
Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu,

uprzejmie zaprasza 

na szkolenie zawodowe dla adwokatów i aplikantów adwokackich 

w formie zdalnej, które odbędzie się w formie dostępu online do konferencji naukowej 

pt. ”Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności", 

która jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis  

w dniach 15-16 kwietnia 2021 r.

Konferencja podzielona jest na panele tematyczne w ramach, których to przewidziane są wystąpienia poszczególnych

prelegentów dla każdego prelegenta na jego wystąpienie organizator przewiduje ok. 15-20 minut.

Zgłoszenie udziału w konferencji jest dwuetapowe tj.:

• w pierwszej  kolejności  Adwokat  i  Aplikant  adwokacki   swoje  zgłoszenie  udziału w ww. szkoleniu czyni

przez  zgłoszenie  swojego  uczestnictwa  w  nim   na  adres  e-mail:  ora.opole@adwokatura.pl

do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 

nadto,

• bezpośredni dostęp do tej formy szkolenia zawodowego będzie możliwy poprzez wejście bezpośrednie w link:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/zawody-zaufania-publicznego-tradycje-i-wyzwania-wspolczesnosci-dzien-1/register 

a następnie wypełnienie znajdującego się po jego otwarciu formularza rejestracyjnego. 

Uwaga:  prosimy  o  podanie  swoich  dokładnych  danych  dla  celów  weryfikacyjnych  Państwa  udziału

w tej  formie szkolenia  zawodowego.  Następnie  na podany przez Państwa w formularzu adres  e-mailowy

zostanie automatycznie po dokonaniu rejestracji przesłany link umożliwiający dostęp online do Konferencji

jako bierny jej słuchacz w dniach 15 – 16 kwietnia 2021 r.

Udział adwokata w zakresie jednego panelu konferencyjnego traktowany będzie jako jego udział 

w obowiązkowym doskonaleniu zawodowym adwokatów: 1 panel  =  1 punkt. 

Szkolenie jest bezpłatne.

Organizator  Konferencji zapewnia ORA w Opolu dostęp do informacji co do zalogowania się na Konferencji przez

poszczególnych jej uczestników (adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu).

Zachęcamy do udziału w tego typu charakterze szkolenia zawodowego jako jednej z kolejnych możliwości

dokształcania się zawodowego w ramach bezpłatnych szkoleń zawodowych organizowanych przez ORA Opole

dla członków Izby Adwokackiej w Opolu.

  Przewodniczący:

• Komisji doskonalenia zawodowego adwokatów  

adw. dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO

• Komisji szkolenia aplikantów adwokackich

             adw. Seweryn Plebanek

mailto:ora.opole@adwokatura.pl
https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/zawody-zaufania-publicznego-tradycje-i-wyzwania-wspolczesnosci-dzien-1/register


PROGRAM KONFERENCJI

I dzień – 15 kwietnia

11:00 – 13:00 
Otwarcie konferencji
I panel „Pojęcie zawodów zaufania publicznego”

1. Dr hab. prof. US Jerzy Ciapała, Konstytucyjne założenia regulacji statusu zawodów zaufa-
nia publicznego.

2. Dr hab. prof. UO Jerzy Nikołajew, Kapelan więzienny: osoba godna zaufania czy wykonu-
jąca zawód zaufania publicznego? Rozważania na tle wykonawstwa kary 

3. Dr hab. prof KUL Monika Münnich, Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego

13:30-15:00
II panel „Medyczne zawody zaufania publicznego”

1. Dr Iwona Wrześniewska-Wal, Medyczne zawody zaufania publicznego 

2. Dr Jacek Wiatrowski, Lekarz jako zawód zaufania publicznego 

3. Dr Jolanta Pacian, Zawód farmaceuty jako zawód zaufania – uwagi w kontekście norma-
tywnym

4. Mgr Natalia Wrzosek, Farmaceuta jako zawód zaufania publicznego

15:30-17:00
III panel „Szczególne obowiązki osób wykonujących zawody zaufania publicznego”

1. Dr Rafał Wrzecionek, Zapewnienie przez notariusza bezpieczeństwa obrotu – oczekiwania
a rzeczywistość

2. Mgr  Michał Zając (przedstawiciel samorządu doradców podatkowych), Czy klient może
zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej?

3. Mgr Angelika Koman, Klauzula generalna dobrych obyczajów jako jedna z przesłanek wy-
konywania czynności zawodowych przez radcę prawnego.

4. Mgr Michał Kiszkielis, Zawód architekta jako zawód zaufania publicznego – odpowiedzial-
ność za aspekty jakościowe, ekologiczne i ekonomiczne w architekturze miast.

II dzień – 16 kwietnia

9:00-10:30
I panel „Odpowiedzialność osób wykonujących zawody zaufania publicznego”

1. Mgr Sylwia Zając, Godność zawodu zaufania publicznego – pojęcie i praktyczne znaczenie

2. Mgr Bartosz Wilk, Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywa-
jącego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR
38/17

3. Dr Marta Jasińska, Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych

4. Dr Paweł Niewęgłowski, Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego jako funkcjonariu-
sza zaufania publicznego



11:00-12:30
II panel „Samorządy zawodów zaufania publicznego”

1. Dr Ewa Kowalewska, Charakter prawny składek członkowskich wpłacanych przez radców
pranych i aplikantów radcowskich - próba oceny

2. Dr Monika Kępa, Udział przedstawicieli samorządów zawodów świadczących pomoc praw-
ną w dostępie do zawodów

3. Dr n zdr. Gabriela Hofman, Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
Współpraca zawodów zaufania publicznego w świetle pracy Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie

13:00-15:30
III  panel  „Wyzwania  i  trudności  funkcjonowania  zawodów  zaufania  publicznego  i  ich
samorządów” 

1. Dr hab. prof UO Dariusz Mucha, Rola adwokatów i radców prawnych występujących jako
obrońcy w sprawach karnych w zakresie zawierania porozumień procesowych w trybach konsen-
sualnych.

2. Dr Przemysław Mijal, Dziekan OIRP w Szczecinie, Połączenie zawodów radcy prawnego i
adwokata - dylematy, obawy i perspektywy

3. Adw. Marian A. Jagielski, Dziekan ORA w Opolu, Ocena zawodów zaufania publicznego z
perspektywy obywatela

4. Kom. Remigiusz Wasiak, Izba Komornicza w Szczecinie, Egzekucja sądowa w epidemii w
dobie epidemii SARS-COVID

5. Dr hab. prof UW Tadeusz Zembrzuski, Bezwzględny przymus adwokacko-radcowski - tra-
dycje i wyzwania współczesności

6. Mgr Patricia Różańska-Ungur,  Zasięg korporacyjnego upoważnienia do zastępstwa apli-
kanta

7. Dr Szymon Kosatka, Czy nadszedł czas na Kodeks etyki policji jako zawodu zaufania pu-
blicznego?

14:30 zamknięcie konferencji


