DOMINIK ADAMCZYK
Dane personalne:
 imię i nazwisko: Dominik Adamczyk
 adres strony internetowej: www.dominikadamczyk.pl
Wykształcenie:
 wpis na listę radców prawnych –
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, pod numerem KT 2841,
 uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych
 pozytywny wynik egzaminu radcowskiego,
 ukończenie aplikacji radcowskiej,
 uzyskanie tytułu magistra prawa –
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Doświadczenie zawodowe:
W okresie 01.09.2014 do 30.06.2014
 uczestnictwo, jako prowadzący zajęcia, w organizowanej przez Izbę Radców Prawnych,
pilotażowej akcji zajęć prawnych dla licealistów
 L.O. im. Marii Konopnickiej w Katowicach
04-06.06.2014
 współprowadzący szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków
izb inżynierów budownictwa
 uczniestnicy – sędziowie i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej okręgowych izb inżynierów
budownictwa: Śląska, Opolska, Dolnośląska, Małopolska, Podkarpacka, Łódzka, Świętokrzyska
W okresie 01.01.2013 do 31.05.2013
 świadczenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 wykładanie przedmiotu ochrona własności intelektualnej na studiach dyplomowych
„Mechatronika dla profesjonalistów” (prawo autorskie, prawo patentowe)
 zajęcia odbywały się dla grup ulokowanych w miejscowościach: Warszawa, Katowice, Gorzów
Wielkopolski, Gdynia
W 2012 roku
 świadczenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 wykładanie przedmiotu prawo pracy w szkole policealnej na kursie bhp
W okresie 01.01.2012 do nadal
 świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę
 do zadań należą w szczególności (jako do osoby na szczeblu kierowniczym): koordynowanie
obsługi następujących organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej, jak również koordynowanie obsługi działu członkowskiego Izby
 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
W okresie 01.12.2004 do 31.12.2011
 świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę
 do zadań należą w szczególności: obsługa Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (m.in. projekty decyzji i
postanowień w postępowaniach administracyjnych; redagowanie pism urzędowych)
 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
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W okresie 12.08.2004 do 31.08.2004
 praktyka w charakterze woluntariusza
 wykonywanie zadań zlecanych na bieżąco
 Kancelaria Notarialna Aleksandra Lesia, Ewa Siwińska Spółka Cywilna
W okresie 02.02.2004 do 27.02.2004
 świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia
 Kancelaria Notarialna Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański Spółka Cywilna
 wykonywanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia skorowidza alfabetyczno-numerowego
oraz przygotowywanie projektów aktów notarialnych i innych dokumentów
 w czasie powyższej pracy nadrobiono zaległości w skorowidzu
 uzyskane osiągnięcie to opracowanie wzoru umowy dożywocia
W lipcu i sierpniu 2002 roku
 w wymiarze 3 tygodni
 Sąd Okręgowy w Katowicach
 wykonywanie zadań zleconych na bieżąco oraz uczestniczenie w jawnych rozprawach
w charakterze publiczności
W okresie 15.03.2002 do 15.06.2002 i w okresie 02.11.2002 do 20.12.2002
 wykonywanie zadań zlecanych na bieżąco
 Departament Windykacji w Centrali Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach
(obecnie ten bank nosi już inną nazwę)
 w wymiarze 8 godzin na tydzień (jeden dzień w tygodniu)
Inne:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie
 obsługa komputera w tym znajomość w szczególności oprogramowania Microsoft Office Word,
umiejętność szybkiego pisania na komputerze
 prawo jazdy kategorii B, posiadane od 1997 roku, jazda bezwypadkowa
Dodatkowe informacje:
 sprawowanie funkcji wicestarosty w samorządzie aplikanckim aplikantów radcowskich
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach rocznika – 10.2007 – 03.2011
 sprawowanie następujących funkcji w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Śląskiego
w okresie od grudnia 2002 do lutego 2004:
 wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego,
 członek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Prawnej i z tej racji członek Zarządu Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego
 działalność w studenckiej poradni prawnej funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w czasie pobierania nauki na II, III i IV roku studiów
 z racji działalności studenckiej występowanie dwukrotnie jako obrońca obwinionych studentów
przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego
 uczestnictwo w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Parlamentu Studentów RP w Warszawie
w dniach 8 i 9 listopada 2003 roku
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