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Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Miejsce 
zamieszkania 

Specjalizacja 
Przebieg pracy 
zawodowej 

1. 
Zygmunt 
Baranowski 

Opole 
prawo cywilne, 
prawo budowlane 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych, 
praktyka zawodowa w 
kancelarii radcy 
prawnego 

 2. 
Krzysztof 
Bedka 

 Opole 
prawo ubezpieczeń 
gospodarczych, 
prawo bankowe 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych: PZU 
SA, PZU SA Życie, 
Bank Zachodni WBK 
SA, praktyka 
zawodowa w kancelarii 
radcy prawnego 

 3. Janusz Berg  Opole 
prawo cywilne i 
handlowe 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych, 
praktyka zawodowa w 
kancelarii radcy 
prawnego 

 4. 
Jacek 
Będkowski 

 Częstochowa 
Prawo cywilne i 
handlowe 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych, 
praktyka zawodowa w 
kancelarii radcy 
prawnego 

5. 
Katarzyna 
Bisowska 

 Opole prawo cywilne 

Dziekan Okręgowej 
Izby Radców prawnych 
w Opolu, radca prawny, 
wykładowca , członek 
komisji egzaminacyjnej 



 

na egzaminach 
radcowskich 

6. 
Zbigniew 
Burzmiński 

Opole 
prawo budowlane, 
upadłościowe, 
handlowe, cywilne 

sędzia sądów opolskich 
z kilkunastoletnim 
stażem, radca prawny w 
samodzielnej 
kancelarii, wykładowca 
na szkoleniach 
aplikantów, wieloletni 
syndyk postępowaniach 
upadłościowych 

7. Damian Cedro Opole 

prawo cywilne, 
medyczne, 
spółdzielcze, 
zarządzanie 
nieruchomościami, 
administracja 
samorządowa, 
finanse publiczne. 

radca prawny, dyrektor 
Biura Sejmiku 
Województwa 
Opolskiego UM, 
członek Rady OIRP w 
Opolu 

 8. 
Cybińska 
Małgorzata 

 Opole 
prawo cywilne i 
handlowe 

obsługa podmiotów 
gospodarczych, 
praktyka zawodowa w 
kancelarii radcy 
prawnego 

 9. 
Franciszek 
Detyna 

 Opole 
prawo cywilne i 
handlowe 

Obsługa podmiotów 
gospodarczych: 
REMAK SA 

10. Irena Dryja  Opole 
prawo cywilne, 
gospodarcze, 
handlowe, 

radca prawny, praktyka 
we własnej kancelarii, 
obsługa podmiotów 
gospodarczych i 
administracyjnych 

11. 
Zdzisław 
Dudek 

Opole prawo cywilne 

sędzia Sądu 
Okręgowego w Opolu 
w stanie spoczynku, 
wizytator do spraw 
cywilnych, 
wykładowca  na 



 

szkoleniach dla 
aplikantów 

12. Joachim Janik Kotórz Mały prawo cywilne 

sędzia Sądu 
Okręgowego w Opolu 
w stanie spoczynku, 
orzekał  w różnych 
wydziałach w tym 
również w wydziałach 
cywilnych, prezes Sądu 
Okręgowego w Opolu 
przez dwie kadencje 

13. 
Roman Adam 
Jarosiński 

Opole 

prawo cywilne, 
gospodarcze, 
budowlane , 
handlowe 

padca prawy, Prawnik 
Roku 2011 
Opolszczyzny. 

14. 
Jolanta 
Konofalska 

Opole 

prawo cywilne, 
gospodarcze, 
handlowe, 
administracyjne 

radca prawny, praktyka 
we własnej kancelarii, 
wykładowca, członek 
komisji egzaminacyjnej 
aplikantów 
radcowskich 

15. 
Przemysław 
Kuliński 

Opole 

prawo cywilne, 
gospodarcze, 
skarbowe 
handlowe, 
korporacyjne, karne 
gospodarcze 

adwokat, praktyka we 
własnej kancelarii, 

 16. 
Małgorzata 
Gdynia 

 Mechnice 
prawo cywilne i 
gospodarcze 

radca prawny a 
następnie adwokat od 
1978 r., obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych i osób 
cywilnych, własna 
kancelaria adwokacka 

 17. 
Tomasz 
Głębocki 

 Częstochowa 
 prawo cywilne i 
handlowe 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych: 
Hurtownia MODEO, 



 

Stowarzyszenie 
Kupców w 
Częstochowie, praktyka 
zawodowa w kancelarii 
radcy prawnego 

 18. 
Jerzy 
Gruszczyński 

 Częstochowa 
prawo ubezpieczeń 
gospodarczych, 
prawo medyczne 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych: PZU 
SA, jednostki opieki 
medycznej, praktyka 
zawodowa w kancelarii 
radcy prawnego 

19. 
Joanna 
Maksymowicz- 
Szczepańska 

Opole 
prawo cywilne, 
gospodarcze, 
administracyjne 

radca prawny , praktyka 
we własnej kancelarii, 
pracownik Krajowego 
Biura Wyborczego w 
Opolu, wykładowca na 
szkoleniach 

 20. 
Kwiatkowska 
Lucyna 

 Opole 
prawo gospodarcze 
i handlowe 

radca prawny od 1982 
roku w administracji 
samorządowej, obsługa 
podmiotów 
gospodarczych, własna 
kancelaria radcowska. 

21. 
Tadeusz 
Mojsiejew 

Opole prawo gospodarcze 

radca prawny od 1982 
roku, obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych, 
praktyka zawodowa we 
własnej kancelarii 
radcy prawnego. 

22. 
Jadwiga 
Ohanowicz-
Rudzińska 

Opole 
prawo cywilne i 
administracyjne 

Obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych: ECO 
SA Opole, Urząd 
Miejski w Opolu 



 

23. 
Wiesław 
Pazdan 

Opole 

prawo cywilne, 
prawo handlowe, 
prawo 
upadłościowe 

15-letni staż sędziowski 
w Państwowym 
Arbitrażu 
Gospodarczym oraz w 
wydziale 
gospodarczym Sądu 
Rejonowego w Opolu, 
którego był 
przewodniczącym, 
radca prawny w 
samodzielnej kancelarii 
prawniczej 

24. 
Tomasz 
Płachtej 

Opole 
prawo cywilne i 
gospodarcze 

adwokat, obsługa 
prawna podmiotów 
gospodarczych w 
zakresie prawa 
gospodarczego i 
cywilnego, negocjator, 
doradca i wykładowca 
z zakresu obrotu 
międzynarodowego, 
były asesor  Sądu 
Rejonowego. 

25. 
Joanna Wisła – 
Płonka 

Opole, 
Bielsko- Biała 

prawo cywilne, 
gospodarcze, 
handlowe, 
administracyjne, 
skarbowe, prawo 
europejskie i 
polskie przy 
czynnościach 
transgranicznych 

radca prawny, praktyka 
we własnej kancelarii, 
obsługa podmiotów 
zagranicznych, lustrator 
spółdzielczy, 
przedstawiciel polski w 
komitecie roboczym 
społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu  przy CCBE – 
Radzie  Adwokatur i 
Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy, 
arbiter w Sądzie 
polubownym przy RIH-
P w Częstochowie. 



 

26. 
Dariusz 
Sałajewski 

Częstochowa 
prawo cywilne i 
handlowe 

obsługa prawna 
podmiotów 
gospodarczych: Huta 
Częstochowa SA, Bank 
Częstochowa SA, 
Przeds. Bud. – Przem. 
Częstochowa, praktyka 
zawodowa w kancelarii 
radcy prawnego 

 


