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Streszczenie
W Komunikacie z 20 kwietnia 2004 r. na temat proaktywnej polityki konkurencji UE1
Komisja Europejska stwierdziła, iż konkurencyjny i otwarty rynek wewnętrzny jest
najlepszym gwarantem wzrostu wydajności i potencjału innowacyjnego europejskich
firm. Tylko rozwinięta konkurencja może zapewnić zwiększenie konkurencyjności
i wzrost ekonomiczny. Podkreślono też rolę wzmocnienia konkurencji w sektorze
wolnych zawodów, przy czym Komisja już wcześniej publikując na ten temat raport2
zachęcała właściwe organy państw członkowskich do przeglądu obowiązujących
regulacji i oceny czy ograniczenia konkurencji w nich zawarte są niezbędne,
proporcjonalne i usprawiedliwione.

Pamiętać należy, iż w odniesieniu do sektora wolnych zawodów KE może sugerować
jedynie kierunki zmian, zaś rozwiązanie problemów restrykcyjnych regulacji
krajowych należy do odpowiednich organów na szczeblu państwa członkowskiego.

Kilka narodowych organów antymonopolowych podjęło już stosowne działania
z myślą o liberalizacji sektora. Raport UOKiK wpisuje się w ogólnoeuropejską
dyskusję nad stanem konkurencji w sektorze wolnych zawodów i ma być podstawą
do podjęcia działań liberalizujących w kraju. Przedstawienie raportu na temat
ograniczeń konkurencji na rynku usług świadczonych przez wolne zawody ma na celu
uwidocznienie przeszkód hamujących jej rozwój w tym sektorze.

Wolne zawody, do których można zaliczyć niektóre zawody zaufania publicznego,
takie jak radca prawny czy notariusz, objęte są swoistymi reżimami prawnymi.
Pomiędzy osobami wykonującymi te zawody a usługobiorcami wytwarza się więź
zaufania, w związku z czym, oprócz zasad umieszczonych w ustawach, członkowie

1

Communication from the Commission: A pro-active Competition Policy for a Competitive Europe.
COM(2004) 293 final
2
„Economic Impact of regulation in the field of liberal professions in different EU Member States” Ian Paterson,
Marcel Fink, Anthony Ogus, Institute for Advanced Studies, Vienna, January 2003 (dostępny na stronie
internetowej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/competition)
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korporacji zobowiązani są również przestrzegać postanowień kodeksu etyki
zawodowej. Osoby reprezentujące wolne zawody mogą zgodnie z art. 17 Konstytucji
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 tworzyć samorządy zawodowe, które sprawują pieczę
nad należytym wykonywaniem danego zawodu w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony.

Konieczność regulacji sektora wolnych zawodów najczęściej uzasadniana bywa
występowaniem

szeregu

zjawisk

powodujących

zawodność

rynku

usług

profesjonalnych, tj. sytuację, kiedy mechanizm rynkowy nie prowadzi do optymalnej
alokacji zasobów. Badania empiryczne wskazują jednak, iż w przeważającej
większości przypadków regulacje idą zbyt daleko, a będącemu ich konsekwencją
ograniczeniu konkurencji nie towarzyszą współmierne korzyści społeczne w postaci
wyższej jakości i dostępności usług profesjonalnych4.

Wyjaśnić trzeba, iż ani Komisja Europejska ani też Prezes UOKiK nie negują
konieczności

zachowania

pewnego

stopnia

regulacji

wolnych

zawodów,

ale wszelkiego rodzaju ograniczenia opierać się muszą na obiektywnych kryteriach
interesu ogólnego, tak by uszczerbek dla konkurencji i konsumentów był
zminimalizowany.

Celem samoregulacji, a więc tworzenia samorządów zawodowych, ma być
zapewnienie optymalnej jakości usług profesjonalnych oraz zaniechanie tworzenia
dodatkowych państwowych struktur biurokratycznych, nie zaś, jak ma to miejsce
obecnie w Polsce, zabezpieczanie interesów członków korporacji i tworzenie barier
wejścia do zawodu.

Z raportu niniejszego wynika niezbicie, iż regulacje sektora wolnych zawodów
w Polsce są zbyt restrykcyjne, zwłaszcza w obszarze usług prawniczych.
Za szczególnie ograniczające konkurencję zostały uznane niektóre bariery dostępu
3

Dz. U. Nr 78, poz. 483.
W niniejszym raporcie usługi świadczone przez wolne zawody będą nazywane również usługami
profesjonalnymi, a świadczące je osoby profesjonalistami.
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do zawodu, stosowanie ustalonych lub rekomendowanych cen, całkowity zakaz
reklamy oraz ścisłe wyznaczanie form organizacyjnych wykonywania zawodu.
Ograniczenia

te

często

wg

oceny

Prezesa

UOKiK

są

nieproporcjonalne,

nieuzasadnione i niekonieczne z punktu widzenia ochrony interesu publicznego.

Główną przeszkodą w rozwoju konkurencji na rynku usług adwokatów, radców
prawnych i komorników sądowych wydaje się być ograniczenie dostępu do zawodu
w postaci ustalania uznaniowych kryteriów naboru na aplikację w uchwałach
podejmowanych przez organy samorządowe. Trybunał Konstytucyjny w dniu
18 lutego 2004 r. wydał wyrok, zgodnie z którym zasady naboru na aplikację
adwokacką i radcowską wprowadzone uchwałą samorządu muszą być zmienione,
ponieważ ich podstawą są przepisy niezgodne z Konstytucją RP z 1997 r. Zgodnie
z orzeczeniem Trybunału wymogi i kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci
na aplikację, nie mogą być określane przez samorząd zawodowy, lecz przez
ustawodawcę. Trybunał uznał, iż uchwały korporacyjne nie są powszechnie
obowiązującym źródłem prawa i nie mogą obowiązywać osób, które nie są członkami
korporacji. W związku z tym orzeczeniem ustawodawca będzie musiał określić zasady
naboru na aplikację adwokacką i radcowską w ustawie.

Nieuzasadniona wydaje się wygórowana opłata za egzamin na aplikację, stosowana
przez niektóre okręgowe izby radców prawnych, np. w roku bieżącym opłata
w Warszawie wyniosła 900 zł; w Lublinie i Opolu – 1200 zł; Kielcach – 1250 zł5.

Całkowity zakaz reklamy występujący w przypadku adwokatów, radców prawnych,
notariuszy i doradców podatkowych nie sprzyja upowszechnianiu informacji
o usługach prawniczych czy podatkowych. Jakkolwiek częściowe ograniczenie
reklamy znajduje usprawiedliwienie w specyfice wspomnianych zawodów, całkowite
jej wyeliminowanie niewątpliwie prowadzi do ograniczenia konkurencji będącego
wynikiem gorszego poinformowania klientów.
5

Z godnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych opłata konkursowa nie może być wyższa niż 25 –
krotność podstawowej stawki członkowskiej radcy prawnego, która wynosi obecnie 65 zł, co daje maksymalną
opłatę w wysokości 1625 zł.

5

Ustalanie, względnie rekomendowanie cen, jest działalnością analogiczną do zmowy
kartelowej i jako takie nie sprzyja utrzymaniu się konkurencji na rynku. Dlatego też
należy zmierzać do wyeliminowania tego typu praktyk, także z sektora wolnych
zawodów.

Sztywne określenie form organizacyjnych, w których profesjonaliści mogą prowadzić
działalność gospodarczą (z czym mamy do czynienia w przypadku większości
zawodów) również może stanowić ograniczenie dla konkurencji w sektorze,
utrudniając powstanie bardziej innowacyjnych form organizacyjnych świadczenia
usług profesjonalnych.

Wiele wątpliwości budzi przyznanie korporacjom adwokatów i radców prawnych
prawa do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej
osoby, która podjęła się wykonywania porad prawnych nie spełniając przesłanek
z ustaw

korporacyjnych.

W

sytuacji

niedookreślenia

w

przepisach

pojęcia

„świadczenie pomocy prawnej” uprawnienie do wykreślenia z rejestru może stanowić
ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wynika z przeprowadzonej cząstkowej analizy dostępnych danych, istniejące
ograniczenia regulacyjne mają najbardziej negatywny wpływ na konkurencję
w sektorze radców prawnych i adwokatów.
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I.

WOLNE ZAWODY W GOSPODARCE I ORZECZNICTWIE
PREZESA UOKiK

1. Pojęcie i rola wolnych zawodów w gospodarce

Wolne zawody odgrywają w gospodarce bardzo ważną rolę. W tej formie często
wykonywane są profesje takie jak prawnik, architekt czy też księgowy, wymagające
dogłębnej wiedzy specjalistycznej i dużego doświadczenia. Wraz z rozwojem
gospodarczym znaczenie wolnych zawodów rośnie. Działalność ekonomiczna
w rozwiniętych

gospodarkach

w

coraz

większym

stopniu

opiera

się na zaawansowanych technologiach i złożonych transakcjach, wymagając szerokiej
wiedzy i kreatywności oraz kompleksowej obsługi prawno – eksperckiej.
W konsekwencji tych zmian rośnie zapotrzebowanie na usługi eksperckie, takie jak
na przykład doradztwo prawne czy podatkowe, co znajduje odbicie w rosnących
obrotach tego sektora.

Pojęcie wolnych zawodów jest pojęciem bardzo szerokim i pojawia się w różnych
krajowych aktach normatywnych. W rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (art. 3 pkt 9)6 działalnością gospodarczą jest każda działalność
zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej w tym
wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa
wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne
ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby
wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Z kolei w art. 88 ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych7 wymienione są zawody, takie jak:
adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca
podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna,
radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły,
które uznawane są za wolne zawody w odniesieniu do spółki partnerskiej. Terminem
6
7

Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.
Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
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wolnych zawodów posługuje się również ustawa o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.8 W myśl
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów9
przedsiębiorcą jest również osoba wykonująca wolny zawód, czyli osoba fizyczna
wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu (art. 4 pkt 1 lit.b).

Osoby reprezentujące zawody zaufania publicznego mogą tworzyć samorządy
zawodowe, które sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednakże nie każdy wolny zawód
posiada swoją korporację w postaci samorządu.10 Do chwili obecnej powstało
17 samorządów zawodowych. Reprezentują one m.in. zawody: adwokata, radcy
prawnego, notariusza, komornika, lekarza i stomatologa, farmaceuty, lekarza
weterynarii, rzecznika patentowego, biegłego rewidenta, doradcę podatkowego,
kuratora sądowego, diagnostę laboratoryjnego, architekta, urbanistę i inżyniera
budownictwa, maklera giełdowego.

2. Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ właściwy
do wydawania decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję z mocy
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów11, zajmuje się
kontrolą działania przedsiębiorców oraz związków przedsiębiorców, a więc i osób
wykonujących

wolne

zawody.12

Niejednokrotnie

przedmiotem

postępowań

prowadzonych przed Prezesem UOKiK były praktyki ograniczające konkurencję
stosowane przez przedsiębiorców lub związki przedsiębiorców w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, którymi byli przedstawiciele wolnych

8

Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804.
10
Na przykład artyści.
11
Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804.
12
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 maja 2003 r. sygn. akt XVII Ama 55/02
(dotyczy notariuszy).
9
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zawodów. Postępowania dotyczyły między innymi: Krajowej Rady Notarialnej
w Warszawie, Izby Architektów w Warszawie, Izby Notarialnej w Lublinie,
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się sprawą zamieszczenia przez
Krajową Radę Notarialną w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza postanowienia
§ 26 pkt 2, uznającego, iż przyciąganie klientów poprzez proponowanie niższego
wynagrodzenia za usługi notarialne, stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji
i szczególnie rażący jej przypadek. W dniu 20 maja 2002 r. została wydana przez
Prezesa UOKiK decyzja administracyjna nakazująca zaniechania tej praktyki. Krajowa
Izba Notarialna argumentowała, iż nie ma podstawy prawnej do uznania notariusza za
przedsiębiorcę zarówno w rozumieniu art. 24a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie13, jak i definicji przedsiębiorcy z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, a skoro notariusze nie są przedsiębiorcami, to Krajowa
Rada Notarialna (KRN) nie może być uznana za związek przedsiębiorców. Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż fakt, że notariusz nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 24a ustawy Prawo o notariacie, który brzmi:
„notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów – Prawo działalności
gospodarczej”, nie oznacza, że nie jest on przedsiębiorcą w rozumieniu innych ustaw,
które nie odsyłają do definicji przedsiębiorcy zawartej w ustawie Prawo działalności
gospodarczej, a konstruują pojęcie przedsiębiorcy na własne potrzeby. Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wbrew stanowisku KRN stwierdził, że Krajowa Rada
Notarialna jest związkiem przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. b ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ definicja tam zawarta jest bardzo
szeroka i zgodnie z nią za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną wykonującą zawód
we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach
wykonywania takiego zawodu. Do tej grupy przedsiębiorców sąd zaliczył notariusza,
który zgodnie z art. 4 § 1 Prawa o notariacie może prowadzić tylko jedną kancelarię
i działa wtedy we własnym imieniu. W związku z powyższym Krajowa Rada

13

Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz, 369.
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Notarialna została uznana za związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W ocenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionowane przez UOKiK
postanowienia Kodeksu Etyki miały na celu nie likwidowanie czy utrudnianie
konkurencji wśród notariuszy, ale zabezpieczenie tego środowiska zawodowego przed
nieuczciwą konkurencją i ochronę jakości świadczonych usług. Zamieszczenie
w Kodeksie Etyki kwestionowanej regulacji było dla Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

głęboko

usprawiedliwione,

zwłaszcza,

jeśli

rozpatrywać

ją

w kontekście obowiązku nieprzekraczania przy obliczaniu wynagrodzenia za czynność
notarialną maksymalnej stawki taksy notarialnej. Ostatecznie Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 14 maja 2003 r. zmienił decyzję Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów14 w ten sposób, iż umorzył postępowanie
administracyjne. Od wyroku Sądu została złożona kasacja do Sądu Najwyższego,
który w orzeczeniu15 z 7 kwietnia 2004 r. stwierdził, iż kwestionowany przez Prezesa
UOKiK przepis Kodeksu Etyki Notariusza jest sprzeczny z obowiązującym prawem
i nieetyczny. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został uchylony,
a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania.

W dniu 5 marca 1998 r. Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie zastosowania przez
Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu praktyki monopolistycznej16 polegającej
na przeciwdziałaniu powstaniu warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji
na rynku usług prawniczych poprzez uchylanie się Okręgowej Rady Adwokackiej
od wyznaczenia adwokatowi siedziby wykonywania zawodu we Wrocławiu. Decyzja
ta była przedmiotem rozważań Sądu Antymonopolowego, a następnie Sądu
Najwyższego. Sąd Najwyższy uznał, iż działalność adwokatów prowadzących
indywidualną kancelarię adwokacką jest działalnością gospodarczą w rozumieniu
art. 4791 Kodeksu postępowania cywilnego17, jak i w rozumieniu przepisów ustawy
14

Sygn. akt XVII Ama 55/02.
Sygn. akt III SK 28/04.
16
W rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (Dz. U. z 1997 r., Nr 49, poz. 318).
17
Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.
15
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o prowadzeniu działalności gospodarczej. Natomiast uchylił decyzję Prezesa UOKiK
stwierdzając, iż nie można uznać odmowy adwokatowi wyznaczenia siedziby
zawodowej we Wrocławiu za praktykę monopolistyczną w rozumieniu ustawy z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów.18 Zdaniem Sądu Najwyższego decyzja, której dotyczyło
postępowanie,

nakazywała

Okręgowej

Radzie

Adwokackiej

we

Wrocławiu

wyznaczenie adwokatowi siedziby wykonywania zawodu w tym mieście. Wydana
została więc w sprawie indywidualnej, a nie w sprawie dotyczącej interesu
publicznego. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów wskazuje w art. 4, 5 i 7 działania uznawane za praktyki
monopolistyczne nie definiując tego pojęcia. Sąd Najwyższy orzekł, że „nie można
uznać, by działanie Okręgowej Rady Adwokackiej, polegające na wyznaczaniu
adwokatowi siedziby wykonywania zawodu w innych miejscowościach niż Wrocław
stanowiło przejaw „praktyk monopolistycznych”. Z natury rzeczy „praktyka”
obejmuje wielość zachowań, ich powtarzalność i to w różnych stanach faktycznych.
Nie jest zatem „praktyką” jednostkowe zachowanie się dotyczące określonej osoby,
przy jednoczesnym odmiennym zachowaniu się w stosunku do innych osób w takim
samym stanie faktycznym”.

W 2002 r. Delegatura UOKiK w Łodzi wszczęła postępowanie przeciwko Izbie
Architektów w Warszawie, uznając za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie
porozumienia polegającego na przyjęciu w Statucie Izby Architektów postanowienia
§ 5 pkt 8, które stanowi, że Izba Architektów opracowuje cennik wynagrodzeń
minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne, dba o jego
przestrzeganie i zobowiązuje członków Izby do jego stosowania. Praktyka
ograniczająca konkurencję obejmowała również zalecenie stosowania przez członków
Izby tymczasowego cennika w treści opracowanej przez komisję Zjazdu ds. cennika.
Decyzja Prezesa UOKiK stała się prawomocna i Izba Architektów zaprzestała tej
praktyki, tzn. wykreśliła postanowienie dotyczące cennika wynagrodzeń minimalnych.
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Tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318 ze zm.
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II. ANALIZA PRAWNA OGRANICZEŃ KONKURENCJI W SEKTORZE
WOLNYCH ZAWODÓW

1. ADWOKACI
Charakterystyka rynku
Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności
na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu
projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę
stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma
tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.
W Polsce wpisanych na listę jest 7.672 adwokatów.19

Organy adwokatury na szczeblu centralnym to: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna
Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższa Komisja Rewizyjna.
Na szczeblu regionalnym istnieją izby adwokackie, które skupiają adwokatów
i aplikantów adwokackich. Organami izby są: zgromadzenie izby, okręgowa rada
adwokacka, sąd dyscyplinarny, komisja rewizyjna.

Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość
prawną. Najwyższym ciałem samorządu jest Naczelna Rada Adwokacka, natomiast
w rejonie okręgowa rada adwokacka. Do Naczelnej Rady Adwokackiej należy m. in.:
uchwalanie regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji adwokackiej
i składania egzaminu adwokackiego, regulaminu dotyczącego zasad wykonywania
zawodu indywidualnie lub w określonych spółkach, regulaminu dotyczącego zasad
przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich. Okręgowa rada adwokacka
uprawniona jest m.in. do występowania z wnioskiem do organów rejestrowych lub
ewidencyjnych o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji
19

Monitor Prawniczy, 1/2004 r.
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podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie
z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze.

Ograniczenia konkurencji

Regulacje dotyczące zawodu adwokata są bardziej restrykcyjne niż regulacje innych
zawodów zaufania publicznego, co objawia się w:
a) sposobie organizacji i przeprowadzania konkursu na aplikację adwokacką
określonym w Regulaminie uchwalonym przez NRA. O powodzeniu w konkursie
decyduje w praktyce egzamin ustny stwarzający możliwości subiektywnej oceny
kandydatów20, a korporacji przysługuje wyłączność na decydowanie o przyjęciu do
zawodu,
b) braku możliwości reklamowania działalności zawodowej przez adwokatów
w jakiejkolwiek

formie,

co

powoduje

zmniejszenie

dostępu

do

informacji

o świadczonych usługach na rynku, utrudnia rozwój konkurencji i nie sprzyja
interesom konsumentów i małych przedsiębiorstw,
c) nierównym traktowaniu w dostępie do zawodu adwokata radców prawnych
prowadzących własną działalność gospodarczą w porównaniu z radcami prawnymi
pozostającymi w stosunku pracy. Różnicowanie polega na tym, iż po trzech latach
wykonywania zawodu radcy prawnego, nie istnieje wymóg odbycia aplikacji
adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego (art. 66 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze21), aby zostać wpisanym na listę adwokatów. Natomiast
20

Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu
w czasie 60 minut testu wyboru składającego się ze 100 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie
przysługuje 1 punkt. Uzyskanie przez kandydata minimum 85 punktów kwalifikuje go do etapu ustnego
konkursu. Część ustna polega na odpowiedzeniu na 7 pytań, zadanych przez siedmiu egzaminatorów (po jednym
pytaniu od jednego egzaminatora). Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 7 pytań każdy członek komisji ocenia
całą prezentację kandydata (łącznie wszystkie odpowiedzi) w skali od 1 do 10 punktów. Łącznie w wyniku etapu
ustnego kandydat może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Punkty z części ustnej (max. 70 punktów) i punkty
dodatkowe (znajomość języków obcych - po 2 pkt za jeden język, nie więcej niż 4 pkt; uzyskanie stopnia
naukowego doktora nauk prawnych zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni prawniczych – 3 pkt;
ukończenie innego kierunku studiów – 2 pkt; dyplom ukończenia wyższej uczelni prawniczej z oceną bardzo
dobrą – 1 pkt, z wyróżnieniem – 2 pkt) oraz punkty uzyskane w etapie pisemnym ponad liczbę 85 sumuje się.
Najwyższym wynikiem egzaminu będzie 85 (70 + 15 = 85) punktów plus punkty dodatkowe, a najniższym
wymaganym do zdania egzaminu 60 punktów.
21

Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm.
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w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych zajmowały
przez okres pięciu lat stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze zatrudnienia
Naczelna Rada Adwokacka, w porozumieniu z samorządem radcowskim, określa
w regulaminie zasady i tryb składania uzupełniającego egzaminu adwokackiego (art.
99 ww. ustawy).
d)

obowiązku

zdania

egzaminu

adwokackiego

przez

obywatela

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, który m.in.: ukończył zagraniczne studia
prawnicze uznane w Polsce za równorzędne oraz włada językiem polskim w mowie
i piśmie, jest wpisany na listę adwokatów w kraju należącym do Unii Europejskiej
i wykonywał zawód adwokata,
e) ograniczeniu prawa prawników zagranicznych spoza UE, nawet po spełnieniu
przewidzianych kryteriów, do wykonywania stałej praktyki - będą oni mogli jedynie
udzielać porad prawnych i sporządzać opinie prawne dotyczące prawa państwa
macierzystego lub prawa międzynarodowego, bez możliwości reprezentowania klienta
w postępowaniu sądowym,
f) utrudnianiu przez korporację dostępu do listy osób mających prawo wykonywania
zawodu. Jakakolwiek próba uzyskania tych danych spotyka się z niechęcią samorządu.
Lista taka powinna być publikowana i dostępna dla każdego, bez żadnych warunków
jej uzyskania, tak jak jest to w przypadku notariuszy, doradców podatkowych
i biegłych rewidentów,
g) obowiązujących adwokata zasadach etyki zawodowej, które między innymi
stanowią, iż obejmuje go zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny
z godnością zawodu, czyli pozyskiwania klienteli w sposób niezgodny z zasadami
lojalności wobec kolegów. Procedura lojalnościowa z pewnością ujemnie wpływa
na konkurencję z tej dziedzinie działalności gospodarczej i nie przynosi korzyści
klientom,
h) braku możliwości doboru wspólników innych niż adwokaci i radcowie prawni przy
tworzeniu spółki partnerskiej. Ustawa o adwokaturze jest bardziej restrykcyjna niż
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ustawa kodeks spółek handlowych, dział II. Zgodnie z art. 86 ksh spółka partnerska
może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Ocena ograniczeń przez Prezesa UOKiK

W ocenie organu antymonopolowego za nieproporcjonalne i nieusprawiedliwione
interesem publicznym należy uznać uregulowania dotyczące dostępu do zawodu
adwokata. Nie jest przekonujący argument o konieczności zapewnienia przy ich
pomocy odpowiedniej jakości usług świadczonych przez adwokatów. W interesie
społeczeństwa leży bowiem przede wszystkim powszechny dostęp do niedrogich usług
prawniczych, czego obecny system nie tylko nie zapewnia, a wręcz utrudnia.

Na szczególną krytykę zasługuje ukształtowanie konkursu w ten sposób, iż o jego
wyniku decyduje część ustna, której ocena ma z natury charakter subiektywny.
Podkreśla to fakt, że podczas egzaminu ustnego oceniany jest nie tylko zasób wiedzy
merytorycznej kandydata, lecz także jego przydatność do zawodu, a więc cecha
niezwykle subiektywna. Nie służy to wyrównaniu barier dostępu do zawodu i stwarza
pole do potencjalnych nadużyć.

Przyznanie samorządowi adwokackiemu wyłączności na decydowanie o przyjęciu
do zawodu jest również jaskrawym przykładem regulacji, której szkodliwe skutki
daleko przewyższają ewentualne korzyści. Takie ukształtowanie systemu dostępu
do zawodu powoduje, iż o konkurencji wewnątrz profesji decydują w dużej mierze
sami zainteresowani, w których interesie nie leży jej zwiększanie. Ograniczenie
to w żaden sposób nie da się usprawiedliwić ochroną interesu publicznego ani innymi
względami.

Zdaniem

Prezesa

UOKiK

nadmierne

ograniczenie

konkurencji,

zwłaszcza

w segmencie usług dla małych przedsiębiorstw i osób fizycznych stanowi zakaz
jakiejkolwiek reklamy usług adwokackich. Ponieważ wspomniane podmioty
są w dużym stopniu wrażliwe na cenę, informowanie o pobieranych za świadczone
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usługi opłatach byłoby jednym z ważniejszych narzędzi walki konkurencyjnej. Brak
informacji (czerpanej także z rzetelnej reklamy) skutkuje gorszym rozeznaniem
klientów w ofercie rynkowej i wyższym poziomem cen świadczonych usług, dlatego
w opinii organu antymonopolowego zakaz taki nie jest konieczny, usprawiedliwiony,
ani proporcjonalny.

Adwokata obowiązują zasady etyki zawodowej, które między innymi stanowią,
iż obejmuje go zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu,
czyli pozyskiwania klienteli w sposób niezgodny z zasadami lojalności wobec
kolegów. Zapis taki należy uznać za szczególnie szkodliwy, ponieważ wydatnie
utrudnia on powstanie efektywnej konkurencji w zawodzie, stawiając dobro członków
korporacji ponad dobrem klientów. Wzajemna lojalność członków korporacji oznacza
bowiem wyższe ceny, brak walki o klienta, a w konsekwencji gorsze dopasowanie
jakości usług do potrzeb społecznych – stan spotykany przede wszystkim w branżach
opanowanych przez kartele i monopole. Ponadto wysoki poziom ogólności
sformułowania „lojalność wobec kolegów” oznacza, iż nawet nieśmiałe próby
konkurowania uznane mogą być za postępowanie nieetyczne i jako takie podlegać
karom dyscyplinarnym. Powstaje w ten sposób mechanizm, który nie tylko nie sprzyja
rozwijaniu się konkurencji, lecz jej zapobiega. Korzyści z jego istnienia są niezwykle
dyskusyjne, natomiast szkodliwe konsekwencje, przejawiające się wyższym
poziomem cen i gorszym zaspokojeniem potrzeb społecznych, szczególnie dotkliwe.
Wobec

powyższego

rozpatrywany

zakaz

jest

w

ocenie

Prezesa

Urzędu

nieusprawiedliwiony względami interesu publicznego i dlatego też nieproporcjonalny
do potencjalnych korzyści.

Bardzo podobne skutki niesie ze sobą inny zapis kodeksu etyki adwokackiej
i godności zawodu, mówiący, iż przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat
powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient nie korzysta już z pomocy innego
adwokata, a jeżeli tak, to bez wiedzy i zgody tego ostatniego nie może klientowi
udzielić pomocy prawnej. Oznacza to, iż adwokat nie musi się obawiać, że sposób,
w jaki świadczy usługi, będzie zweryfikowany przez innego członka korporacji bez
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jego wiedzy. W efekcie presja na zachowanie odpowiedniego poziomu jakości
świadczonych usług jest mniejsza. W opinii organu antymonopolowego lojalność
zawodowa nie usprawiedliwia opisywanego ograniczenia, które nie tylko ogranicza
konkurencję, lecz zachęca również do świadczenia usług niższej jakości.

Nadmiernie restrykcyjny i nieusprawiedliwiony wydaje się być również zakaz
korzystania przez adwokatów z pośredników. Utrudnia on rozwój nowoczesnych form
świadczenia usług, takich jak np. rynek internetowy, gdzie pośrednicy kojarzyliby
osoby poszukujące konkretnych usług ze świadczącymi je prawnikami.

Zdaniem Prezesa UOKiK szkodliwe dla konkurencji i nieusprawiedliwione z punktu
widzenia interesu publicznego jest ograniczanie formy działalności w ramach zawodu
adwokackiego gdyż zapobiega swobodnemu ukształtowaniu się innowacyjnych
sposobów świadczenia usług. Przykładowo, kompleksowa obsługa niektórych
obszarów działalności może wymagać współdziałania ze sobą ekspertów z różnych
dziedzin. W warunkach sztywnego określenia możliwości tworzenia spółki jedynie
przez osoby wykonujące ten sam zawód, o wiele trudniejsze jest zorganizowanie
wspomnianej obsługi w ramach jednego podmiotu.

2. RADCOWIE PRAWNI
Charakterystyka rynku
Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej
podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym,
z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych22. Radca prawny udziela
porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz
występuje przed sądami i urzędami.

22

Wyłączenie to nie obejmuje występowania w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela
posiłkowego i powoda cywilnego, jeżeli są to instytucje państwowe lub społeczne albo przedsiębiorcy oraz
występowania w charakterze pełnomocnika interwenienta i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności
posiłkowej w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

17

Samorząd radców prawnych to – według danych Krajowej Rady Radców Prawnych
na koniec roku 2001 r. – 20.226 osób, z czego 16.733 czynnie wykonywało zawód
radcy, 9.371 było zatrudnionych w stosunku pracy, a 7.157 osób wykonywało zawód
wyłącznie w kancelariach lub spółkach prawniczych. Liczba aplikantów wynosiła
2.542 osoby.

Organami samorządu na szczeblu centralnym są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd
Dyscyplinarny; natomiast na szczeblu regionalnym: zgromadzenie okręgowej izby
radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja
rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny.

Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności:
− nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych
i aplikantów radcowskich,
− występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem
o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu
prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami
niniejszej ustawy.
Ograniczenia konkurencji

Główne ograniczenia konkurencji w sektorze radców prawnych to:

a) kontrowersyjne zasady, na jakich przystępuje się do egzaminu na aplikację
radcowską i przysługująca korporacji wyłączność decydowania o przyjęciu do
zawodu. Uzasadnione wydają się wątpliwości co do obiektywizmu części ustnej
przeprowadzanego egzaminu23,
23

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać do 30 punktów za odpowiedź na 5 pytań zawartych
w wylosowanym zestawie (każde pytanie oceniane jest od 0-6 pkt) oraz za ocenę z dyplomu ukończenia
studiów: 3 pkt za ocenę dobrą i powyżej, 5 pkt za ocenę bardzo dobrą i powyżej. Zasady te nie są jednoznaczne,
ponieważ za ocenę bardzo dobrą, która jest oceną powyżej dobrej, można przyznać 8, 5 lub 3 pkt., w zależności
od interpretacji. Za umiejętność formułowania wypowiedzi, logiczne rozumowanie i argumentowanie, zdolność
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b)

wysokość

opłaty

konkursowej,

która

nie

może

przekraczać

dwudziestopięciokrotności składki członkowskiej, czyli 1625 zł (65 zł składka x 25),
zazwyczaj kształtującej się w pobliżu górnej granicy ustalonej przez samą korporację,
nie wydaje się uzasadniona kosztami przeprowadzenia i przygotowania egzaminu,
zwłaszcza gdy do konkursu przystępuje w niektórych okręgach ok. 700 kandydatów,

c) uprawnienie rady okręgowej izby radców prawnych do występowania do organów
rejestrowych

lub

ewidencyjnych

z wnioskiem

o

wszczęcie

postępowania

o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie
pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, (art. 52 ust. 3
pkt 4 ustawy). Stanowi to działanie ograniczające nie tyle dostęp do zawodu,
co swobodę działalności innych podmiotów,

d) zakaz korzystania z reklamy w jakiejkolwiek formie, podobnie jak w przypadku
adwokatów, jest ograniczeniem dostępu do informacji o usługach świadczonych przez
radców prawnych,

e) podobnie jak w przypadku adwokatów, nadmierne ograniczenia dotyczące
zakładania spółki partnerskiej wyłącznie przez wspólników będących radcami
prawnymi, adwokatami lub prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę.

Ocena ograniczeń przez Prezesa UOKiK

Ograniczenia dostępu do zawodu radcy prawnego w dużym stopniu przypominają
restrykcje omówione w części dotyczącej adwokatów. Zastrzeżenia wzbudza
organizacja egzaminu na aplikację, zwłaszcza znaczący udział w ostatecznym wyniku
kandydata punktów z części ustnej, w której ocenia się jego przydatność do zawodu,

koncentracji i odporność na stres, kulturę osobistą i wiedzę ogólną o społeczeństwie komisja przyznaje do 15
pkt. Ostatnia z wymienionych umiejętności jest oceniana według subiektywnego odczucia pytającego i stanowi
stosunkowo dużą część sumy otrzymywanych punktów w tej części egzaminu.
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co wprowadza do oceny istotny element subiektywny i stwarza możliwość nadużyć.
Szkodliwym dla konkurencji i konsumentów rozwiązaniem wydaje się również
przyznanie korporacji radcowskiej wyłączności na decyzje o przyjęciu do zawodu.
Konsekwencją tak ukształtowanego systemu jest niski poziom konkurencji na rynku
usług prawnych, co przekłada się na gorsze zaspokojenie potrzeb klientów.

Należy zauważyć jednak, iż w przypadku radców prawnych zakres informacji, jakich
zgodnie z korporacyjnymi zasadami etyki mogą publicznie (również w prasie
i Internecie) udzielać, jest znacznie szerszy niż w przypadku adwokatów.
M.in. dopuszczalne jest podawanie zasady ustalania wynagrodzeń za świadczone
usługi, co w pewnym stopniu umożliwia konkurowanie ceną. Nieuzasadnione
i szkodliwe są natomiast zapisy o konieczności lojalnego zachowania względem
kolegów. Stawiają one dobro członków korporacji przed dobrem klientów i otwierają
drogę do tępienia konkurencji wewnątrz zawodu.

Za nadmiernie hamujący innowację w branży i nieuzasadniony należy uznać również
zakaz korzystania z pośredników.

Antykonkurencyjny skutek ma art. 8 ust. 2 ustawy o radcach prawnych przyznający
prawo świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym wyłącznie radcom, którzy nie
wykonują zawodu w ramach stosunku pracy. Ogranicza to znacznie krąg radców
prawnych mogących świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym, ponieważ ponad
połowa aktywnych zawodowo radców jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.
W opinii Prezesa UOKiK przepis nie znajduje uzasadnienia, gdyż radcowie prawni
pozostający w stosunku pracy posiadają te same kwalifikacje, co prowadzący
działalność w formie kancelarii.
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3. NOTARIUSZE
Charakterystyka rynku

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, co do których strony
są obowiązane lub którym pragną nadać formę notarialną. Notariusz sporządza akty
notarialne i poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza
protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery
wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza na żądanie
stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz wykonuje inne czynności
wynikające z odrębnych przepisów.

Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby
notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.
Organami izby notarialnej są:
− walne zgromadzenie notariuszy izby,
− rada izby notarialnej.
Liczba notariuszy w 2003 r. w Polsce wyniosła ogółem 1.59024

Ograniczenia konkurencji

Do istotnych ograniczeń dotyczących zawodu notariusza należą:

a) fakt, iż decydujące znaczenie o przyjęciu na aplikację ma egzamin ustny
zawierający w sobie elementy uznaniowości i subiektywizmu, co może stanowić
potencjalne pole do nadużyć25,
24

25

Źródło: Strona internetowa: www.krn.org.pl/notariat_bazy_adresowe.htm#notariusze z 10 września 2003 r.
Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej przy czym warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest

uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z pracy pisemnej. Część pisemna konkursu trwa cztery godziny
i polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 225 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat
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b) bezwzględny zakaz reklamy osobistej notariuszy, co powoduje zmniejszony dostęp
do informacji na temat tych usług,

c) niezgodne z Konstytucją określenie stawek taksy notarialnej – Trybunał
Konstytucyjny w dniu 10 grudnia 2003 r. orzekł o niezgodności z Konstytucją
przepisów, które podwyższały o 100 do 600 % maksymalne stawki opłat za czynności
notarialne. W tej sytuacji Parlament ma pół roku na dostosowanie przepisów
do Konstytucji,

d) kształtowanie opłaty notarialnej proporcjonalnie do wartości nieruchomości.
W połączeniu z faktem, iż umowom sprzedaży i kupna nieruchomości pod groźbą
nieważności musi być nadana forma notarialna, oznacza to, iż zawierający takie
transakcje zmuszeni są z mocy prawa do przekazywania dodatkowo pewnej części
wartości nabywanej bądź zbywanej nieruchomości notariuszowi, co nie wydaje
się uzasadnione jego wkładem pracy i zwiększa koszty transakcyjne w obrocie
nieruchomościami26.

Ocena ograniczeń przez Prezesa UOKiK

Jakkolwiek notariusze pełnią ważną funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego,
okupione jest to zwiększeniem kosztów transakcyjnych w gospodarce. Wynika
uzyskuje 1 punkt. Kandydat otrzymuje pozytywną ocenę z części pisemnej w przypadku uzyskania co najmniej
180 punktów. W części ustnej konkursu każdy z kandydatów odpowiada na losowo przez siebie wybrany zestaw
5 pytań. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania uzupełniające. Odpowiedź na każde pytanie
z części ustnej konkursu jest oceniana indywidualnie przez każdego z członków komisji przy zastosowaniu skali
od 0 do 5 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty są sumowane. Kandydat otrzymuje pozytywną ocenę z części
ustnej konkursu w przypadku uzyskania co najmniej 100 punktów. Kandydat uzyskuje pozytywny wynik
z konkursu w przypadku otrzymania pozytywnej oceny z części pisemnej i ustnej.
26

Przykładowo, za czynność notarialną dotyczącą nieruchomości o wartości pomiędzy 60 tys. zł, a 1 mln zł

notariusz może pobrać opłatę w wysokości do 1100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Oznacza to, iż za
poświadczenie umowy sprzedaży mieszkania o wartości 150 tys. zł opłata ta może wynieść do 1550 zł.
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to przede wszystkim z niewielkiej liczby samych notariuszy oraz istniejących
wewnątrz tej grupy mechanizmów ograniczających konkurencję, takich jak uznawanie
konkurencji cenowej za szczególnie rażące naruszenie etyki zawodowej.

Podobnie jak w przypadku adwokatów i radców prawnych, istnieje bezwzględny
zakaz reklamy osobistej notariuszy, co powoduje zmniejszony dostęp do informacji
na temat tych usług. Niemożliwe jest publiczne informowanie o stosowanych cenach,
a więc o jednym z głównych ekonomicznych parametrów świadczonej usługi.
W opinii Prezesa Urzędu ograniczenia te trudno uzasadnić w jakikolwiek sposób,
nie da się natomiast zakwestionować ich negatywnych skutków dla konkurencji
na rynku usług notarialnych.

Sama idea konkurencji jest zresztą przez Krajową Radę Notarialną zwalczana,
co znajduje odzwierciedlenie we wspominanym już zapisie Kodeksu Etyki
Zawodowej Notariusza, uznającym przyciąganie klientów poprzez zaproponowanie
niższego wynagrodzenia za szczególnie rażący przejaw nieuczciwej konkurencji.
Zapis ten należy uznać za niezwykle szkodliwy dla klientów, gdyż prowadzi do
utrzymywania się na rynku wyższych cen ich kosztem. Zdanie Prezesa UOKiK
podzielił w tej kwestii Sąd Najwyższy, uznając kwestionowany artykuł Kodeksu
za niezgodny z prawem i nieetyczny.

Zastrzeżenia wzbudza również kształtowanie opłat za czynności notarialne dotyczące
nieruchomości w zależności od wartości ich przedmiotu. Zdaniem Prezesa UOKiK
takie rozwiązanie prowadzi do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów w obrocie
nieruchomościami i przysparza notariuszom korzyści nieproporcjonalne do wkładu ich
pracy.

Ścisłe określenie formy organizacyjnej prowadzenia działalności notarialnej, podobnie
jak w przypadku pozostałych zawodów prawniczych, utrudnia tworzenie podmiotów
zajmujących się kompleksową obsługą pewnych obszarów działalności gospodarczej.
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W opinii organu antymonopolowego rozpatrywane ograniczenie nie jest uzasadnione
z punktu widzenia interesu publicznego.

4. FARMACEUCI
Charakterystyka rynku
Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego
i obejmuje działalność polegającą w szczególności na:
− wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących
przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz
sprawowaniu nadzoru nad ich obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem,
− sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych,
− sprawdzaniu jakości i tożsamości leków recepturowych, leków aptecznych
i leków gotowych,
− udzielaniu informacji i porad odnośnie działania produktów leczniczych
i stosowania wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach
i hurtowniach farmaceutycznych,
− kierowaniu apteką, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną.
Samorząd zawodu aptekarskiego stanowią Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby
aptekarskie.

Organami Naczelnej Izby Aptekarskiej są: Krajowy Zjazd Aptekarzy, Naczelna Rada
Aptekarska, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelny
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Organami okręgowej izby aptekarskiej są: okręgowy zjazd aptekarzy, okręgowa rada
aptekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd aptekarski, okręgowy
rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
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Ograniczenia konkurencji
Sprzeczne z zasadami konkurencji rozwiązania promuje wniesiony przez środowisko
farmaceutów projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, wniesiony przez
farmaceutów.

Uzasadnieniem

zmiany

jest

dostosowanie

przepisów

do rygorystycznych regulacji obowiązujących w niektórych państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Głównym ograniczeniem, jakie jest zawarte w projekcie,
jest możliwość tworzenia aptek tylko przez farmaceutów. Wiele pozostałych zapisów
stanowi również różnego rodzaju ograniczenia na rynku świadczenia usług
farmaceutycznych.

Projekt zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne, między innymi:
− wyłącza sklepy ogólnodostępne z możliwości obrotu produktami leczniczymi,
− przewiduje wyłączność hurtowni farmaceutycznych na prowadzenie obrotu
środkami specjalnego żywieniowego przeznaczenia i suplementami diety,
− ogranicza możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej jednocześnie z prowadzeniem apteki,
− uściśla i zaostrza wymogi, jakie powinien spełniać kierownik apteki szpitalnej
lub zakładowej,
− nadaje uprawnienie radzie powiatu, która w porozumieniu z okręgową radą
aptekarską określa zasady rozmieszczania aptek z uwzględnieniem równego
dostępu do leków dla mieszkańców,
− określa, iż zezwolenia na prowadzenie apteki wydaje wojewódzki inspektor
farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii okręgowej rady aptekarskiej. Ponadto
zawęża możliwość tworzenia apteki do podmiotów takich jak: aptekarz, spółka
partnerska aptekarzy, spółka jawna aptekarzy, spółka jawna aptekarza i innych
osób fizycznych, jeśli w umowie spółki powierzono aptekarzowi prowadzenie
spraw spółki,
− ogranicza możliwość wydania zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku,
gdy na terenie gminy na jedną aptekę przypadać będzie mniej niż 5.000
mieszkańców.
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Zmiany, które nie są korzystne dla rozwoju konkurencji, miałyby narzucać dodatkowe
ograniczenia przy prowadzeniu i zakładaniu apteki, tj. nadanie wyłącznego prawa
zakładania aptek osobom będącym farmaceutami oraz ograniczenie liczby aptek
w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie przypadających na jedną aptekę.
Regulacje dotyczące farmaceutów nie są tak restrykcyjne jak w przypadku innych
zawodów

zaufania

publicznego,

są

również

łagodniejsze

od

uregulowań

obowiązujących w wielu państwach członkowskich UE. Jednak niepokojące
są sygnały o chęci wprowadzenia kolejnych ograniczeń.

5. DORADCY PODATKOWI
Charakterystyka rynku
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
− udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich
rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
− prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im
pomocy w tym zakresie,
− sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań
i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą
Doradców Podatkowych. Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby
Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę.
Samorząd doradców podatkowych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań
i podlega tylko ustawom. Krajowa Izba Doradców Podatkowych może tworzyć
regionalne oddziały Izby i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.
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Ograniczenia konkurencji

Regulacje dotyczące doradców podatkowych są umiarkowanie liberalne. Istnieją
ograniczenia dotyczące reklamy, formy organizacyjnej, łączenia działalności doradcy
podatkowego z innymi zajęciami, które powtarzają się niemal przy każdej do tej pory
omawianej korporacji. Jednakże jest to jeden z samorządów, którego członkiem zostać
jest relatywnie łatwo. W przypadku doradców podatkowych nie ma konieczności
odbycia aplikacji, w związku z czym droga do zawodu nie jest długa. Nie ma też
ograniczenia co do kierunku studiów, jedyny wymóg to posiadanie wyższego
wykształcenia.

6. Planowane zmiany w ustawodawstwie polskim

Przedmiotem debaty w Parlamencie jest obecnie przygotowany przez jedno
z ugrupowań

parlamentarnych

projekt

ustawy

zmieniający

ustawę

Prawo

o adwokaturze, ustawę o radcach prawnych, ustawę Prawo o notariacie i ustawę
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej. W chwili obecnej we wszystkich wymienionych samorządach zawodowych
egzamin dopuszczający kandydatów do aplikacji przeprowadzany jest wyłącznie przez
członków samorządu. W projekcie ustawy zostały zawarte pewne zmiany w tym
zakresie. Zgodnie z projektem konkurs na aplikację przeprowadzać ma Komisja
Egzaminacyjna ustanowiona przy Ministrze Sprawiedliwości. W skład Komisji mają
wchodzić zarówno przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i przedstawiciele samorządu zawodowego
oraz pracownicy naukowi. Egzamin ma mieć tylko formę pisemną. Zgodnie
z projektem po uzyskaniu wpisu na listę wykonujący zawód adwokata, notariusza czy
radcy prawnego sam będzie wyznaczał swą siedzibę zawodową i zawiadamiał o tym
okręgową radę.

Inną inicjatywą legislacyjną jest, zgłoszony przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej, projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe
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pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze
nad działalnością samorządów zawodowych (…). Projekt definiuje pojęcie zawodu
zaufania publicznego, co było do tej pory kształtowane przez orzecznictwo sądowe
oraz wylicza rodzaje zawodów zaufania publicznego, jakie występują w Polsce.
Artykuł 6 projektu stanowi, iż „w zakresie wynikającym z ustawowego ograniczenia
wolności podejmowania i wykonywania zawodu zaufania publicznego, w tym wolności
wyboru formy wykonywania zawodu oraz podejmowania i wykonywania czynności
zawodowych, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.

Zdaniem UOKiK nie można odgórnie wyłączyć prawa konkurencji w zakresie,
w jakim nastąpiło to w art. 6 projektu ustawy, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie
konkurencji i konsumentów wyłączenia mogą nastąpić w zależności od warunków
i okoliczności rozpatrywanej sprawy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zgłosił swoje krytyczne uwagi w tym zakresie.

Kolejnym projektem, który wprowadza wiele nowych rozwiązań w zakresie
wykonywania zawodu adwokata jest projekt ustawy przygotowany przez adwokaturę.
W dniu 10 stycznia 2004 r. na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury
zadeklarowano chęć poszerzenia dostępu do zawodu adwokata oraz zaprezentowano
projekt ustawy o adwokaturze. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – p. Stanisław
Rymar ogłosił, iż trzeba zmienić system naboru na aplikację oraz umożliwić
adwokatom współpracę nie tylko z radcami prawnymi, ale także z tłumaczami,
doradcami podatkowymi, księgowymi, kuratorami i syndykami.

W projekcie stworzonym przez adwokaturę zagadnienia takie jak:
− reklamowanie działalności,
− konkurs na aplikację adwokacką,
− zasady odbywania aplikacji adwokackiej,
zostały przeniesione w prawie niezmienionej treści ze sfery samoregulacji samorządu
do sfery regulacji na szczeblu krajowym.

28

Nowymi zagadnieniami zamieszczonymi w projekcie są:
− możliwość przyjmowania depozytów od klientów na pokrycie kosztów
świadczenia pomocy prawnej,
− coroczna publikacja listy adwokatów w biuletynie informacji publicznej,
− uprawnienie dla adwokatów do wykonywania zawodu za granicą w formie
spółki osobowej,
− obowiązek doskonalenia zawodowego dla adwokatów oraz aplikantów
adwokackich.

Jeśli chodzi o reguły konkursu na aplikacją adwokacką, to projekt adwokatury nie
wnosi w zasadzie nic nowego – proponuje jedynie wprowadzenie do składu komisji
egzaminacyjnej przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości. Jednakże adwokatura nie
chce oddawać decydującego głosu w sprawie przeprowadzania egzaminów
na aplikację. W związku z tym spełnienie obietnic poszerzenia dostępu do zawodu
adwokata będzie zależało tylko od adwokatury, ponieważ od strony formalnej zasady
przeprowadzania egzaminu nie zmienią się.

Zgodnie z projektem ustawy aplikacja adwokacka będzie się odbywać na podobnych
zasadach jak do tej pory. Okręgowa rada adwokacka będzie mogła skreślić aplikanta
adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat
aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata. Jest
to

uprawnienie

mogące

mieć

negatywne

konsekwencje

dla

aplikanta,

usprawiedliwione bardzo enigmatyczną i mogącą być dowolnie interpretowaną
klauzulą generalną.

Do projektu dodano przepisy karne. W art. 223 projektu ustawy (podobnie zresztą jak
w art. 52 projektu przygotowanego przez MGPiPS) postanowiono, że każdy, kto
prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu czynności zawodowych zawodu
adwokata nie posiadając uprawnień do wykonywania tego zawodu, podlega karze
grzywny do 50.000 zł. Można podejrzewać, że art. 223 projektu ustawy jest
niekonstytucyjny, ponieważ podobny przepis (art. 59 kodeksu wykroczeń, który
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brzmiał: „kto wykonuje czynności zawodowe, nie mając wymaganych do tego
uprawnień lub przekraczając swe zawodowe uprawnienia albo wbrew zakazowi
organu państwowego, podlega karze grzywny”) został uznany przez Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 26 listopada 2003 r. za niezgodny z Konstytucją
RP z 1997 r.

Korzystną zmianą jest możliwość zgłoszenia przez adwokata okręgowej radzie
adwokackiej własnego wyboru siedziby wykonywania zawodu. Za zgodą właściwej
rady adwokackiej adwokat może wykonywać zawód również w oddziale spółki, filii
kancelarii lub filii zespołu adwokackiego. Adwokat może wykonywać zawód
w różnych formach jednocześnie i w więcej niż w jednej spółce.

Pozytywnie należy ocenić zawarte w projekcie ustawy zobowiązanie Naczelnej Rady
Adwokackiej do corocznej publikacji w biuletynie informacji publicznej listy
adwokatów z podaniem formy oraz siedziby wykonywania zawodu. Jest to cenna
informacja, do której będzie miało dostęp nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości
czy sądy, ale również wszyscy zainteresowani. Tak jak w przypadku notariuszy
czy biegłych rewidentów, lista poprawi dostęp do informacji o usługach prawniczych.

W myśl zapisów projektu reklama jest uregulowana szerzej niż w postanowieniach
regulaminu Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgodnie z projektem adwokat może
udzielić rzeczowej informacji o swojej działalności na stronach internetowych.
Nowością

są

także

uprawnienia

adwokata

do

korzystania

w

przetargach

na świadczenie pomocy prawnej z referencji oraz nazw i nazwisk klientów
reprezentowanych przez adwokata, jednakże pod warunkiem uzyskania wcześniejszej
zgody klienta. W ograniczonym zakresie zmiana ta może korzystnie wpłynąć
na rozwój konkurencji pomiędzy poszczególnymi kancelariami.

30

III

ANALIZA EKONOMICZNA OGRANICZEŃ KONKURENCJI
W SEKTORZE WOLNYCH ZAWODÓW

1. Problemy regulacji sektora wolnych zawodów

Główną formą regulacji sektora wolnych zawodów jest samoregulacja, tj. regulacja
danej profesji przez wykonujące ją osoby. Zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem
samorządu zawodowego, który może, przykładowo, kontrolować warunki, na jakich
przyjmowani są do zawodu nowi adepci, ustalać granice dla ich zachowania na rynku,
czy też unormować sposób, w jaki zorganizowane jest świadczenie danej usługi.
Wszystkie powyższe przykłady regulacji stanowią ograniczenie konkurencji,
jakkolwiek uznawane bywają za niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu
jakości obsługi klientów, a więc dla ograniczenia zawodności rynku usług
profesjonalnych.

Regulacyjne ograniczenia konkurencji w sektorze wolnych zawodów można podzielić
na trzy grupy:

− ograniczenia dostępu do zawodu, obejmujące przede wszystkim warunki, jakie
osoba chcąca prowadzić określoną działalność musi spełniać (np. dotyczące
wykształcenia, uzyskanych uprawnień zawodowych),
− ograniczenia w postępowaniu, dotyczące używania tytułów zawodowych,
reklamy, opłat pobieranych za świadczone usługi etc.,
− ograniczenia dotyczące formy organizacyjnej – np. zakaz świadczenia usług
profesjonalnych w formie spółki kapitałowej.

Wiele z powyższych ograniczeń istotnie przyczynia się do zmniejszenia zawodności
rynku, przede wszystkim poprzez redukcję asymetrii informacyjnej pomiędzy
dostawcą i odbiorcą usługi oraz ograniczanie możliwości nadużyć ze strony
nierzetelnych przedstawicieli danej profesji. Większość z nich jednak idzie dalej niż
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byłoby to korzystne ze społecznego punktu widzenia lub też chroni konsumentów
tylko pozornie. Można to zilustrować przykładami z każdej ze wspomnianych
kategorii.

Ograniczenia dostępu do zawodu mają na celu zapewnienie, iż będzie
on wykonywany przez profesjonalistów, którzy rzeczywiście dysponują odpowiednią
wiedzą i kwalifikacjami. W ten sposób konsumenci chronieni są przed osobami
o niewystarczających umiejętnościach i zachowywany jest minimalny poziom jakości
świadczonych usług. Z ekonomicznego punktu widzenia regulacje te mogą być
społecznie korzystne, zwłaszcza w sytuacji, gdy ma miejsce pełna asymetria
informacji (tzn. dostawcy usług nie są w stanie nawet pośrednio, np. zachowaniem,
wiarygodnie informować odbiorców o jakości sprzedawanych dóbr). Największe
korzyści z wprowadzenia minimalnych wymogów jakościowych mogą odnieść
uczestnicy rynków, na których popyt jest relatywnie niewrażliwy na cenę lub
przejawia dużą wrażliwość na jakość, koszty związane z dostarczaniem jakości
są niskie oraz skłonność konsumentów do płacenia za dobra o niskiej jakości jest
niska.

Z drugiej jednak strony sugeruje się, iż jeżeli we wspomnianych warunkach zadanie
ustanowienia minimalnych standardów jakościowych zostanie powierzone grupie
osób wykonujących dany zawód, standardy te będą ustalone zbyt wysoko w stosunku
do ich optymalnego społecznie poziomu. Ustalający standardy przedsiębiorcy będą
dążyli bowiem do uzyskania dodatkowych korzyści wynikających ze zmniejszenia
konkurencji

w

sektorze

wskutek

ograniczenia

liczby

osób

uprawnionych

do dostarczania określonego dobra. W konsekwencji dane dobro będzie dostarczane w
mniejszej ilości niż byłoby to społecznie pożądane, a wykonujący określony zawód
uzyskiwać będą zyski większe niż w sytuacji ustalenia standardów na poziomie
optimum społecznego.

Ustalenie zbyt wysokich standardów może również doprowadzić do obniżenia
ogólnego poziomu jakości świadczonych usług. Stanie się tak, gdy będąca jego
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konsekwencją zwyżka cen doprowadzi do tego, że konsumenci o niskich dochodach,
bądź nawet przedsiębiorstwa uznające ceny za zbyt wygórowane, nie będą korzystać
z porad profesjonalistów, lecz postarają się zdobyć odpowiednie informacje
lub wykonać daną pracę na własną rękę. Negatywny wpływ takich działań na ogólny
poziom jakości tak wykonywanych usług jest oczywisty.

Podstawowym celem ograniczeń z drugiej grupy, dotyczących zachowania osób
wykonujących dany zawód, jest zapewnienie odpowiednich standardów etycznych
postępowania na rynku w celu ochrony konsumentów. Jednakże również
i te restrykcje mogą, poprzez osłabienie konkurencji na rynku, wpływać negatywnie
na dobrobyt społeczeństwa. Przykładowo, regulacje dotyczące rekomendowanych
opłat za usługi czy też ograniczenia odnośnie reklamy mogą prowadzić do istotnego
zmniejszenia konkurencji pomiędzy wykonującymi wolne zawody, a ich pozytywny
wpływ na dobro konsumentów jest dyskusyjny.

Regulacje dotyczące ustalania lub rekomendowania cen mają szczególnie szkodliwy
wpływ na konkurencję. Prowadzą bowiem do zachowania wyższych niż w warunkach
konkurencji cen, bez adekwatnego wzrostu jakości świadczonych usług. Wynika to
z faktu, iż regulacja cen w żaden sposób nie redukuje asymetrii informacyjnej
pomiędzy profesjonalistami a ich klientami. W konsekwencji rynek pozostaje
niedoskonały, profesjonaliści nie zyskują dodatkowej motywacji do utrzymywania
wysokiej jakości usług, natomiast otrzymują prawo do pobierania cen, które niemal
zawsze są wyższe niż rynkowe. Ponadto ustalone lub rekomendowane ceny nie służą
efektywnemu ekonomicznie świadczeniu usług, ponieważ redukując konkurencję nie
zmuszają profesjonalistów do eliminowania niepotrzebnych kosztów.

Jakkolwiek można twierdzić, iż powyższe zjawiska nie pojawią się w przypadku cen
rekomendowanych, które mają charakter orientacyjny, argument taki należy odrzucić
jako nieuzasadniony. Ceny rekomendowane umożliwiają bowiem profesjonalistom
koordynowanie polityki cenowej w ten sposób, iż dla mniejszych odbiorców ich usług
ceny rekomendowane stałyby się cenami ustalonymi. Jedynie duzi odbiorcy,
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dysponujący dużą siłą przetargową byliby w stanie uzyskać rabat. W konsekwencji
w stosunku do mniejszych podmiotów (w szczególności konsumentów) wystąpiłyby
wszelkie negatywne skutki cen ustalonych.

Argument na korzyść ustalonych cenników stwierdzający, iż są one wyjściem
naprzeciw konsumentom chcącym z góry móc obliczyć koszt usługi nie wydaje się
przekonujący. Problem ten jest dosyć szeroko rozpoznany i ustalanie cenników jest
obecnie coraz rzadziej spotykane.

Kontrowersje występują również w związku z reklamą w sektorze wolnych zawodów.
Z jednej strony argumentuje się, iż jej ograniczenie zapobiega obniżaniu powagi
zawodu i

sprzyja

świadczeniu usług wysokiej

jakości, nie

dopuszczając

do intensywnej konkurencji cenowej, która, zdaniem niektórych, nieuchronnie
doprowadziłaby do obniżenia jakości świadczonych usług. Z drugiej jednak strony
reklama stanowi ważny środek w walce konkurencyjnej, ponadto może być istotnym
źródłem informacji o dostępnych usługach. Jej ograniczenie może sprzyjać powstaniu
stanu, w którym faktyczna konkurencja pomiędzy profesjonalistami, wskutek braku
wiedzy klienta o dostępnych możliwościach wyboru, będzie iluzoryczna.

Trzeci rodzaj ograniczeń, dotyczący organizacyjnej formy świadczenia usług
profesjonalnych także może zapobiegać negatywnym skutkom zawodności rynku,
choć jego efektem może być również ograniczenie konkurencji. Uzasadnieniem dla
takich ograniczeń, jak zakaz świadczenia usług profesjonalnych w formie spółki
kapitałowej, jest ochrona klientów oraz chęć uniknięcia pokusy nadużycia, która
może zaistnieć w sytuacji, gdy profesjonalista nie ponosi w pełni konsekwencji
bankructwa własnej firmy (jak miałoby to miejsce w przypadku spółki kapitałowej).
Zakaz świadczenia usług wraz z przedstawicielami innych zawodów miałby z kolei na
celu zapewnienie, iż motyw zysku nie stałby się głównym motywem działalności
profesjonalisty, co mogłoby zagrozić wymiarowi etycznemu danego zawodu.
Z drugiej jednak strony, ograniczenie to może przeciwdziałać powstawaniu nowych,
innowacyjnych

form

organizacyjnych

świadczenia

usług

profesjonalnych,
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zrzeszających profesjonalistów z różnych dziedzin, chroniąc tym samym mniej
efektywnych

przedstawicieli

odpowiedniego

zawodu.

zabezpieczenia

za

Wydaje

pomocą

się,

innych

iż

przy

zapewnieniu

regulacji

chroniących

konsumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy odpowiedni poziom kapitału
w spółce, kwestia wyboru formy organizacyjnej świadczenia usług profesjonalnych
nie musi być uregulowana odgórnie i może być pozostawiona swobodnemu wyborowi
osób wykonujących wolne zawody.

Powyższe argumenty mają swoje mocne i słabe strony, wszystkie jednak opierają się
na rozważaniach teoretycznych. Istnieją jednak badania empiryczne, które zajmowały
się problemami wpływu ograniczeń regulacyjnych na różne parametry usług
profesjonalnych, takie jak jakość czy cena. Wyniki takich badań zaprezentowano
m.in. w raporcie brytyjskiego urzędu ochrony konkurencji - Office of Fair Trading
(OFT). Z przedstawionych piętnastu studiów porównawczych, badających związek
pomiędzy poziomem restrykcyjności ograniczeń konkurencji a jakością świadczonych
usług profesjonalnych, tylko w dwóch przypadkach zanotowano wpływ pozytywny,
w pięciu przypadkach był on negatywny, w jednym przypadku uzyskano
niejednoznaczne rezultaty, a w pozostałych nie stwierdzono znaczącego związku.
W kolejnych zaprezentowanych w raporcie OFT piętnastu badaniach określano
wpływ ograniczeń (przeważnie dotyczących reklamy) na konkurencję w różnych
wolnych zawodach (badania obejmowały prawników, dentystów, architektów
i optyków). We wszystkich przypadkach wpływ ten był niekorzystny – najczęściej
w wyniku ograniczeń wzrastały ceny (w 13 przypadkach), w jednym przypadku
zwiększyły się różnice pomiędzy wysokością pobieranych przez profesjonalistów
opłat, a w innym obecność ograniczenia spowodowała zmniejszenie elastyczności
popytu (co umożliwiało podnoszenie cen).

W przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej przez Instytut Zaawansowanych
Badań w Wiedniu raporcie o ekonomicznych skutkach regulacji w sektorze wolnych
zawodów,

obejmującym

księgowych,

architektów,

inżynierów,

prawników

i farmaceutów, również stwierdzono negatywny wpływ wielu regulacji na stan
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konkurencji w sektorze wolnych zawodów. Dla większości badanych zawodów
znaleziono negatywny związek pomiędzy poziomem regulacji, a produktywnością.
Ponadto wysnuto wniosek, iż niski poziom regulacji nie stanowi przeszkody
dla rozwoju sektora wolnych zawodów, lecz przeciwnie, sprzyja temu procesowi.

Za

liberalizacją

systemu

regulacji

wolnych

zawodów

przemawiają

także

doświadczenia krajów, które na taki krok się zdecydowały. Przykładowo, zniesienie
monopolu prawników na usługi notarialne w australijskim stanie Nowa Południowa
Walia przyniosło w efekcie obniżkę cen średnio o 17% w ciągu dwóch lat,
co przełożyło się na oszczędności dla konsumentów w wysokości co najmniej
86 milionów AUD. Podobne rezultaty przyniosła deregulacja tychże usług w Holandii,
Anglii i Walii, przy czym stwierdzono, iż na obszarach Wielkiej Brytanii, gdzie
monopol prawników na usługi notarialne został utrzymany, ceny tych usług były
wyższe.

W Holandii Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości podjęły
działania, których konsekwencją była reforma regulacji dotyczących prawników,
agentów pośredniczących w handlu nieruchomościami, księgowych i brokerów
ubezpieczeniowych. W odniesieniu do prawników uproszczono dostęp do korporacji,
zakazano rekomendowania stawek oraz ograniczono uprawnienia regulacyjne
samorządu zawodowego. Zaowocowało to większym zróżnicowaniem stawek,
pojawieniem się nowych usług oraz zwiększeniem liczby osób wykonujących zawód.
W sektorze agentów pośredniczących w handlu nieruchomościami zniesienie
monopolu samorządu zawodowego doprowadziło do wejścia nowych agentów na
rynek, obniżenia kosztów obrotu nieruchomościami oraz bardziej elastycznego
świadczenia usług.

Regulacja wolnych zawodów jest zagadnieniem skomplikowanym. Z jednej strony
zapobiega ona negatywnym zjawiskom związanym z zawodnością rynku, z drugiej
może ograniczać konkurencję w sektorze, odbierając profesjonalistom bodźce
do proponowania niższych cen oraz wprowadzania innowacji w swoich usługach.
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Wydaje się, iż w wielu przypadkach poziom regulacji jest raczej zbyt wysoki niż zbyt
niski, co ostatecznie skutkuje wyższymi cenami świadczonych usług oraz niższym
poziomem zaspokojenia potrzeb społecznych.
2. Ocena stanu konkurencji na rynku usług prawniczych27

Konieczność występowania regulacji ograniczających konkurencję w sektorze
wolnych zawodów nie ulega wątpliwości. Istotne jest jednak czy nie są one
nieproporcjonalnie

restrykcyjne

i

jak

silny

jest

ich

negatywny

wpływ

na funkcjonowanie rynku, a więc na takie parametry, jak np. ilość funkcjonujących
przedsiębiorstw (względnie osób świadczących dane usługi). Zakładamy, że stabilna
lub w niewielkim stopniu rosnąca liczba przedsiębiorstw przy szybko rosnącym rynku
oznacza, iż mechanizm konkurencji funkcjonuje nie w pełni sprawnie na skutek
obecności znaczących barier wejścia do sektora. Kierując się dostępnością danych,
zbadano sytuację w sektorze usług prawnych (skupiając się na adwokatach i radcach
prawnych). Jakkolwiek analiza nie ma charakteru całościowego, pozwala na wysnucie
pewnych wniosków odnośnie stanu konkurencji na badanych rynkach.

Liczba wykwalifikowanych prawników w Polsce i w wybranych krajach
W celu stwierdzenia czy liczba prawników aktywnych w Polsce nie jest zaniżona
w stosunku do potrzeb społecznych wskutek obowiązujących ograniczeń w dostępie
do zawodu, zasadnym wydaje się sprawdzenie, jak wielkość ta kształtuje się w innych
krajach. Do porównań przyjęto dane dotyczące wykwalifikowanych prawników,
tj. takich, którzy posiadają uprawnienia do reprezentowania klienta przed sądem.

Na tle innych krajów Unii Europejskiej liczba obywateli przypadająca na jednego
prawnika w Polsce jest bardzo wysoka – jedynie w sześciu krajach UE wskaźnik ten
kształtuje się na poziomie porównywalnym bądź wyższym. Liczba obywateli
przypadająca na jednego prawnika w Polsce jest niemal czterokrotnie wyższa niż
27

Dane użyte w niniejszej części raportu pochodzą z: Ł. Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej.
Raport z monitoringu.; Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Związku Adwokatur UE (CCBE) oraz Eurostatu
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w Hiszpanii i Portugalii oraz trzykrotnie wyższa niż w Wielkiej Brytanii, Włoszech
czy też Grecji.

Należy zauważyć ponadto, iż dane użyte do wyliczeń zawyżają liczbę polskich
prawników rzeczywiście dostępnych na rynku. Wynika to z faktu, iż dane podawane
przez Związek Adwokatur UE (CCBE) obejmują w przypadku Polski wszystkie osoby
posiadające tytuł adwokata bądź radcy prawnego, zaś część z nich, czy to ze względu
na wiek, czy też z innych powodów nie jest aktywna w swojej profesji.

Liczba

mieszkańców

przypadająca

w

Polsce

na

jednego

prawnika

zdaje

się potwierdzać tezę o istotności negatywnego wpływu restrykcji obowiązujących
w branży na poziom konkurencji w niej panującej. Prawników posiadających pełne
uprawnienia jest w Polsce relatywnie niewielu, co sprawia, iż nie są poddani równie
silnej presji konkurencyjnej, jak przedsiębiorcy działający w innych sektorach
gospodarki.

Liczba prawników w Polsce oraz jej zmiany w czasie

Analiza kształtowania się liczby prawników w Polsce, w połączeniu z badaniem
wskaźników odzwierciedlających presję tak od strony popytu (liczba spraw
spływających do sądów), jak i podaży (liczba absolwentów prawa), wywieraną
na liczebność profesji, pozwala na precyzyjniejsze określenie wpływu na konkurencję
restrykcji obowiązujących w sektorze prawnym.

Podstawową tendencją, jaką można zaobserwować, jest bardzo mały wzrost liczby
adwokatów i radców prawnych. W badanym okresie (1997 – 2002) liczba adwokatów
zwiększyła się o 189 osób, a w ujęciu względnym o 2,6%. W podobnym stosunku
wzrosła liczba radców prawnych (o 2,7%,), zwiększając się o 542 osoby. Dużo
większą dynamikę wykazała liczba radców wykonujących zawód, których w badanym
okresie przybyło 2752, co w ujęciu względnym daje wzrost o 19,4% w ciągu 6 lat.
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Aby uzyskać obraz wzrostu zapotrzebowania na prawników, zasadnym jest
odniesienie ich liczebności do liczby spraw, które co roku wpływają do sądów.

Liczba spraw spływających rocznie do polskich sądów w badanym okresie wzrosła
znacznie – o ponad 70%. Podobnie - o 76% - wzrosła liczba spraw karnych
i rodzinnych, a zatem takich, w których występować mogą jedynie adwokaci28. Jest to
wzrost wielokrotnie większy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w przypadku
liczby wykwalifikowanych prawników, a zatem ilość spraw przypadających
na jednego prawnika zwiększyła się znacznie w badanym okresie. O ile w roku 1997
na przeciętnego radcę prawnego i adwokata przypadało nieco ponad 180 spraw
spływających rocznie do sądów, już sześć lat później liczba ta wynosiła ponad 300.
Równie szybko rosła liczba spraw rodzinnych i karnych w stosunku do adwokatów,
osiągając w 2002 r. poziom 376 spraw.

Fakt, iż gwałtowny wzrost liczby spraw nie wpłynął w odczuwalnym stopniu
na zmianę liczby prawników, potwierdza tezę o silnie antykonkurencyjnym
charakterze ograniczeń obowiązujących w tym segmencie sektora wolnych zawodów.
Jeszcze wyraźniej efekt ten uwidacznia się, jeśli porównanie zostanie dokonane
w dłuższym okresie. Od początku lat 90-tych bowiem liczba spraw spływających
do sądów więcej niż potroiła się (z 2740 tys. w 1991 r. do 8700 tys. w roku 2002),
natomiast, przykładowo, liczba adwokatów wzrosła w bardzo niewielkim stopniu
(z 6,9 do 7,4 tys. osób). Tak duże i rosnące dysproporcje pomiędzy podażą
wykwalifikowanych prawników, a generującą popyt na ich usługi liczbą spraw
spływających do sądów może świadczyć o istotnym zakłóceniu rynkowego
mechanizmu konkurencji w sektorze usług prawnych.

Niewielki wzrost liczby wykwalifikowanych prawników nie daje się wytłumaczyć
niewystarczającą podażą absolwentów studiów prawniczych, jako że liczba
absolwentów prawa od początku lat dziewięćdziesiątych gwałtownie wzrosła (ponad
28

Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż część spraw karnych w 2001 i 2002 stanowiły sprawy o wykroczenia,
w których bronić mogli również radcowie prawni.
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trzyipółkrotnie). Wzrost ten nie znalazł odzwierciedlenia w zmianie liczby
wykwalifikowanych prawników.

Jak widać z omawianych powyżej danych, w analizowanym okresie presja na wzrost
liczebności adwokatów i radców prawnych wywierana była zarówno od strony popytu
(gwałtowny wzrost liczby spraw spływających do sądów), jak i od strony podaży
(wzrastająca liczba absolwentów prawa). Jej skutek był wszakże niewielki – liczba
wykwalifikowanych prawników wzrastała powoli, utrzymując się na bardzo niskim
poziomie w porównaniu z krajami UE.

Opierając się na podstawowych prawach ekonomicznych można przypuszczać,
iż przedstawiony powyżej rozwój sytuacji na rynku usług prawnych zaowocował
wzrostem cen, obniżeniem jakości lub pogorszeniem dostępu do tychże usług,
najprawdopodobniej zresztą wszystkie te zjawiska wystąpiły jednocześnie, a widoczne
były z różnym natężeniem w zależności od segmentu rynku. W segmencie usług
drogich i wysokiej jakości wzrost popytu ujawnił się zapewne w postaci wzrostu cen,
natomiast w segmentach, gdzie większą wagę przykłada się do niewygórowanej ceny,
najprawdopodobniej obniżeniu uległa jakość usług oraz stopień ich dostępności.
Jakkolwiek brak jest danych pozwalających na weryfikację tej tezy, to przy założeniu,
iż w sektorze usług prawnych obowiązują podstawowe zależności ekonomiczne, inny
rozwój sytuacji wydaje się nieprawdopodobny.

Niewielka zmiana liczby wykwalifikowanych prawników pomimo znaczącego
wzrostu liczby absolwentów prawa zdaje się potwierdzać nie tylko tezę o zbyt
wysokich barierach wejścia do sektora, ale również twierdzenie o dużej uznaniowości
systemu naboru na aplikację. Wzrost liczby absolwentów z dużym opóźnieniem
wpływał

na

liczbę

aplikantów,

w

bardzo

niewielkim

stopniu

znajdując

odzwierciedlenie w liczbie wykwalifikowanych prawników. Oznaczać to może,
iż korporacje, przyjmując do zawodu osoby kierowały się nie tyle sytuacją rynkową
(większą liczbą spraw i absolwentów prawa), co własnym uznaniem.
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Podsumowanie

Istnieje szereg uzasadnień dla regulowania działalności wolnych zawodów,
wynikających przede wszystkim z ekonomicznej specyfiki świadczonych przez ten
sektor usług. Główną troską opowiadających się za daleko idącą regulacją jest
zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług. Należy jednak mieć
świadomość tego, że jeżeli regulacja będzie powierzana wyłącznie przedstawicielom
danej profesji, minimalne wymagania jakościowe zostaną ustalone na zbyt wysokim
poziomie, co ograniczy konkurencję i doprowadzi do wzrostu cen lub spadku jakości
usług. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo podejmowania przez profesjonalistów
działań mających na celu opanowanie mechanizmu regulacyjnego i wykorzystanie
go do ograniczenia konkurencji w branżach, w których działają.

Po dokonaniu analizy regulacji prawnych opisanych wolnych zawodów, można
zauważyć, iż najbardziej surowe wymogi dostępu do zawodu występują w sektorze
usług prawniczych (adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy).

Korporacje zawodowe konserwatywnie podchodzą do możliwości reklamy swoich
usług. Wśród większości omawianych zawodów obowiązuje całkowity zakaz reklamy
z możliwością podawania informacji na ściśle określonych zasadach.

Przy świadczeniu usług przez większość przedstawicieli zbadanych wolnych
zawodów, oprócz doradców podatkowych, obowiązują ceny w jakimś stopniu
ustalone. W większości przypadków wynika to z ustaw lub rozporządzeń. Jeśli istnieje
ustalony zakres cenowy, tak jak w przypadku notariuszy, pojawia się pokusa
stosowania wyższych stawek z przedziału wymienionego w rozporządzeniu.

W przypadku każdego zawodu pojawiają się także ograniczenia dotyczące
prowadzenia działalności w ściśle określonych formach. Również tutaj najbardziej
restrykcyjne są regulacje dotyczące zawodów prawniczych. Wyłącznym przedmiotem
działalności tych podmiotów (spółek, kancelarii) jest świadczenie pomocy prawnej.
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Bariery wejścia do zawodów prawniczych, takich jak radcowie prawni i adwokaci
są w Polsce bardzo wysokie. Wynikiem tego jest niewielki wzrost ich liczby
od początku lat dziewięćdziesiątych pomimo bardzo dużego wzrostu liczby spraw
spływających do sądów oraz liczby absolwentów prawa. W konsekwencji liczba
obywateli

przypadająca

na

wykwalifikowanego

prawnika

(radcę

prawnego

lub adwokata) kształtuje się na poziomie dużo wyższym niż w większości państw Unii
Europejskiej,

Dla porównania bariery wejścia do sektora aptek są dużo niższe i od początku lat
dziewięćdziesiątych ich liczba w Polsce znacznie wzrosła. Trend ten utrzymuje
się zresztą nadal. Stąd liczba obywateli przypadająca na jedną aptekę w Polsce
kształtuje się na poziomie bardzo zbliżonym do obserwowanego w krajach
o zliberalizowanych regulacjach.

UOKiK rekomenduje zmiany w przepisach dotyczących regulowanych zawodów,
w szczególności prawnych. Powinny one polegać przede wszystkim na:
− obniżeniu i zobiektywizowaniu barier wejścia do zawodu,
− zwiększeniu przejrzystości rynku, tak aby osoba pragnąca skorzystać z danej
usługi miała możliwie pełną informację odnośnie profesjonalistów tę usługę
świadczących,
− umożliwieniu konkurencji cenowej,
− stworzeniu członkom samorządów o podobnych wymaganiach dotyczących
wejścia do zawodu możliwości świadczenia tych samych usług.

42

Aneks
Próba kwantyfikacji ograniczeń konkurencji w wybranych wolnych zawodach

Dążąc do wyrażenia ograniczeń konkurencji za pomocą syntetycznego wskaźnika
oparto się na metodologii opracowanej na potrzeby raportu Instytutu Badań
Zaawansowanych w

Wiedniu29.

Poszczególnym

grupom

ograniczeń

zostały

przypisane określone wartości, a następnie zagregowano je w dwa syntetyczne indeksy
mierzące odpowiednio restrykcyjność ograniczeń wejścia do zawodu oraz ograniczeń
postępowania profesjonalistów. Konstrukcja pierwszego indeksu została nieco
zmodyfikowana w stosunku do oryginału, ponieważ kryterium liczby usług
zastrzeżonych dla danego zawodu wydało się zbyt nieprecyzyjne. Ponadto w polskich
warunkach dużo większe znaczenie wydaje się mieć sposób organizacji egzaminów
wstępnych oraz kontrola korporacji nad samym ich przebiegiem; dlatego też te właśnie
czynniki zostały uwzględnione w zmodyfikowanym indeksie.

Przypisując wartości liczbowe poszczególnym wskaźnikom opierano się na aktach
prawnych (ustawy o poszczególnych zawodach) oraz na aktach wydanych przez same
samorządy zawodowe, takich jak kodeksy etyki.
Konstrukcję indeksu mierzącego siłę barier wejścia przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Konstrukcja indeksu barier wejścia

RW

RW1
WE
WE1
WE2

Kategoria/Zmienna
Restrykcje
dotyczące wejścia do
zawodu
Kontrola korporacji
nad wejściem
Wymogi edukacyjne
Czas trwania studiów
Czas trwania
obowiązkowej

Skala
0–6

Waga pośrednia

0–6

100%

0–6
0–6
0–6

Waga
40%

40%
30%
40%

29

Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different Member States, praca zbiorowa,
IHS 2003.
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WE3
WE4
OI

praktyki
Liczba egzaminów
Liczba dróg do
zawodu
Ograniczenia
ilościowe

0–6
0–6

20%
10%

0-6

20%

Poszczególne ograniczenia oceniane są w następujący sposób:

RW = RW1

RW1:
− 0 – brak egzaminu, rola korporacji sprowadza się do potwierdzenia prawa do
wykonywania zawodu, które nabywa się w oparciu o kryteria od korporacji
niezależne,
− 2 – istnieje konieczność zdania egzaminu, jest on przygotowywany przez ciało
niezależne od korporacji,
− 4 - istnieje konieczność zdania egzaminu, jest on przygotowywany przez samą
korporację, w komisji egzaminacyjnej uczestniczą osoby nienależące do korporacji,
− 6 – istnieje konieczność zdania egzaminu przygotowywanego przez samą
korporację, członkami komisji egzaminacyjnej są wyłącznie osoby należące do
korporacji.

WE = 0,3*WE1 + 0,4*WE2 + 0,2*WE3 + 0,1*WE4

WE1:
− wartość wskaźnika to liczba lat koniecznych do uzyskania wyższego wykształcenia
w danej dziedzinie; jeżeli konieczne jest do tego więcej niż 6 lat, wskaźnik
przyjmuje wartość 6.

WE2:
− podobnie jak poprzedni wskaźnik, tylko w odniesieniu do czasu trwania praktyki.
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WE3:
− 0 – brak egzaminów,
− 2 – 1 egzamin,
− 4 – 2 egzaminy,
− 6 – 3 lub więcej egzaminów.
WE4:
− 0 – 4 lub więcej sposobów, na które można zostać członkiem danej profesji,
− 2 – 3 sposoby,
− 4 – 2 sposoby,
− 6 – 1 sposób.
Jak już zostało to wspomniane, w stosunku do oryginalnego indeksu stosowanego
przez badaczy z IHS dokonano modyfikacji wskaźnika RW, który w pierwotnej wersji
zależał od liczby usług zastrzeżonych wyłącznie dla danego zawodu. Uznano, iż
sformułowanie to jest zbyt nieprecyzyjne. Przykładowo, jako czynności zastrzeżone
dla adwokatów i radców prawnych można uznać świadczenie pomocy prawnej –
otrzymamy wówczas tylko jedną czynność zastrzeżoną. Można również świadczenie
pomocy prawnej rozbić na szereg innych czynności, takich jak np. reprezentowanie
klienta przed sądem, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych etc.
Liczba czynności zastrzeżonych byłaby wówczas znacznie większa niż w pierwszym
przypadku. W efekcie wartość wskaźnika mierzącego restrykcyjność ograniczeń
wejścia do zawodu, stanowiąca 40% wartości całego wskaźnika w dużym stopniu
zależna jest od tego, w jaki sposób rozumiane jest pojęcie usługi. By uniknąć
związanych z tym problemów, uzależniono wartość wskaźnika RW od stopnia kontroli
samorządów zawodowych nad procesem przyjmowania do zawodu, który zdaje się
mieć w Polsce duże znaczenie dla konkurencji w sektorze wolnych zawodów.

Konstrukcję wskaźnika mierzącego restrykcyjność ograniczeń zachowania się osób
wykonujących dany zawód przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 2. Konstrukcja indeksu ograniczeń postępowania
Kategoria/Zmienna
RC
RR
RM

RD

RFM

RFM1

RFM2

Skala

Regulacja cen i opłat
Regulacje
dot.
reklamy
Regulacje
dot.
miejsca prowadzenia
działalności
Regulacje
dot.
dywersyfikacji
działalności
Regulacje dot. formy
działalności i
współpracy z innymi
zawodami
Regulacje dot. formy
prowadzenia
działalności
Regulacje dot.
współpracy z innymi
zawodami

Waga
pośrednia

Waga

0-6
0-6

25%
15%

0–6

15%

0–6

20%

0–6

25%

0–6

50%

0–6

50%

Powyższe ograniczenia oceniane są w następujący sposób:

RC:
− 0 – brak regulacji,
− 1 – nieobowiązujące ceny odniesienia na pewne usługi,
− 2 – nieobowiązujące ceny odniesienia na wszystkie usługi,
− 3 – maksymalne ceny na niektóre usługi,
− 4 – maksymalne ceny na wszystkie usługi,
− 5 – minimalne ceny na niektóre usługi,
− 6 – minimalne ceny na wszystkie usługi.
RR:
− 0 – brak określonych regulacji,
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− 2 – niektóre formy reklamy zabronione (np. reklama porównawcza, bezpośrednia
reklama pocztowa itp.),
− 4 – większość form reklamy zabroniona (dozwolona jedynie w bardzo wąskim
zakresie),
− 6 – zabronione wszelkie formy reklamy.
RM:
− 0 - brak ograniczeń dotyczących miejsca działalności,
− 6 - miejsce działalności ograniczone.
RD:
− 0 – brak konkretnych regulacji,
− 3 – dywersyfikacja pod określonymi warunkami (np. szef oddziału musi być
wykwalifikowanym profesjonalistą, maksymalna liczba oddziałów etc.),
− 6 - dywersyfikacja niedozwolona w żadnym wypadku.
RFM1:
− 0 – dozwolone wszelkie formy organizacyjne, włącznie ze spółką kapitałową
dozwoloną w każdym przypadku,
− 2 – dozwolone spółki między partnerami, spółka kapitałowa dozwolona tylko w
określonych

przypadkach

(np.

większość

udziałowców

musi

być

wykwalifikowanymi profesjonalistami),
− 5 – zabroniona forma spółki kapitałowej,
− 6 – spółki zabronione, dopuszczalna tylko indywidualna praktyka.
RFM2:
− 0 – wszystkie formy współpracy między różnymi profesjonalistami dozwolone,
− 3 – współpraca ze wszystkimi profesjami, lecz nie w formie spółki kapitałowej;
względnie współpraca wyłącznie z porównywalnymi profesjami, także w formie
spółki kapitałowej,
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− 4,5 – współpraca wyłącznie z porównywalnymi profesjami, forma spółki
kapitałowej zabroniona,
− 6 – współpraca generalnie zabroniona.
W tabelach poniżej przedstawione są dla poszczególnych zawodów zarówno wartości
indeksów cząstkowych, jak i indeksu całościowego, będącego ich sumą.
Tabela 3. Indeks barier wejścia
Adwokaci
RW
RW1
WE
WE1
WE2
WE3
WE4
OI
Indeks
barier
wejścia

6
6
3.9
5
3.5
4
2
0
3.96

Radcowie
prawni
6
6
3.9
5
3.5
4
2
0
3.96

Notariusze
4
4
3.5
5
5.5
4
2
0
3.48

Doradcy
podatkowi
2
2
2.9
5
2
2
2
0
1.96

Farmaceuci
0
0
2.5
5
0,5
0
6
0
0.92

Tabela 4. Indeks ograniczeń postępowania
Adwokaci
RC
RR
RM
RD
RFM
RFM1
RFM2
Indeks
ograniczeń
postępowania

0
6
0
3
4.75
5
4.5
2.6875

Radcowie
prawni
0
4
0
3
4.75
5
4.5
2.3875

Notariusze
4
6
6
6
5.5
5
6
5.375

Doradcy
podatkowi
0
6
0
3
2.5
2
3
2.125

Farmaceuci
0
2
0
3
0
0
0
0.9
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Tabela 5. Zbiorczy indeks restrykcyjności ograniczeń
Adwokaci
Zbiorczy
indeks

Radcowie
Notariusze Doradcy
Farmaceuci
prawni
podatkowi
6.6475
6.3475
8.855
4.085
1.82

Jak widać z powyższych tabel, zdecydowanie najbardziej restrykcyjne regulacje
obowiązują notariuszy, zaś najmniej ograniczają konkurencję regulacje dotyczące
farmaceutów. Do liberalniej uregulowanych zawodów zaliczyć należy również
doradców podatkowych, natomiast uregulowania dotyczące adwokatów i w nieco
mniejszym stopniu radców prawnych, jakkolwiek nie tak restrykcyjne jak w
przypadku notariuszy, silnie ograniczają konkurencję.

Na uwagę zasługuje fakt, iż największe różnice dotyczą wartości wskaźnika barier
wejścia. Jego wartość w odniesieniu do farmaceutów jest czterokrotnie niższa niż w
przypadku adwokatów i radców prawnych. Oznaczać to może, że najpoważniejsze
problemy dla konkurencji stwarzają uregulowania dotyczące wejścia do zawodu,
zwłaszcza w odniesieniu do zawodów prawniczych. Należy jednak zauważyć również
bardzo wysoką wartość indeksu ograniczeń postępowania w przypadku notariuszy, co
świadczy o tym, iż również w tym obszarze istnieje duża przestrzeń dla wprowadzenia
prokonkurencyjnych rozwiązań, z korzyścią dla gospodarki i konsumentów.
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