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Recenzja

Niniejsza recenzja sporządzana jest na podstawie przepisu art. 221 ust. 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n.) w postę-
powaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętego na wniosek dra
Jacka Borowicza (dalej: Habilitant). W pierwszej kolejności należy wskazać, że celem re-
cenzji, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 221 ust. 8 p.s.w.n., jest ocena czy osiągnięcia
naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaga-
niom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 p.s.w.n. Zgłoszone przez Habilitanta osiągnięcia
zawierają monografię naukową, co oznacza konieczność jej oceny pod względem tego, czy
a) stanowi znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny oraz b) czy została wydana
przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było
ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267
ust. 2 pkt 2 lit. a p.s.w.n. Pozostałe osiągnięcia podlegają ocenie jedynie pod względem
znaczenia dla dyscypliny.

1. Monografia

Wskazana jako osiągnięcie naukowe monografia pt. „Wykonywanie wolnego zawodu
w ramach stosunku pracy w prawie polskim”, Wrocław 2020, obejmuje temat będący
przedmiotem wcześniejszych rozważań w krajowej  doktrynie  prawniczej,  przykładowo
w pracach takich jak K. Wojtczak, „Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z za-
kresu materialnego prawa administracyjnego”, Poznań 1999, J. Jacyszyn, „Wykonywanie
wolnych zawodów w Polsce”, Warszawa 2004 oraz dość licznych opracowań dotyczących
poszczególnych zawodów. W przedmiotowej monografii Habilitant przyjął hipotezę, że
„wolny zawód ze względu na istniejące gwarancje prawne zabezpieczające w szczególno-
ści samodzielny i niezależny charakter jego wykonywania i przy uwzględnieniu obowiązu-
jących jego wykonawcę wymogów etyki zawodowej może być wykonywany w ramach sto-
sunku pracy bez uszczerbku dla jego kluczowych aspektów konstrukcyjnych i aksjologicz-
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nych”. Praca składa się z ośmiu rozdziałów oraz wprowadzenia i zakończenia, a ponadto
formalnych części takich jak wykazy skrótów i literatury. Panowanie nad materiałem ba-
dawczym  oraz  sposób  organizowania  i  prowadzenia  wywodu  ujawnia  bardzo  dobry
warsztat naukowy habilitanta. Podkreślenia wymaga stosowany konsekwentnie przez Ha-
bilitanta zabieg polegający na bardzo precyzyjnym określaniu pojęć w toku całego wy-
wodu; przyczynia się to do zwiększenia klarowności i przydatności wniosków Habilitanta.

Pierwszy rozdział dotyczy problematyki pojęcia wolnego zawodu. Habilitant, doko-
nując rekonstrukcji tego pojęcia rozważa szereg cech, których istnienie albo nieistnienie
przesądza o zakwalifikowaniu danego zawodu jako wolny. W rozdziale drugim Habilitant
zajmuje się formami organizacyjno-prawnymi wykonywania wolnych zawodów. Habilitant
dostrzega różnice w dopuszczalnych formach wykonywania poszczególnych wolnych za-
wodów. Zauważa także istotną kwestię rysującego się już na tej płaszczyźnie konfliktu
aksjologicznego pomiędzy wykonywaniem wolnych zawodów w formach gwarantujących
ich niezależność a wykonywaniem ich w ramach stosunku pracy wraz z właściwym temu
podporządkowaniem pracowniczym. Rozdział trzeci dotyczy nawiązania, zmiany i usta-
nia stosunku pracy z pracownikiem wykonującym wolny zawód szczegółowo odnosząc się
do pragmatyk zawodowych modyfikujących przepisy k.p.  w przedmiotowym zakresie.
Rozdział  czwarty  stanowi  szczegółową  analizę  obowiązków pracownika  wykonującego
wolny zawód. Podkreślenia wymaga bardzo szczegółowe omówienie przez Habilitanta zło-
żonych zagadnień wynikających ze szczególnej pozycji wolnych zawodów oraz związanych
z nimi umiejętności. Habilitant słusznie wyodrębnia obowiązki powszechne i szczególne,
wśród tych drugich wyróżniając takie jak obowiązek podnoszenia kwalifikacji, obowiązek
unikania konfliktu interesów czy obowiązki wynikające z etyki zawodowej. Przedmiotem
rozdziału piątego są uprawnienia pracownika wykonującego wolny zawód. W rozdziale
tym  Habilitant  proponuje  podział  uprawnień  pracownika-profesjonalisty  na  wolności
i uprawnienia. Kolejny rozdział za przedmiot przyjmuje odpowiedzialność pracowniczą
profesjonalisty. Został on poświęcony w znacznej mierze odpowiedzialności dyscyplinar-
nej, nie wyłączono jednak zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej. W rozdziale
siódmym Habilitant zawarł rozważania dotyczące najistotniejszego zagadnienia, tj. pro-
blematyki  podporządkowania  pracowniczego.  Rozważania  te  poruszają  problematykę
ewolucji  w  podejściu  do  podporządkowania  pracownika  wykonującego  wolny  zawód.
Ogromne znaczenie praktyczne ma zagadnienie odmowy wykonania czynności zawodowej
i skutków z tym związanych. Ostatni rozdział stanowi rozważania dotyczące zagadnień
aksjologicznych związanych z wykonywaniem wolnego zawodu w ramach stosunku pracy.
Problematyka ta posiada ogromne znaczenie ze względu na rolę etyki w wykonywaniu
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wolnych zawodów. Jednocześnie „wolne” wykonywanie zawodu zostaje zestawione z pro-
blematyką podległości służbowej i kierownictwa, jakiemu podlega pracownik. Habilitant
dokonuje głębokiej analizy relacji pomiędzy tymi zbiorami wartości, proponując szczegó-
łowe rozwiązania.

Przedmiotową monografię należy ocenić wysoko. Jej przedmiotem jest ważne spo-
łecznie zagadnienie prawne, które badane jest w sposób kompleksowy. Zaprezentowane
wyniki badań mają charakter oryginalny i istotnie powiększają stan wiedzy. 

Monografii można postawić nieliczne zarzuty krytyczne, które nie niweczą jej ogól-
nej wysokiej oceny. Za nie do końca udane uważam uwagi dotyczące zawodu informaty-
ka; wydaje się, że w ramach tej dziedziny wiedzy i działalności ludzkiej można dostrzec
zarówno zawody nieposiadające cech wolnego zawodu (np. pomoc techniczna) oraz takie,
które je posiadają (administrator, programista, architekt) – jak się wydaje, może być to
jednak przedmiotem dalszych badań Habilitanta, które zostały w monografii jedynie za-
sygnalizowane. Pewnym rozczarowaniem jest też zupełny brak aspektu prawno-porów-
nawczego, czego nie usprawiedliwia zawężenie w tytule przedmiotu badań do prawa pol-
skiego – można je przecież badać także przez zestawienie z obcymi normami. Pewną nie-
zręcznością jest stosowanie przez Habilitanta zwrotu „i/lub”, który na tle bardzo dobre-
go języka pracy wyróżnia się negatywnie. Zauważam także niepoprawne cytowanie źró-
deł internetowych polegające na podaniu wyłącznie URL z pominięciem innych informa-
cji bibliograficznych, jakie powinny znaleźć się w przypisach (np. tytuł, autor). 

Niezależnie od powyższych uwag krytycznych praca Habilitanta pt. „Wykony-
wanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim” stanowi
znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki prawne.

Przepis art. 221 ust. 8 p.s.w.n. nakłada na recenzenta także obowiązek oceny tego,
czy monografia została wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania mono-
grafii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a p.s.w.n. Przyjęcie przez ustawodawcę ta-
kiego rozwiązania budzi wątpliwości pod względem jego efektywności; ustalenie tej kwe-
stii mogłoby przecież podlegać badaniu przez RDN w ramach oceny formalnej wniosku,
o której mowa w art. 221 ust. 1 p.s.w.n.

Przedmiotowa monografia została oznaczona jako wydana przez  E-Wydawnictwo.
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: E-Wydawnictwo). Wykaz sporządzony na podstawie
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art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a p.s.w.n. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicz-
nej MEiN w drodze Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie na-
ukowe, co odpowiada wymogom art. 267 ust. 3, zgodnie z którym wykaz sporządza mini-
ster i udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej. W wykazie pod poz. 522 ujęto
Uniwersytet Wrocławski. 

Wskazać należy,  że  pomimo braku tożsamości  pomiędzy nazwą  E-Wydawnictwo
a nazwą Uniwersytet Wrocławski przyjąć należy, że nieposiadająca osobowości prawnej
jednostka organizacyjna uniwersytetu jest w istocie przejawem jedynie działalności uni-
wersytetu funkcjonującego jako osoba prawna. Ponadto,  zgodnie z  przepisem art.  15
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
Z 2021 r. poz. 1062) wydawcą może być jedynie podmiot prawa cywilnego. Mając na
uwadze brak podmiotowości jednostki organizacyjnej oznaczanej jako  E-Wydawnictwo,
należy bezsprzecznie uznać, że przedmiotowa monografia naukowa została wydana przez
Uniwersytet Wrocławski,  a tym samym  spełnia ona wymóg polegający na obo-
wiązku wydania jej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania mono-
grafii  w  ostatecznej  formie  było  ujęte  w  wykazie  sporządzonym zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a p.s.w.n.

2. Pozostałe osiągnięcia naukowe

Poza Monografią Habilitant przedstawił dorobek składający się z 87 pozycji (oraz
dwóch pozycji nieudokumentowanych). Dorobek ten pozostaje w całości w obszarze zain-
teresowań prawa pracy i w znacznej mierze dotyczy problematyki wykonywania wolnych
zawodów. W dorobku znajdują się ponadto publikacje dotyczące problematyki ochrony
danych osobowych, ochrony informacji niejawnej, prawa autorskiego i ochrony informacji
przedsiębiorstwa. Mając na uwadze konieczność zapewnienia pewnej zwięzłości recenzji,
skupię się na przytoczeniu kilku najbardziej znaczących publikacji Habilitanta.

W artykule „Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie informacji i konsul-
tacji” (Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 6) Habilitant omawiał istotną z punk-
tu widzenia potrzeb obrotu problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście prze-
pisów o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Habilitant wy-
raźnie rysuje kryteria dopuszczalności odmowy udostępnienia informacji radzie pracow-
ników, co ma istotne znaczenie doktrynalne i praktyczne. Tekst „Z problematyki otwar-
tego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie teryto-
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rialnym” (Samorząd Terytorialny, 2007 nr 10) omawia społecznie ważne zagadnienie na-
boru na stanowiska  urzędnicze.  Zagadnienie  to  było  źródłem wielu  nieprawidłowości
skutkujących negatywnie dla zaufania obywateli do instytucji publicznych. Zajęcie się ta-
kim zagadnieniem ujawnia umiejętność Habilitanta do odnajdowania zagadnień społecz-
nie istotnych i prowadzenia w ich obrębie wyważonych i pogłębionych rozważań nauko-
wych. W artykule „Przetwarzanie informacji niejawnych w stosunkach pracy” (Praca
i Zabezpieczenie Społeczne, 2011 nr 7) Habilitant porusza problematykę posługiwania
się przez pracowników informacją niejawną oraz mierzy się z problemami wynikającymi
z tych czynności, w szczególności w zakresie wpływu ABW i SKW na kształtowanie
możliwości powierzania określonym pracownikom dostępu do informacji odpowiednio za-
kwalifikowanych. W artykule „Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownika
wykonującego wolny zawód” (Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009 nr 4) Habilitant
porusza zagadnienie ochrony pracowników wykonujących wolne zawody w aspekcie trwa-
łości stosunku pracy. W toku wywodu uwzględniono w sposób wszechstronny obowiązu-
jące przepisy prawa oraz występowanie reguł etyki odnoszących się do wolnych zawodów.

Ogólnie należy stwierdzić, że artykuły naukowe wchodzące w skład dorobku Habili-
tanta  prezentują  dobry  poziom  naukowy  i  potwierdzają  wcześniej  wysuniętą  ocenę
o znacznym wkładzie Habilitanta w rozwój dyscypliny nauki prawne.

3. Konkluzja

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że osiągnięcia naukowe dra Jacka Bo-
rowicza odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Jakub J. Szczerbowski
/podpisano elektronicznie/
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