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Warszawa, dnia 16.07.2021r.

Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie
al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

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. Jak przebiega procedura typowania wykładowców do prowadzenia wykładów
dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie i gdzie została
uregulowana.
2. Kto personalnie brał udział w okresie od 2016r. do 2021r. w procedurze
wyznaczania

wykładowców

do

prowadzenia

wykładów

dla

aplikantów

adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
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3. Jak przebiega procedura typowania wykładowców do prowadzenia wykładów
szkoleniowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie i gdzie została
uregulowana.
4. Kto personalnie brał udział w okresie od 2016r. do 2021r. w procedurze
wyznaczania wykładowców do prowadzenia wykładów szkoleniowych dla
adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
5. Którzy wykładowców wytypowani do prowadzenia wykładów dla 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.
6. Kto z wykładowców opisanych w punkcie 5 miało powiązania osobiste lub
zawodowe z adw. Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską.
7. Którzy wykładowców wytypowani do prowadzenia wykładów dla adwokatów
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. Kto z Izby Adwokackiej w Poznaniu w latach 2016-2020 prowadził wykłady dla
aplikantów

adwokackich

i

dla

adwokatów

–

w

ramach

doskonalenia

zawodowego.
10. Jakie kryteria zadecydowały o powierzeniu prowadzenia wykładów dla
aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach doskonalenia zawodowego
ww. osobom.
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11. Jakie wynagrodzenie łącznie każda z osób wymienionych w punkcie 10
otrzymała z tytułu wykładów dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w
ramach doskonalenia zawodowego.
12. Kto z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2016-2020
prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach
doskonalenia zawodowego.
13. Jakie kryteria zadecydowały o powierzeniu prowadzenia wykładów dla
aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach doskonalenia zawodowego
osobom wskazanym w punkcie 13.
14. Jakie wynagrodzenie łącznie każda z osób wskazanych w punkcie 13 otrzymała
z tytułu wykładów dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach
doskonalenia zawodowego.

15. Ile wykładów dla aplikantów adwokackich i dla adwokatów – w ramach
doskonalenia zawodowego przeprowadził prof. dr hab. Paweł Wiliński.
16. Jakie wynagrodzenie prof. dr hab. Paweł Wiliński otrzymał z wyszczególnieniem
na wynagrodzenie z tytułu wykładów dla aplikantów adwokackich oraz
wynagrodzenie z tytułu wykładów dla adwokatów – w ramach doskonalenia
zawodowego.
17. Dlaczego nikt z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nie jest w stanie
otwarcie wejść ze mną w dyskusję dotyczącą naruszenia przez adw. Katarzynę
Gajowniczek Pruszyńską moich praw autorskich oraz artykułowanych publicznie
podejrzeń co popełnienia przez adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską
plagiatu w swojej pracy doktorskiej. Gdzie podziały się lewicowe działaczki z
warszawskiej

Adwokatury-

zaprzyjaźnione

z

adw.

Katarzyną

Gajowniczek-Pruszyńską, które z czerwoną błyskawicą darły się na ulicach
Warszawy trzymając w ręku kartki z hasłami „Moja cipka to nie twoja
borszka”, „Bóg z nami, chuj z wami”, „Zajmij się swoim siurem”, „Precz z
siurami”, „Bosak słonko, w pizde se klaśnij”?
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18. Czy Okręgowa Rada Adwokacka w

Warszawie wyciągnęła wnioski z

,,zajumania” mi przez adw. Katarzynę Gajowniczek -Pruszyńską praw autorskich
dotyczących powstania komisji praw kobiet

oraz artykułowanych publicznie

podejrzeń co popełnienia przez adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską
plagiatu w swojej pracy doktorskiej. Jeżeli tak, to jakie to były wnioski.
19. czy w ramach Warszawskiej Izby Adwokackiej - jej pionu dyscyplinarnego lub w
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wydano polecenie wyeliminowania
adw. dr I.Z. z zawodu adwokata. Czy polecenie to wydała adwokat Katarzyna
Gajowniczek -Pruszyńska i/lub adw. Maciej Ślusarek.
20.

Czy

Okręgowa

Rada

Adwokacka

w

Warszawie

popiera

załatwienie

adw. Andrzejowi Orlińskiemu- byłemu komunistycznemu prokuratorowi przez
adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską fuchy wykładowcy etyki na szkoleniach
dla aplikantów.
Pytanie nr 20 ma związek z przesłanym już w marcu 2020r. do Rzecznika
Dyscyplinarnego

Izby Adwokackiej w Warszawie wniosku o wszczęcie

postępowania dyscyplinarnego wobec adw. Andrzeja Orlińskiego w związku z
wszczęciem w jego sprawie przez

Instytut Pamięci Narodowej -Oddziałowa

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie pismem
z dnia 22.06.2019r. śledztwa o sygnaturze

S 72.2019.ZK w sprawie zbrodni

komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej
na przekroczeniu władzy przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego
poprzez bezprawne pozbawienie wolności

w okresie od 21.01.1982r. do

18.02.1982r. Grażyny Różalskiej, przy czym czyn ten związany był ze
stosowaniem

represji

wobec

osób

pozostających

w

opozycji

do

panującego wówczas ustroju politycznego ( czyn z art. 189§ 2 k.k. w zb. z
art. 231§ 1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia
18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu/ Dz. U. nr 155 poz. 1016 z późn. zm./.
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21. Czy aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie otrzymali już informację, że
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska załatwiła byłemu komunistycznemu
prokuratorowi adw. Andrzejowi Orlińskiemu fuchę wykładowcy – o zgrozo- etyki –
w ramach szkoleń aplikantów adwokackich 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

5

