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Warszawa, dnia 16.07.2021r.
Okręgowa Rada Adwokacka
w Poznaniu
ul. Konopnickiej 15
60-771 Poznań

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ PYTANIA
PRASOWE
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy
z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429,
wnoszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w trybie dostępu informacji
publicznej, jak również na podstawie art. 11 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy
Prawo prasowe z dnia 26.01.1984r. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914.
1. W jaki sposób prof. Maciej Gutowski odwdzięczył się adw. Katarzynie
Gajowniczek Pruszyńskiej (wraz z

grupą delegatów na Krajowy Zjazd

Adwokatury z Izby Adwokackiej w Warszawie) za poparcie jego kandydatury w
wyborach na Prezesa NRA w 2020 r.
2. Czy ceną ww. poparcia było dojechanie znienawidzonej przez adw. Katarzynę
Gajowniczek- Pruszyńską adw. dr IZ przez pion dyscyplinarny Izby
Adwokackiej w Poznaniu.
3. Czy

prof.

Maciej

Gutowski

udzielał

protekcji

na

Uniwersytecie

im.

A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie doktoratu adw. Katarzyny Gajowniczek
–Pruszyńskiej

-obecnie

wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w

Warszawie.
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4. Jeżeli

adw.

prof.

Maciej

Gutowski

udzielał

adw.

Katarzynie

Gajowniczek-Pruszyńskiej protekcji w sposób opisany w punkcie 3, to czy
wiedział

o

podejrzeniach

wobec

adw.

Katarzyny

Gajowniczek-Pruszyńskiej o plagiat pracy doktorskiej, której obrona
odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5. Czy adw. prof. Maciej Gutowski ma powiązania osobiste z adw. Katarzyną
Gajowniczek-Pruszyńską.
6. Czy Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Rzecznik Dyscyplinarny Izby
Adwokackiej w Poznaniu udziela poparcia dla aktywności adw. Katarzyny
Gajowniczek -Pruszynskiej w sprawie dojeżdżania adwokat IZ z Warszawy
postępowaniami

dyscyplinarnymi

prowadzonymi

w

ramach

Izby

Adwokackiej w Poznaniu.
7. Którzy wykładowców wytypowani do prowadzenia wykładów dla adwokatów
lub aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie w okresie od 2016r. do 2021r.
pełnią lub pełnili jednocześnie funkcje samorządowe w Izbie Adwokackiej w
Warszawie lub Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
8. Kto z wykładowców opisanych w punkcie 7 miał powiązania osobiste lub
zawodowe z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską.
9. Jakie wynagrodzenie łącznie każda z osób wymienionych w punkcie 7
otrzymała z tytułu wykładów dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w
ramach doskonalenia zawodowego.
10. Kto z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2016-2020
prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach
doskonalenia zawodowego.
11. Jakie wynagrodzenie łącznie każda z osób wskazanych

w punkcie

10

otrzymała z tytułu wykładów dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w
ramach doskonalenia zawodowego.
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12. Czy osoby wymienione w punkcie 10 miały powiązania z adw. Katarzyną
Gajowniczek-Pruszyńską.
13. Czy Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu jest gotowa w formie uchwały
wyrazić zaniepokojenie włączeniem jej w aferę z udziałem adw. Katarzyny
Gajowniczek-Pruszynskiej,

która

wykorzystała

pion

dyscyplinarny

Izby

Adwokackie w Poznaniu i protekcję adw. prof. Macieja Gutowskiego do aktu
zemsty na adwokat I.Z. z Izby Adwokackiej w Warszawie.

Proszę, by odpowiedzi na powyższe pytania zadane w trybie dostępu do informacji
publicznej oraz jako pytania prasowe zostały mi przesłane w formie pisemnej na
adres jak w nagłówku oraz na adres mailowy: lb1957@o2.pl

Redaktor naczelny
tygodnika
,,TYLKO POLSKA”

…………………………
W załączeniu:
Kopia legitymacji prasowej

Do wiadomości:
Centralne Biura Antykorupcyjne
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