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DANE O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Andrzej Zielonacki urodził się w dniu 16 lutego 1954 r. w Osiecmej. Po zdaniu matury 

w 1972 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu rozpoczął studia na kierunku prawo na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył z wyróżnieniem w 1976 r. 

Równolegle od 1975 r. studiował na kierunku filologia fińska na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1982 r. dyplom magistra filologii fińskiej. 

Po ukończeniu studiów prawniczych w 1976 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk na stanowisku asystenta. W 1981 r. obronił pracę doktorską 

pt. "Zawarcie małżeństwa", napisaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Radwańskiego i wydaną 

w formie monografii i do 1994 r. pracował w Instytucie na stanowisku adiunkta. Odbył liczne 

staże i stypendia zagraniczne, m.in. we Francji, w Finlandii, na Węgrzech. Dorobek naukowy 

poza wydaną monografią, artykułami, glosami, obejmuje m.in. współautorstwo komentarza do 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

W okresie 1981 r. - 1983 r. odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu 

zakończoną egzaminem sędziowskim. W tym samym roku zdał egzamin radcowski i poza pracą 

w Instytucie Nauk Prawnych, wykonywał do 1991 r. zawód radcy prawnego. W 1989 r. uzyskał 

wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu i od 1992 r. prowadzi 

indywidualną kancelarię adwokacką. 

Ponadto od 1993 r. jest arbitrem Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego 

Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu (obecnie: Sądu Arbitrażowego Izb i 

Organizacji Gospodarczych Wielkopolski). 

W latach 2001 - 2013 przez cztery kadencje był członkiem Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Poznaniu, a na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2016 r. został 

wybrany na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Przez wiele lat był wykładowcą w 

ramach szkoleń aplikantów przy ORA w Poznaniu, a także patronem szeregu aplikantów. 

Od 2009 r. pracuje również na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Komunikacji 

Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Poza prowadzeniem 

wykładów i seminariów jest promotorem i recenzentem prac magisterskich. 

Jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego w Poznaniu. 

Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pan 

Andrzej Zielonacki jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu 
i Sprawiedliwość. 

Parlamentarnego Prawo 

Przedstawiciel wnioskodawców -poseł Marek Ast. 
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