
Apel przedstawicieli samorzqdew zawod6w zaufania publicznego 

do Parlamentu i Rady Ministr6w 

My, przedstawiciele samorzadow zawod6w zaufania publicznego, apelujemy 0 poszanowanie 
konstytucyjnej zasady pomocniczosci i zaniechanie dzialan zmierzajacych do uchylenia 
art. 17 Konstytucji. 

Konstytucja w art. 17 umozliwia tworzenie samorzadow zawodowych reprezentujacych 
osoby wykonujace zawody zaufania publicznego i powierza im prawo sprawowania pieczy 
nad nalezytym wykonywaniem tych zawod6w. Nalozenie na samorzady zawodowe tego 
obowiazku nie sluzy interesom ich czlonk6w lecz wynika z troski ustrojodawcy 0 interes 
publiczny. Celem regulacji jest zagwarantowanie obywatelom odpowiedniej jakosci uslug 
w tych zawodach, kt6re maja bezposredni wplyw na bezpieczeristwo d6br chronionych 
konstytucyjnie, takich jak zycie, zdrowie i mienie. Tylko sprawne i silne samorzady 
zawodowe moga zapewnic, ze osoby wykonujace szczeg6lnie wazne spolecznie zawody beda 
stale podnosic swoje kwalifikacje, przestrzegac prawa i zasad deontologii zawodowej, 
a w razie popelnienia bledu poniosa wszelka odpowiedzialnosc. 

Ze smutkiem przyjelismy informacje, ze propozycja zniesienia art. 17 Konstytucji, 
a co za tym idzie -likwidacji samorzadow zawodowych, spotkala sie z cieplym przyjeciem 
przez niekt6rych przedstawicieli rzadu i cz~sc parlamentarzyst6w. Nie spos6b przy tym 
nie dostrzec, ze pomysl ten pochodzi ze srodowiska, kt6re mialo istotny wklad w obaleniu 
ustroju totalitarnego i budowalo nowy lad konstytucyjny; lad, w kt6rym znajduje sie 
przestrzen dla wyrazania woli spoleczenstwa, a w Dim - samorzadow zawod6w zaufania 
publicznego. Autorzy projektowanej zmiany Konstytucji zapomnieli 0 tych ideach. 
Zar6wno zgloszeniu propozycji, jak i dotyczacym jej komentarzom politycznym 
nie towarzyszy chec przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji zar6wno z samorzadami 
zawodowymi, jak i z og61em spoleczenstwa, Taki spos6b dzialania nie moze zyskac aprobaty 
w demokratycznym paristwie prawnym. Ponadto wyeliminowanie konstytucyjnego 
fundamentu dzialania samorzadow zawod6w zaufania publicznego prowadzi prosta droga 
do ograniczenia praw obywatela do obrony przed omnipoteneja wladzy wykonawczej. 

Przypominamy, ze w preambule Konstytucji, w kt6rej zawarto zasade pomocniczosci 
umacniajaca uprawnienia obywateli i ich wsp6lnot, Nar6d polski powiedzial: 

Wszystldch, kt6rzy dla dobra Trzeciej Rzeczypaspalitej te Konstytucje beda stosowali, 
wzywamy, aby czynili to, dbajqc a zachawanie przyradzanej godnosci czlawieka, jega prawa 
do wolnosci i obowiqzku solidarnosci z innymi, a paszanawanie tych zasad mieli 
za niewzruszonapodstawe Rzeczypaspalitej Polskiej. 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 roku. 


