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Tom XIII Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki zawodów prawni-
czych, czyli tych, których wykonywanie zostało uzależnione od ukończenia wyż-
szych studiów prawniczych: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego, asesora 
sądowego, asystenta sędziego, komornika, adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. 
Choć kwestie ich funkcjonowania są istotne z punktu widzenia całego społeczeń-
stwa (są to zawody zaufania publicznego), to do tej pory na rynku literatury praw-
niczej brakowało pozycji, która kompleksowo omawiałaby temat wykonywania 
poszczególnych zawodów prawniczych. Niniejsza książka wypełnia tę istotną lukę. 
Autorzy podjęli niełatwą próbę systematyzacji zagadnień, niejednokrotnie mierząc 
się z problemami wynikającymi z wprowadzenia wielu zmian ustawodawczych 
(co dotyczy zwłaszcza zawodu sędziego) oraz kryzysem praworządności, który 
w pierwszej kolejności dotyka właśnie osoby wykonujące zawody prawnicze. 

W pierwszych dwóch częściach opracowania czytelnicy odnajdą rozważania natury 
ogólnej na temat pojęcia i rodzajów zawodów prawniczych, genezy i ewolucji regu-
lacji prawnych dotyczących takich zawodów, a także prawnych uwarunkowań 
związa nych z ich wykonywaniem w kontekście unormowań prawa międzynarodo-
wego, prawa europejskiego oraz Konstytucji RP. W kolejnych częściach omówiono 
obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych zawodów praw-
niczych, wykonywanych zarówno w ramach służby publicznej, jak i poza nią.  

Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy i prawa zabezpieczenia 
społecznego, jak również praktycy – osoby wykonujące poszczególne zawody praw-
nicze, znające problemy zarówno z tym związane, jak i dotyczące funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. 

Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa, lecz także – 
a może przede wszystkim – dla osób wykonujących poszczególne zawody prawnicze. 
Będzie ponadto doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych 
pozyskaniem wiedzy w zakresie funkcjonowania zawodów związanych z polskim 
wymiarem sprawiedliwości.
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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy tom Systemu prawa pracy poświęcony jest zawodom 
prawniczym. Do tej kategorii zaliczono tylko te zawody, których wyko-
nywanie zostało uzależnione od ukończenia wyższych studiów prawni-
czych. Dlatego uwagę poświęcono zawodom sędziego, prokuratora, re-
ferendarza sądowego, asesora sądowego, asystenta sędziego, komornika, 
adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. Wprawdzie wszystkie z wy-
mienionych są zawodami zaufania publicznego, niemniej z perspekty-
wy ustrojowej można byłoby przyjąć, że ich podział jest dychotomiczny. 
Albo są to zawody usytuowane w służbie publicznej w rozumieniu art. 60 
Konstytucji RP, albo poza nią. Dokonując przedmiotowego podziału, po-
jawił się problem przyporządkowania zawodu komornika ze względu na 
jego bardzo złożony i zróżnicowany charakter. Ponieważ komornikom 
powierza się władztwo publiczne, mimo że organizacyjnoprawna forma 
wykonywania zawodu jest bliższa zawodom usytuowanym poza służbą 
publiczną, przyjęto, że zawód komornika należy uwzględnić w kategorii 
zawodów prawniczych wykonywanych w służbie publicznej. 

Przedkładany System prawa pracy składa się czterech części. Pierwsza 
i  druga część mają charakter ogólny i  wprowadzający. Rozważania 
w nich zawarte koncentrują się zarówno wokół pojęcia i  rodzajów za-
wodów prawniczych, genezy i ewolucji regulacji prawnych dotyczących 
takich zawodów, jak i wokół prawnych uwarunkowań związanych z ich 
wykonywaniem w kontekście unormowań prawa międzynarodowego, 
prawa europejskiego oraz Konstytucji RP. Daje to możliwość nie tylko po-
znania określonych unormowań, ale przede wszystkim pozwala – z per-
spektywy historycznej oraz członkostwa Polski w organizacjach między-
narodowych – na lepsze zrozumienie ustrojowych uwarunkowań wy-
konywania zawodów prawniczych, zwłaszcza tych, które usytuowane 
są w  służbie publicznej, a które od 2015  r. były przedmiotem licznych 
zmian, wywołujących spory na płaszczyźnie europejskiej. Znajduje to 
zresztą swoje odzwierciedlenie również w dwóch kolejnych częściach 
systemu, poświęconych omówieniu regulacji prawnych odnoszących się 



20

— SŁOWO WSTĘPNE —
do poszczególnych zawodów. Analizę prowadzono z punktu widzenia: 
1) wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu, 2) form wy-
konywania zawodu, 3) elementów charakterystycznych dla stosunku 
prawnego (służby, pracy), na podstawie którego wykonywany jest dany 
zawód (powstanie, ustanie, zmiana stosunku prawnego oraz wynikające 
z niego prawa i obowiązki), 4) odpowiedzialności stron stosunku służbo-
wego (stosunku pracy), 5) odpowiedzialności zawodowej oraz 6) samo-
rządu zawodowego. 

Dogmatyczna i kazuistyczna struktura Systemu, wynikająca w dużej 
mierze z konieczności zachowania spójności między poszczególnymi roz-
działami, spowodowała, że kwestie kontrowersyjne związane z wykład-
nią bądź stosowaniem określonych unormowań (instytucji prawnych) 
nie znalazły odzwierciedlenia w tytułach poszczególnych rozdziałów, ale 
w tekście dotyczącym określonej instytucji (np. przejścia w stan spoczyn-
ku, powstania stosunku służbowego). Siłą rzeczy kompleksowy charakter 
opracowania sprawił również, że część rozważań ma charakter sprawo-
zdawczy. Dotyczy to zwłaszcza tych zagadnień, które zarówno z punktu 
widzenia teoretycznego, jak i praktycznego nie wywołują wątpliwości. 

W zakresie dotyczącym zawodów prawniczych wykonywanych 
w służbie publicznej, zwłaszcza sędziów, przygotowanie niniejszego tomu 
zbiegło się z kryzysem wokół wymiaru sprawiedliwości. Wynikiem tego 
była konieczność bieżącego śledzenia wielu nowelizacji, jak również zaj-
mowania stanowiska co do kwestii najbardziej kontrowersyjnych. Z tych 
względów publikacja ta jest kierowana nie tylko do przedstawicieli nauki 
prawa, lecz także do szeroko pojmowanej praktyki oraz wszystkich, któ-
rzy zainteresowani są pozyskaniem wiedzy w zakresie funkcjonowania 
zawodów związanych z wymierzaniem sprawiedliwości w Polsce. 

***

W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Profesorowi 
Krzysztofowi W. Baranowi za zaproszenie do opracowania XIII tomu 
Systemu prawa pracy. Dziękuję również Autorom poszczególnych części, 
który zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu i  rzetelnie starali się 
opracować przekazane im zagadnienia. Słowa podziękowania kieruję 
także do Pani Katarzyny Świerk-Bożek za nieocenioną pomoc oraz cierp-
liwość w trakcie prac redakcyjnych oraz do Pana dr. Ariela Przybyłowicza 
za pełnienie funkcji sekretarza tomu. 

Poznań, 23 czerwca 2022 r.
Krzysztof Ślebzak



CZĘŚĆ PIERWSZA

Pojęcie oraz rodzaje zawodów prawniczych. 
Geneza i ewolucja regulacji prawnych 
dotyczących zawodów prawniczych 

w Polsce od 1918 r. 
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ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE I RODZAJE ZAWODÓW PRAWNICZYCH

Krzysztof Ślebzak

1.1. POJĘCIE I RODZAJE ZAWODÓW PRAWNICZYCH

Mimo że przedmiot, jak i systematyka niniejszego tomu ma cha-
rakter w dużej mierze umowny, niezbędne jest wyjaśnienie rozumienia 
pojęcia „zawód prawniczy” oraz zasad jego wyodrębnienia. Nie ulega 
wątpliwości, że termin „zawód” posiada bardzo wiele znaczeń i używa-
ny jest w różnych kontekstach w zależności od tego, na gruncie jakiej ga-
łęzi nauki prowadzona jest dyskusja. Jest przedmiotem zainteresowania 
w socjologii, ekonomii, psychologii czy w naukach prawnych. Obok sto-
sowania samego pojęcia „zawód” nierzadko mowa o szczególnych jego 
odmianach czy kategoriach, takich jak „wolny zawód”, „zawód regulo-
wany”, „zawód zaufania publicznego”, w końcu „zawód wyuczony” czy 
„zawód wykonywany”. 

Przykładowo w socjologii wskazuje się, że zawód to: 1) system czyn-
ności czy prac, który jest wewnętrznie spójny, skierowany na wytwarza-
nie jakiegoś przedmiotu czy usług zaspokajających określone potrzeby1; 
2) wydzielony w procesie pracy system czynności, wymagających od pra-
cownika kwalifikacji, zdobywanych w kształceniu w systemie szkolnym 
lub pozaszkolnym, wywołującym rozwój osobowości zawodowej i po-
trzebę nieustannego dokształcania się i doskonalenia2; 3) określona war-
tość dla człowieka, którą stara się posiąść i która go dynamizuje, ukierun-
kowuje, reguluje jego rozwój, życie, zachowanie, działanie3 czy 4) jedna 
z wykonywanych ról społecznych, determinująca położenie społeczne 
jednostek4. W pedagogice stwierdza się, że zawód to wykonywanie ze-
społów czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek 

1 J. Szczepański, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową (w:) Socjologia za-
wodów, pod red. A. Sarapaty, Warszawa 1965, s. 15–16.

2 T.W. Nowacki, Zawodoznawstwo, Radom 1999, s. 81.
3 K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), Radom 

1996, s. 81. 
4 H. Domański, Problematyka zawodu w socjologii, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1996, 

nr 7, s. 5.
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podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy 
umiejętności, a także cech psychofizycznych warunkujących wykonanie 
zadań zawodowych, powtarzanych systematycznie i będących źródłem 
utrzymania dla pracownika i jego rodziny5. W aspekcie ekonomicznym 
wyróżnia się z reguły dwa aspekty rozumienia zawodu. Po pierwsze wy-
mierną wartość pieniężną w postaci wielkości wynagrodzenia, uzyskiwa-
ną w zamian za kwalifikacje zawodowe o określonej użyteczności, tym 
samym zawód wyznacza pozycję jednostek na rynku pracy. Po drugie 
dostarczanie środków utrzymania, przez co determinuje pozycję mate-
rialną zarówno samych pracujących, jak i ich rodzin6.

Jeśli chodzi o regulacje prawne, to wprawdzie na gruncie ustawo-
wym brak legalnej definicji zawodu, jednakże można ją odnaleźć w ob-
jaśnieniach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na po-
trzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania7. Przyjmuje się w nich, że 
„Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) 
wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających 
kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obej-
muje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji”. W  litera-
turze prawniczej warto natomiast wskazać na definicję zaproponowaną 
przez K. Wojtczak, która akcentując interdyscyplinarny charakter tego 
pojęcia, zaproponowała, aby za „zawód” uznać „osobiste wykonywanie 
wewnętrznie spójnego zbioru czynności (zadań), wymagających okreś-
lonych kwalifikacji (wiedzy lub umiejętności), systematycznie i odpłat-
nie, na podstawie i w granicach obowiązującego porządku prawnego”8. 
Można zatem wskazać na cztery elementy składowe pojęcia: po pierw-
sze – określoną aktywność (zespół czynności, zakres czynności, szeroki 
rodzaj działalności), po drugie – wymagane kwalifikacje (związek z ter-
minami „zawód wyuczony” i „zawód wykonywany”), po trzecie – trwały 
(systematyczny) charakter oraz po czwarte – cel zarobkowy (dostarczenie 
środków na utrzymanie, działalność mająca na celu zaspokojenie potrzeb 
życiowych)9.

Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że zawód jest więc zbio-
rem zadań (zespołem czynności) wyodrębnionych w wyniku społecz-
nego podziału pracy, wykonywanych w  celach zarobkowych stale lub 

5 T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2007, s. 287.
6 A. Domański, Problematyka zawodu..., s. 6.
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm.
8 K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa 

administracyjnego, Poznań 1999, s. 50.
9 E. Kosiński, Prawny status zawodu lekarza. Wybrane zagadnienia, Studia Prawa Pub-

licznego 2018, nr 3, s. 10.
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z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających od-
powiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku 
kształcenia lub praktyki. Takie też podejście jest miarodajne dla wstępne-
go, umownego zdefiniowania pojęcia „zawód prawniczy”, przy czym za-
warty w nim definiens jest uwarunkowany normatywnie. Przez ten ter-
min będzie się więc rozumieć stałe wykonywanie czynności, do podjęcia 
których konieczne jest na gruncie obowiązującego prawa, obok innych 
wymogów, posiadanie kwalifikacji w  postaci „ukończonych wyższych 
studiów prawniczych”, przy czym chodzi zarówno o studia prawnicze 
w Polsce, jak i ukończone w innym państwie, ale uznane za równorzęd-
ne z odbytymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba odróżnić 
zarazem wykonywanie zawodu od zajmowania określonego stanowiska 
czy pełnienia określonej funkcji, do objęcia której konieczne jest posiada-
nie wyższego wykształcenia prawniczego. Zatrudnienie na takim stano-
wisku czy powierzenie funkcji nie jest bowiem tożsame z posiadaniem 
kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania określone-
go zawodu10. Do kategorii zawodów prawniczych nie zalicza się również 
tych profesji, które często są związane z wykonywaniem zawodu praw-
niczego, ale do wykonywania którego nie wymaga się ukończenia wyż-
szych studiów prawniczych (np. asystent prokuratora). 

Z powyższych względów do kategorii „zawód prawniczy” zaliczo-
no na potrzeby niniejszego opracowania zawody: sędziego, prokuratora, 
referendarza sądowego, asystenta sędziego, komornika, adwokata, radcy 
prawnego oraz notariusza. Notabene każdy z nich został wskazany w po-
wołanym wyżej rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Trzeba jed-
nocześnie zauważyć, że wykonywanie niektórych z wymienionych wy-
żej zawodów odbywa się w ramach ukształtowanej, również ustrojowo, 
struktury organizacyjnej. Mimo więc, że zasadne jest posługiwanie się 
jedną kategorią zawodu prawniczego, to okoliczność jego wykonywania 
w różnych miejscach istniejącej struktury powoduje, że spotykamy wiele 
regulacji dotyczących danego zawodu oraz szczególne cechy charaktery-
styczne wynikające z miejsca zatrudnienia. Mowa zwłaszcza o zawodzie 
sędziego oraz prokuratora. Jeśli chodzi o sędziego, to zawód ten może 
być wykonywany w sądownictwie powszechnym, sądownictwie admini-
stracyjnym, sądownictwie wojskowym, Sądzie Najwyższym, Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym czy Trybunale Konstytucyjnym. Dodatkowo 
w ramach pionu sądownictwa powszechnego czy administracyjnego na-
leży rozróżnić miejsce wykonywania zawodu w hierarchicznie ukształ-
towanej strukturze organizacyjnej. Nie inaczej przedstawia się to zagad-

10 Wyrok TK z dnia 13 czerwca 2000 r., K 15/99, OTK 2000, nr 5, poz. 137.
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nienie w odniesieniu do prokuratorów. Przedmiotowe odrębności zosta-
ną przedstawione w dalszych częściach niniejszego tomu. O czym była 
mowa wyżej, wspólny dla wymienionych wyżej zawodów jest natomiast 
wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego. Wynika on: 

1) dla zawodu sędziego – z art. 61 § 1 pkt 3 p.u.s.p., art. 6 § 1 pkt 3 p.u.s.a., 
art. 30 § 1 pkt 5 ustawy o SN, art. 3 u.s.s.TK;

2) dla zawodu prokuratora – z art. 75 § 1 pkt 3 pr. prok.;
3) dla zawodu referendarza sądowego – z art. 149 § 1 pkt 3 p.u.s.p.;
4) dla zawodu asystenta sędziego – z art. 155 § 2 pkt 3 p.u.s.p.;
5) dla zawodu komornika – z art. 11 ust. 1 pkt 6 u.k.s.;
6) dla zawodu adwokata – z art. 65 pkt 3 pr. adw.;
7) dla zawodu radcy prawnego – z art. 24 ust. 1 pkt 1 u.r.p.;
8) dla zawodu notariusza – z art. 11 pkt 3 pr. not.

1.2. ZAWODY PRAWNICZE A ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO, 
ZAWODY REGULOWANE ORAZ WOLNE ZAWODY

1.2.1. ZAWODY PRAWNICZE A ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Jak chodzi o  pojęcie „zawód zaufania publicznego”, to jego ro-
zumienie zostało zdeterminowane treścią art.  17 ust.  1 Konstytucji RP, 
o czym szczegółowo będzie mowa w części drugiej rozdziale 4. W tym 
miejscu, niejako uprzedzając rozważania tam zawarte, wypada stwier-
dzić, że jest to termin posiadający autonomiczne znaczenie konstytucyj-
ne. Artykuł 17 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że w drodze ustawy można 
tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawo-
dy zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywa-
niem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 
Już pobieżna interpretacja tego przepisu prowadzi do dwojakich wnio-
sków. Po pierwsze zawodem zaufania publicznego będzie każdy zawód, 
dla którego na przedmiotowej podstawie został utworzony samorząd za-
wodowy. Po drugie w razie wątpliwości co do konstytucyjności utworze-
nia samorządu zawodowego zrzeszającego przedstawicieli określonego 
zawodu jako zawodu zaufania publicznego, o tym, czy określony zawód 
może być uznany za zawód zaufania publicznego w rozumieniu konsty-
tucyjnym, rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, w orzecznictwie którego 
przez lata wskazywano na szereg elementów (cech), jakie powinien po-
siadać zawód zaufania publicznego. 

Z punktu widzenia działalności ustawodawczej należy zauwa-
żyć, że explicite spośród omawianych zawodów prawniczych za zawód 
zaufania publicznego został uznany jedynie zawód notariusza. W art. 2 
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§ 1 pr. not. stwierdza się bowiem wprost, że notariusz w zakresie swoich 
uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego11. Implicite za zawody 
zaufania publicznego, co  zresztą znajduje potwierdzenie w  orzecznic-
twie TK, ustawodawca uznał zawody adwokata12, radcy prawnego13 oraz 
komornika14, tworząc dla nich samorządy zawodowe. 

Zgodnie z  orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podjęcie 
przez ustawodawcę decyzji w  zakresie utworzenia samorządu zawo-
dowego dla zawodów zaufania publicznego jest objęte swobodą legis-
lacyjną, co oznacza, że ustawodawca nie jest zobligowany do tworzenia 
samorządu zawodowego, nawet jeśli określony zawód mógłby zostać 
uznany za zawód zaufania publicznego15. Można sobie zatem wyobrazić 
prawnie dozwoloną sytuację, w której dla określonego zawodu zaufa-
nia publicznego samorząd nie zostanie utworzony16. Oznacza to, że klu-
czowe znacznie dla definiowania pojęcia „zawód zaufania publicznego” 
należy przypisać orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego oraz doktry-
nie, gdzie dominuje podejście typologiczne, co oznacza, że w omawia-
nym kontekście wskazuje się na charakterystyczne cechy17. Jak twierdzi 
J. Borowicz, w odniesieniu do cech materialnych zawodu zaufania pub-
licznego w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyda-
je się panować zgoda co do tego, że: „1) zawody zaufania publicznego 
polegają na świadczeniu pomocy innym ludziom, z reguły w sytuacjach 
zagrożenia dla ich rozmaitych, istotnych chociażby tylko ze względów 
subiektywnych, dóbr albo dla ochrony gwarantowanych Konstytucją 
praw podmiotowych jednostki. Dobrom tym przyznaje się również 
istotne znaczenie w wymiarze ogólnospołecznym, a służenie ich ochro-
nie uznawane jest za realizację istotnych wartości i potrzeb społecznych 
(misja społeczna zawodu), 2) wykonywanie zawodu zaufania publiczne-
go łączy się z przyjmowaniem informacji dotyczących sfery życia osobi-
stego, a nawet intymnego innych ludzi, 3) wykonujący zawód zaufania 
publicznego ma prawny i etyczny obowiązek zachowania w  tajemnicy 
wszelkich informacji, jakie poznał w związku z wykonywaniem zawodu 
(tajemnica zawodowa), 4) zawody zaufania publicznego wykonywane 

11 Notariusz został uznany również za zawód zaufania publicznego w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego (zob. wyrok TK z dnia 27 czerwca 2013 r., K 12/10, OTK-A 2013, 
nr 5, poz. 65).

12 Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002, nr 3, poz. 29; wyrok TK 
z dnia 1 grudnia 2009 r., K 4/08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 162.

13 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 97.
14 Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2003 r., K 5/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 98.
15 Wyrok TK z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99.
16 Wyrok TK z dnia 12 maja 2009 r., P 66/07, OTK-A 2009, nr 5, poz. 65.
17 J. Borowicz, Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim, 
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Tom XIII Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki zawodów prawni-
czych, czyli tych, których wykonywanie zostało uzależnione od ukończenia wyż-
szych studiów prawniczych: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego, asesora 
sądowego, asystenta sędziego, komornika, adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. 
Choć kwestie ich funkcjonowania są istotne z punktu widzenia całego społeczeń-
stwa (są to zawody zaufania publicznego), to do tej pory na rynku literatury praw-
niczej brakowało pozycji, która kompleksowo omawiałaby temat wykonywania 
poszczególnych zawodów prawniczych. Niniejsza książka wypełnia tę istotną lukę. 
Autorzy podjęli niełatwą próbę systematyzacji zagadnień, niejednokrotnie mierząc 
się z problemami wynikającymi z wprowadzenia wielu zmian ustawodawczych 
(co dotyczy zwłaszcza zawodu sędziego) oraz kryzysem praworządności, który 
w pierwszej kolejności dotyka właśnie osoby wykonujące zawody prawnicze. 

W pierwszych dwóch częściach opracowania czytelnicy odnajdą rozważania natury 
ogólnej na temat pojęcia i rodzajów zawodów prawniczych, genezy i ewolucji regu-
lacji prawnych dotyczących takich zawodów, a także prawnych uwarunkowań 
związa nych z ich wykonywaniem w kontekście unormowań prawa międzynarodo-
wego, prawa europejskiego oraz Konstytucji RP. W kolejnych częściach omówiono 
obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych zawodów praw-
niczych, wykonywanych zarówno w ramach służby publicznej, jak i poza nią.  

Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy i prawa zabezpieczenia 
społecznego, jak również praktycy – osoby wykonujące poszczególne zawody praw-
nicze, znające problemy zarówno z tym związane, jak i dotyczące funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. 

Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa, lecz także – 
a może przede wszystkim – dla osób wykonujących poszczególne zawody prawnicze. 
Będzie ponadto doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych 
pozyskaniem wiedzy w zakresie funkcjonowania zawodów związanych z polskim 
wymiarem sprawiedliwości.
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