
 
 

 

 

Adw. Jakub Witkowski i adw. Mateusz Chudziak 

Poznali się w trakcie studiów na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zacieśniali przyjaźń 

w trakcie przygotowań do egzaminów na aplikację 

adwokacką, ze skutkiem celującym. Dzisiaj 

członkowie Kujawsko - Pomorskiej Izby 

Adwokackiej w Toruniu, prowadzą Kancelarię pod 

wspólnym szyldem Chudziak/Witkowski 

ADWOKACI! Adw. Jakub Witkowski (na zdjęciu od 

lewej) i adw. Mateusz Chudziak (na zdjęciu od 

prawej) trafili na szkolenie antydyskryminacyjne 

prowadzone przez ekspertów PTPA już ponad 

cztery lata temu. Od tego czasu współpracują 

z nami angażując się w bezpłatną pomoc prawną 

zarówno dla zagrożonych organizacji jak i osób fizycznych. Jeden z nich powiedział kiedyś opisując ich relację: „Taki nieustraszony duet 

co się sprawdza i prywatnie i zawodowo”. 

 



 
 

 

 

Adw. Jakub Witkowski - w latach 2015 - 2018 członek Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, absolwent studiów 

prawniczych nie tylko na Uniwersytecie w Toruniu ale też Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie studiów związany 

z Kliniką Prawa UAM, udzielał tam wsparcia osobom potrzebującym w ramach sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, absolwent 

Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prawników, specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadków, w codziennej 

pracy udziela pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne wspierając je w procesie readaptacji. 

Adw. Mateusz Chudziak - doktor nauk humanistycznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, członek Union Internationale des Avocats, pełnomocnik zarejestrowany przy EUIPO jako European Trademark Attorney. 

W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem Międzynarodowa Organizacja Kawy. Od kilku lat jest prelegentem na studiach 

podyplomowych EMBA na UMK w zakresie Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W ramach 

prowadzonej w Toruniu praktyki adwokackiej zajmuje się przede wszystkim prawem ubezpieczeniowym, odszkodowawczym 

i handlowym. W ramach wsparcia organizacji pozarządowych uczestniczył również w warsztatach szkoleniowych z wolontariuszami 

Fundacji Courtwatch Polska oraz w tworzeniu gry planszowej Prawopolis wydanej przez fundację. W latach 2016 - 2017 uczestniczył 

w projekcie Prawnicy dla Amnesty International, doradzając w sprawach mowy nienawiści kierowanej wobec członków organizacji. 

W 2018 r. bronił pro bono członka Komitetu Obrony Demokracji obwinionego o zawieszenie koszulki z napisem „KONSTYTUCJA" na 

pomniku Mikołaja Kopernika na toruńskiej starówce. W 2019 r. doradzał pro bono strajkującym w Toruniu nauczycielom. 

Podczas spotkania "Pozew o równość – czyli Pro Bono w działaniu", pracowali z osobami uczestniczącymi nad sprawą dotyczącą 

nierównego traktowania ze względu na bezwyznaniowość w dostępie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 


