
 

 

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 

zaufania publicznego. 

2. Dr hab. prof. UO Jerzy Nikołajew, Kapelan więzienny: osoba godna zaufania czy 

wykonująca zawód zaufania publicznego? Rozważania na tle wykonawstwa kary  

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

blicznego 

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 

normatywnym 

4. Mgr Natalia Wrzosek, Farmaceuta jako zawód zaufania publicznego 

15:30-17:00 

III panel „Szczególne obowiązki osób wykonujących zawody zaufania publicz-

nego” 

1. Dr Rafał Wrzecionek, Zapewnienie przez notariusza bezpieczeństwa obrotu – ocze-

kiwania 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 przesła-

nek wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego. 

4. Mgr Michał Kiszkielis, Zawód architekta jako zawód zaufania publicznego – odpo-

wiedzialność 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 nad-

używającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy praw-

nego o sygn. OSD/KR 38/17 

3. Dr Marta Jasińska, Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawo-

dowych 

4. Dr Paweł Niewęgłowski, Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego jako funk-

cjonariusza 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 

prawną w dostępie do zawodów 

3. Dr n zdr. Gabriela Hofman, Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych, Współpraca zawodów zaufania publicznego w świetle pracy Wojewódzkiej Ko-

misji 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 konsensualnych. 

2. Dr Przemysław Mijal, Dziekan OIRP w Szczecinie, Połączenie zawodów radcy praw-

nego i adwokata - dylematy, obawy i perspektywy 

3. Adw. Marian A. Jagielski, Dziekan ORA w Opolu, Ocena zawodów zaufania publicz-

nego z perspektywy obywatela 

4. Kom. Remigiusz Wasiak, Izba Komornicza w Szczecinie, Egzekucja sądowa w epi-

demii w dobie epidemii SARS-COVID 

5. Dr hab. prof. UW Tadeusz Zembrzuski, Bezwzględny przymus adwokacko-radcow-

ski - tradycje i wyzwania współczesności 

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

aplikanta 

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

publicznego? 

 

14:30 zamknięcie konferencji 


