
 

 

III RADOMSKIE SPOTKANIE PRAWNIKÓW 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PRAWNIKÓW I NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH 

9.30-10.00 Otwarcie konferencji  

10.00-10. 25 Wykład inauguracyjny  

SSN prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ) 

Odpowiedzialność dyscyplinarna jako rodzaj odpowiedzialności prawnej 

CZĘŚĆ I  

AKSJOLOGIA – TEORIA –INSTYTUCJE  

Panel I 10.25-11.25 

moderator - dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom 

r. pr. dr hab. Sławomir Patyra (UTH Radom), Aksjologia odpowiedzialności dyscyplinarnej 

sędziów w kontekście prawa konstytucyjnego i europejskiego w świetle aktualnych 

polskich doświadczeń 

SSN dr Michał Laskowski, Znamiona przewinienia dyscyplinarnego 

adw. dr Mirosław Kopeć (UTH Radom), Strona podmiotowa odpowiedzialności 

dyscyplinarnej 

adw. dr Wojciech Marchwicki, Prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym  

11. 25 - 11.55 Przerwa kawowa 

 

Panel II 11.55 - 12.55 

moderator - adw. dr Monika Strus–Wołos (UTH Radom) 

adw. Jerzy Naumann, Etyka zawodowa a odpowiedzialność dyscyplinarna  

r. pr. dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, Rola samorządu zawodowego radców 

prawnych w zakresie egzekwowania odpowiedzialności dyscyplinarnej  

r. pr. dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom, Aksjologia odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli akademickich  

r. pr. prof. dr hab. Maciej Rogalski (UŁa), Kary dyscyplinarne  

12.55 - 13.45 Dyskusja  

13.45-14.45 Przerwa obiadowa  



 

 

 

CZĘŚĆ II 

PRAKTYCZNY WYMIAR ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ 

 

Panel III 14.45-15.45  

Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich z perspektywy 

rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej 

moderator - r. pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz (UW) 

prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS), Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne  

w sprawach nauczycieli akademickich z perspektywy rzecznika  

SSO Beata Morawiec, Rola rzecznika w postępowaniu dyscyplinarnym sędziego 

r. pr. Gerard Dźwigała, Główny Rzecznik Dyscyplinarny jako organ samorządu radców 

prawnych – model normatywny i praktyka  

adw. Ewa Krasowska, Rzecznicy dyscyplinarni adwokatury jako rzecznicy interesu 

publicznego 

 

Panel IV 15.45-16.45 

Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich z perspektywy 

członków sądów dyscyplinarnych 

moderator - SSO Adam Kawczyński 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Wpływ tzw. pakietu wolności akademickiej  

na odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli akademickich 

SSA Mariusz Młoczkowski, Specyfika orzekania w sprawach dyscyplinarnych w świetle 

paradygmatu pracy sędziego - wybrane zagadnienia 

r. pr. Monika Tam-Pastwa, Wybrane aspekty orzekania w sprawach dyscyplinarnych 

radców prawnych  

adw. Radosław Baszuk, Konstytucyjna zasada autonomii jednostki i prawo do ochrony 

prawnej życia prywatnego a odpowiedzialność dyscyplinarna za uchybieni etyce lub 

naruszenie godności zawodu. Terra incognita orzecznictwa dyscyplinarnego  

16.45-17.30 Dyskusja 

17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji  


