
 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

„Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawni-

cze zawody zaufania publicznego” 

12 grudnia 2019 r., Wydział Prawa i Administracji UMK 

9:00 – 10:00 Rejestracja gości 

10:00 – 10:15 Powitanie gości i uroczyste otwarcie konferencji 

10:15 – 11:45 

 

r.pr. dr Dorota Sylwestrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Istota i cele 

procedur dyscyplinarnych w prawniczych zawodach zaufania publicznego 

I sesja plenarna „Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników” – prowadzenie:  

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 

1. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański): Odpowiedzial-

ność dyscyplinarna komorników a model odpowiedzialności dyscyplinarnej 

2. komornik Joanna Sawicka-Iwaniuk (Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej 

Krajowej Rady Komorniczej): Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników są-

dowych – aspekty praktyczne 

3. r.pr. dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zwłoka ko-

mornika w umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako podstawa odpowie-

dzialności dyscyplinarnej 

4. mgr Mariusz Liskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Kara dys-

cyplinarna, której nie ma? Czyli kilka uwag o zawieszeniu asesora komorniczego 

w czynnościach 

DYSKUSJA 

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa 

12:00 – 13:15 

II sesja plenarna „Odpowiedzialność dyscyplinarna a …” – prowadzenie:  

dr hab. Krystyna Wojtczak, prof. UAM 

1. r.pr. dr Michał Piotr Ziemiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Od-

powiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność cywilna radcy prawnego – za-

gadnienia wybrane 

2. dr Anna Deryng-Dziuk (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dłu-

gosza w Częstochowie): Naruszenie obowiązków pracowniczych a odpowiedzial-

ność dyscyplinarna adwokata 



 

3. dr Szymon Krajnik (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie): Odpowie-

dzialność adwokata i radcy prawnego za delikt dyscyplinarny popełniony w sfe-

rze życia prywatnego 

4. adw. Magdalena Kulczycka-Kurkowska: (Izba Adwokacka w Warszawie): „Klient 

mojego klienta nie jest moim klientem.” Współpraca z korporacją a wykonywanie 

zawodu adwokata w świetle odpowiedzialności etycznej i zawodowej – wybrane 

zagadnienia 

DYSKUSJA 

13:15– 14:00 Lunch 

14:00-15:15 

III sesja plenarna „Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną” – 

prowadzenie: dr Bartłomiej Chludziński 

1. adw. dr Karol Pachnik (Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie): Gra-

nice odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów a wyzwania współczesności 

2. r.pr. dr Mateusz Woiński (Akademia Leona Koźmińskiego, Okręgowa Izba Rad-

ców Prawnych w Warszawie): Tryby konsensualne w postępowaniu dyscyplinar-

nym prowadzonym wobec radców prawnych 

3. dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozna-

niu): Reklama zawodów prawniczych a odpowiedzialność dyscyplinarna 

4. mgr Dominika Zawacka-Klonowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-

niu): Jawność orzeczeń sądów dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych 

oraz komorników w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych  

5. apl. radc. Bartosz Wilk (Uniwersytet Warszawski): Dostęp do informacji o dzia-

łalności samorządów zawodowych w świetle orzecznictwa i praktyki 

DYSKUSJA 

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa 

15:30-16:45 

IV sesja plenarna „Adwokat w postępowaniu dyscyplinarnym” – prowadzenie:  

dr Karol Pachnik 

1. adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak (Uniwersytet Łódzki), Tajemnica zawo-

dowa w adwokackich postępowaniach dyscyplinarnych 

2. apl. adw. mgr Aneta Paleczna (Uniwersytet Śląski, Okręgowa Rada Adwokacka 

w Katowicach): Odpowiedzialność dyscyplinarna aplikanta adwokackiego – za-

gadnienia praktyczne 

3. mgr Aleksandra Penszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Wol-

ność słowa i pisma a odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata 

4. mgr Justyna Sawicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-

wie): Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata kościelnego w regula-

cjach prawa kanonicznego 

DYSKUSJA 

16:45-17:00 Podsumowanie konferencji 

 


