
 
 
 
 
 
L.Dz.        /2017 
                 Poznań, dnia  

 

 
Szanowny Pan 
Łukasz Bojarski 
Instytut Prawa i Społeczeństwa 
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa 

 

Szanowny Panie, 

 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2017r. odnośnie kandydowania 

adw. dr Andrzeja Zielonackiego do Trybunału Konstytucyjnego niniejszym 

podaję: 

Adwokat dr Andrzej Zielonacki 

 Kariera zawodowa: 

1. 1976 – 1994 – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (do 

1981 asystent, później adiunkt) 

2. 1981 – obrona pracy doktorskiej pt. „Zawarcie małżeństwa” (pod 

kierunkiem prof. Zbigniewa Radwańskiego) 

3. 1981 – 1983 aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu 

4. 1983 – egzamin sędziowski 

5. 1983 – egzamin radcowski 

6. 1983 – 1991 – radca prawny 

7. 1989 – wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 

Poznaniu 

8. 1992 do dziś – adwokat 



9. 1993 do dziś – arbiter Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego 

Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu (obecnie: Sądu 

Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski) 

10. 2001 – 2013 – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu 

11. 2009 do dziś – adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej 

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 

12. 2016 do dziś – członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. 

 Dorobek naukowy (wybrane pozycje): 

1. współautor Komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod 

redakcją Tomasza Sokołowskiego i Henryka Doleckiego, Warszawa 2010, 

2. monografia „Zawarcie małżeństwa”, 

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, 

4. artykuł „Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny” w: „Prawa 

człowieka – Model prawny” pod redakcją R. Wieruszewskiego, 

5. artykuł „Ochrona identyczności, integralności i osobowości dziecka w: 

„Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie” pod redakcją A. Łopatki, 

6. artykuł „Zasada prawdziwości wpisów do aktów stanu cywilnego” w: 

„Rodzina w świetle prawa i polityki społecznej” pod redakcją T. 

Smyczyńskiego, 

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. 

V. Praktyka zawodowa: 

1. reprezentowanie skarżących w sprawie Bugainy i inni przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (22531/05) 

zakończonej precedensowym wyrokiem dotyczącym odszkodowania za 

nieruchomości przeznaczone pod drogi; 



2. wykładowca – szkolenia aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 

Poznaniu; 

3. wykładowca – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 

 

 Ponadto informuję, że w dniu 7 września 2016r. Pani xxxx xxxxx złożyła 

skargę na mec. Andrzeja Zielonackiego w której zarzuciła mu, że wprowadził 

ją w błąd co do faktu złożenia w jej sprawie pozwu do sądu oraz wskazała, że 

nie zwrócił, mimo wezwania, akt poprzednio prowadzonych przez niego 

spraw. W dniu 14 lutego 2017r. zostało wydane w sprawie postanowienie o 

wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. W dniu 10 kwietnia 2017r. mec. 

Andrzej Zielonacki złożył pismo w którym wskazał, że rzeczywiście nie złożył 

zleconej mu sprawy do sądu wskazując jako przyczynę uchybienia problemy 

zdrowotne - pobyt w szpitalu. W dniu 5 czerwca 2017r. Bata Pawlak 

(posługując się skrzynką mailową azielonacki@poczta.wp.pl ) wskazując na 

działanie z polecenia mec. Andrzeja Zielonackiego poinformowała 

prowadzącego postępowanie dyscyplinarne o przesłaniu xxxxx xxxxxx 

żądanych dokumentów. Postępowanie w sprawie nie zostało jednak 

formalnie zakończone. 

 

 Ogólna ocena działalności zawodowej adw. dr. Andrzeja Zielonackiego 

jest pozytywna. 

 

Z  wyrazami szacunku,  

 

adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski 

dziekan ORA w Poznaniu 

 

 

       


