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Szanowny Pan
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Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Szanowny Panie Dziekanie,
Uprzejmie informujemy, że koalicja dwóch organizacji pozarządowych: Helsińska Fundacja Praw Człowieka i INPRIS –
Instytut Prawa i Społeczeństwa prowadzi Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów (informacja o projekcie
znajdują się na stronie: monitoringsedziow.org.pl). Jego celem jest zagwarantowanie udziału obywateli w debacie
publicznej na temat kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Monitorowaliśmy także wybory
GIODO, RPO oraz Prokuratora Generalnego. Działania nasze, w różnym składzie koalicyjnym, prowadzone są od 2006
roku.
Aby osiągnąć zamierzony cel gromadzimy informacje o kandydatach, przedstawiamy zgromadzoną wiedzę opinii
publicznej, inicjujemy debatę publiczną z udziałem zainteresowanych oraz przekazujemy wnioski z debaty władzom
publicznym. Wychodzimy z założenia, że proces wyboru członków najważniejszych sądów i trybunałów powinien być w
pełni przejrzysty.
W związku z kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego członka Izby poznańskiej – mec. Andrzeja Zielonackiego
uprzejmie prosimy o przekazanie następujących informacji:
1) Jakie przesłanki wskazują, że kandydat spełnia formalne kryterium „wyróżniania się wiedzą prawniczą”?
Przypominamy, że to kryterium nie dotyczy wyróżniania się spośród ogółu obywateli, ale spośród osób zawodowo
zajmujących się daną dziedziną.
2) Czy wobec kandydata były składane skargi na jego pracę jako adwokata? Jeżeli tak, to ile i czego dotyczące?
3) Czy wobec kandydata toczyły się jakiekolwiek postępowania dyscyplinarne? Jeżeli tak, to w jakim okresie, czego
dotyczące i jaki był ich rezultat?
4) Czy znane są Panu jakiekolwiek inne, pozytywne bądź negatywne, informacje mające znaczenie w kontekście
kandydowania mec. A. Zielonackiego do Trybunału Konstytucyjnego?
W związku z dużą presją czasu związaną z wyborem sędziego TK uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres
e-mailowy inpris@inpris.pl. W załączeniu przesyłamy do Pana wiadomości kwestionariusz, który skierowaliśmy do
kandydata oraz dwie ostatnie nasze publikacje dotyczące monitorowania wyborów sędziów TK oraz wyborów na inne
ważne funkcje publiczne.
Z szacunkiem,
W imieniu Koalicji,

Łukasz Bojarski, INPRIS
Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

