
KANDYDAT DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO MECENAS DR ANDRZEJ ZIELONACKI 

 

Profil Kandydata przygotowany przez organizacje prowadzące Obywatelski Monitoring Kandydatów 
na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK) - Helsińską Fundację Praw Człowieka i INPRIS – 
Instytut Prawa i Społeczeństwa. Informacje w profilu odzwierciedlają naszą wiedzę na 7 czerwca 2017 
r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. 
 
Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Rok urodzenia: 1954. 
 

Wykształcenie i kariera akademicka 

1976 – ukończenie studiów prawniczych, UAM Poznań 

1982 – ukończenie studiów filologicznych (filologia fińska), UAM Poznań 

1976 – 1994 – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (asystent, od 1981 adiunkt) 

1981 – doktorat, tytuł pracy: „Zawarcie małżeństwa”, promotor prof. Zbigniew Radwański 

Od 2009 - adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu 

Zainteresowania badawcze: prawo cywilne, prawo rodzinne.  

 

Aktywność zawodowa 

1981 – 1983 - aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu zakończona egzaminem 
sędziowskim 

1983 – 1991 – radca prawny 

1989 – wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu 

od 1992 uprawia zawód adwokata 

2001 – 2013 - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu  

od listopada 2016 członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury  

od 1993– arbiter Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Poznaniu (obecnie: Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski) 

reprezentowanie skarżących w sprawie Bugajny i inni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasburgu (22531/05) w sprawie dotyczącej odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod 
drogę (wyrok zasądzający odszkodowanie) 
 

Dodatkowa aktywność 

“Director” w zagranicznej spółce. Spółka obecnie wykreślona z rejestru, według angielskiej 
dokumentacji rejestrowej najpewniej nie podjęła działalności. W Internecie znajdują się 2 ogłoszenia 
reklamujące działalność spółki. Szczegóły w załączniku nr 1. 

Członek zarządu w “DR. NEUHAUS & WSPÓLNICY - BROKERZY” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Szczegóły w załączniku nr 1. 

Członek Rady Nadzorczej TRUST Wielkopolska S.A. (www.trust.pl) – przedsiębiorstwo działające w 
obszarze developerskim. 

 

http://www.trust.pl/


Aktywność publiczna 

2010 - członek Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 

Od 2011 - członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 
Poznaniu (ako.poznan.pl). Kandydat podpisał oświadczenia Komitetu dotyczące m.in.: wsparcia 
ustaleń konferencji smoleńskich, oświadczenie sprzeciwiające się naukom gender (2013), list 
wspierający lekarzy podpisujących Deklarację Wiary (2014), list w obronie prof. Andrzeja 
Przyłębskiego krytykowanego za wypowiedzi wobec prof. Zygmunta Baumanna (2015), oświadczenie 
wzywające do wspierania polityki rządu PiS (2016). 

 

Publikacje 

Publikacje kandydata koncentrowały się wokół zagadnień prawa rodzinnego. Brak publikacji z zakresu 
prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego. 

Lista publikacji w załączniku nr 2 do profilu. 

 

Postępowania karne lub dyscyplinarne 

W dniu 7 września 2016 r. wpłynęła skarga na mec. Andrzeja Zielonackiego do Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Poznaniu. Zarzuty dotyczą wprowadzenia w błąd, co do faktu złożenia w sprawie 
klientki pozwu do sądu oraz braku zwrotu, mimo wezwania, akt poprzednio prowadzonych spraw 
przez mec. A. Zielonackiego. W dniu 14 lutego 2017 r. zostało wydane w sprawie postanowienie o 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. W dniu 10 kwietnia 2017 r. mec. Andrzej Zielonacki złożył 
pismo, w którym przyznał, że nie złożył zleconej mu sprawy do sądu wskazując jako przyczynę 
uchybienia problemy zdrowotne - pobyt w szpitalu. W dniu 5 czerwca 2017 r. Beata Pawlak 
(posługując się skrzynką mailową azielonacki@poczta.wp.pl) wskazując na działanie z polecenia mec. 
Andrzeja Zielonackiego poinformowała prowadzącego postępowanie dyscyplinarne o przesłaniu 
skarżącej klientce żądanych dokumentów. Postępowanie w sprawie nie zostało jeszcze na dzień 6 
czerwca formalnie zakończone.  

Źródło: pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu 

 

 

Źródła: 

Druk sejmowy nr 1584 (sejm.pl, inpris.pl) 

Informacja Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (inpris.pl) 

Nagranie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2017 r. (sejm.pl)  

Mojepanstwo.pl 

Naukapolska.pl 

Ako.poznan.pl 

Kwerenda internetowa 

  



Załącznik nr 1  

Dwie spółki, z którymi był albo jest związany mec. Andrzej Zielonacki 

 

A. ZIELONACKI KARP & PARTNERS, LAW & MANAGEMENT LIMITED  

 

1. W angielskim rejestrze handlowym, Companies House, pod numerem 6066677, była wpisana 

spółka ZIELONACKI KARP & PARTNERS, LAW & MANAGEMENT LIMITED. 

2. Co roku, od 2008 do 2012 roku spółka jest określana w dokumentach rejestrowych jako uśpiona 

(dormant). 

3. Spółka została założona 24 stycznia 2007.   

4. Spółka została rozwiązana 23 kwietnia 2013.  

5. Mec. Andrzej Zielonacki piastował w spółce stanowisko: director.  

6. Mec. Andrzej Zielonacki był udziałowcem (shareholder) w spółce. 

7. Spółka była angielskim typem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Company type: Private 

company limited by shares) 

8. Na portalu oferia.pl znajdują się dwa ogłoszenia dotyczące działalności spółki. Obydwa są 

podpisane nie przez mec. Andrzeja Zielonackiego, ale przez wspólnika: p. Romualda Karpia. Obydwa 

ogłoszenia obecnie mają w portalu oferia.pl (czerwiec 2017) status nieaktualnych.  

9. W obydwu ogłoszeniach podaje się, że spółka posługiwała się również nazwą LAWALLIANCE 

(“LAWALLIANCE is a trading name for ZIELONACKI KARP & PARTNERS, Law & Management Limited”).  

10. Ogłoszenie nr 113869 pt. “Pomoc w realizacji kontraktów budowlanych w Niemczech, Austrii, 

innych” stanowi reklamę działalności prawniczo-doradczej spółki w krajach UE.  

11. Ogłoszenie nr 113877 pt. “Kupno, sprzedaż, dzierżawa, leasing przedsiębiorstw” stanowi reklamę 

spółki w zakresie zgodnym z tytułem ogłoszenia.  

 

B. “DR. NEUHAUS & WSPÓLNICY - BROKERZY” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

1. W Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 122040 od 11 lipca 2002 jest wpisana spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością “DR. NEUHAUS & WSPÓLNICY - BROKERZY”. 

2. Krajowy Rejestr Sądowy zawiera wpis, że mec. Andrzej Zielonacki jest członkiem zarządu spółki. 

 

Linki do materiałów źródłowych dotyczących spółek znajdują się na stronie inpris.pl 

  



Załącznik nr 2  

Lista wybranych publikacji 

 

1. Współautor Komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją Tomasza 
Sokołowskiego i Henryka Doleckiego, Warszawa 2010; 

2. Monografia „Zawarcie małżeństwa”, Wrocław 1982; 

3. Artykuł „Wartości życia rodzinnego w świetle ochrony dóbr osobistych” w: „Dobra osobiste i ich 
ochrona w polskim prawie cywilnym” pod redakcją J. St. Piątowskiego, Wrocław 1986; 

4. Artykuł „Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny” w: „Prawa człowieka – Model 
prawny” pod redakcją R. Wieruszewskiego, Wrocław 1991; 

5. Artykuł „Ochrona identyczności, integralności i osobowości dziecka w: „Konwencja o prawach 
dziecka a prawo polskie” pod redakcją A. Łopatki, Warszawa 1991; 

6. Artykuł „Zasada prawdziwości wpisów do aktów stanu cywilnego” w: „Rodzina w świetle prawa i 
polityki społecznej” pod redakcją T. Smyczyńskiego, Wrocław 1990 

7. Artykuł „Status dziecka jako jednostki i jako członka rodziny. Imię, nazwisko, obywatelstwo” w: 
„Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne” pod redakcją T. 
Smyczyńskiego, Poznań 1990. 

8. Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 2 
sierpnia 1985 r., SA-P-587, Palestra 30/3(339). 


