie ...
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Uzasadnienie
[jego podstawę stanowi stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów - ostatecznie zostanie

zredagowane po akceptacji rozdziałów 1–7]

Szczególne kwestie do rozstrzygnięcia
(poza wynikającymi wprost z tekstu projektu)

1. Podstawowe znaczenie ma zakres i treść przepisów odrębnych (w stosunku do propono-
wanych przepisów ogólnych) – przy przyjęciu zasady, że wobec przedstawienia przepisów
ogólnych przepisy odrębne muszą uzasadniać się szczególnymi cechami danego zawodu
i jego samorządu.

2. Także w kontekście kwestii l, istotne jest rozstrzygnięcie kwestii przynależności do konkret-
nych samorządów cudzoziemców wykonujących na podstawie przepisów odrębnych sta-
łą praktykę w zakresie poszczególnych zawodów zaufania publicznego.

3. Czy jest konieczne stwierdzenie, że środki ze składek osób należących do danego samo-
rządu zawodowego nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych?

4. Czy jest możliwe dokonanie generalnej klasyfikacji organów samorządu zawodowego?

ŻYCIE PUBLICZNE ADWOKATÓW

W dniu 19 listopada 2002 r. decyzją Światowej Rady ICC adw. Piotr Nowaczyk
został wybrany na członka Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Między-
narodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Gratulujemy.

✶

Bohaterom Powstania Styczniowego
22 stycznia 2003 r. w 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego dele-

gacja Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Ewa Stawicka, adw. Jerzy Naumann
i adw. Stanisław Mikke złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod krzyżem
Romualda Traugutta na stokach Warszawskiej Cytadeli, w miejscu stracenia Naczel-
nika Powstania i jego towarzyszy.  Na szarfie umieściliśmy napis: Bohaterom Po-
wstania Styczniowego – Adwokatura Polska.

Wieńce pod krzyżem złożyli także Prezydent Warszawy, Marszałek Wojewódz-
twa Warszawskiego oraz 105 Warszawska Drużyna Harcerska.

Wieńce od Ministerstwa Obrony Narodowej i Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa złożono w kwaterze powstańców 1863 r. na Wojskowych Powązkach.


