Wrocław, dnia 1 O marca 2020 r.
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OŚWIADCZENIE SĘDZIEGO

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 190) w zw. z art. 88a ustawy z dnia 27 lipca
2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 365)
oświadczam, że:
1. nie jestem członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia,
2. nie

pełnię

funkcji

w

organie

fundacji

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej,
3. nie sprawowałem urzędu sędziego przed dniem 29 grudnia 1989 r., zaś przed
powołaniem na stanowisko sędziego nie byłem członkiem żadnej partii
politycznej.

SWSA Ireneusz Dukiel

!/53

Marta Laskowska-Pietrzak
sędzia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie

Oświadczenie

W

wykonaniu

obowiązku

złożenia

oświadczenia,

o którym

mowa

w art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 365), w związku z art. 8 § 2 i art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.)
oświadczam, że:
1.

nie jestem członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia;

2.

nie pełnię funkcji· w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej;

3.

nie byłam członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

Lublin, dnia 1 O marca 2020 r.

PREZES

Wojcwód1kiego S1du Administracyjnego

cJ< 'oU)., p?;r;ho_ -- Yc&I:112,t)_/'Mar
ta Las {owska-Pietrzak
sędzia WSA

Opole, dn. 2 czerwca 2020 r.
Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu

Pan prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.), w związku z art. 88a ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych infonnuję, że:
•

nie jestem członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, o którym mowa w powołanym prze
p1s1e;

•

nie pełnię żadnej funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej;

•

nie należałam do żadnej partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

PREZES

Oświadczenie
Stosownie do art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.), w zw. z art. 88a ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)
oświadczam, że jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1974 roku, od
2005 roku pełnię funkcję sędziego Głównego Sądu Łowieckiego oraz prezesa Koła
Łowieckiego „T owarzystwo Myśliwych" w Rzeszowie ; w latach 1988 - 1989 byłem
kandydatem a następnie członkiem PZPR.
Jednocześnie oświadczam, że obowiązek nałożony wskazanymi wyżej
przepisami jest sprzeczny z konstytucyjnie chronionym prawem do ochrony życia
prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania, wolność gromadzenia się
i stowarzyszania się.

Rzeszów, dn. 13 marca 2020 r.
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Oświadczenie
Ja, niżej podpisany (a)
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zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) w związku z art. 45 § 3 ustawy z
dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, ze zm.) i art.
49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) oświadczam:

oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby
zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu cz!onkostwa
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oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem
nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji
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oświadczenie o członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie
sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz
okresu członkostwa
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Kielce 11 marca 2020r.
Anna Żak sędzia NSA
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

Pan Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art.88 a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.190) w związku z art.4ust.2 tej ustawy
oświadczam, że od 19 kwietnia 2018r. jestem członkiem

Ogólnopolskiego

Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych „OSSSA".
Składając powyższe oświadczenie wyrażam jednak sprzeciw, ponieważ w
mojej

ocenie

wymóg

nieproporcjonalną

złożenia

ingerencję

tego
w

oświadczenia

przysługujące

stanowi
każdemu

nadmierną
obywatelowi

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również sędziemu określone w Konstytucji prawo
do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania oraz wolność
zrzeszania się. W szczególności narusza art.47, art.51 ust.2, art. 53 ust.7, art.58
ust.1 Konstytucji RP, art.8, art. 9, art.11 Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności oraz art. 7, art.1O i art.12 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.

Wojciech Mazur, sędzia NSA

Warszawa 11 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie należę do żadnego zrzeszenia, nie pełnię funkcji w
fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, natomiast w latach 1984 1989 lub 1990 (dokładnie nie pamiętam) byłem członkiem Stronnictwa
Demokratycznego.
Uważam, że nałożony przepisem art. 88a Prawa o ush·oju sądów
administracyjnych obowiązek nadmiernie ogranicza prawo do ochrony życia
prywatnego przewidziane w art. 47 Konstytucji, jednakże ponieważ nie mam nic
do ukrycia w zakresie mojej działalności publicznej składam niniejsze
oświadczenie.

Opole, dnia 12 marca 2020 r.

Gerard Czech
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjne
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.), w
związku z art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Z 2019 poz. 52 ze zm.) oświadczam, że:
nie jestem członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, o którym mowa w
przywołanym wyżej przepisie,
nie

pełnię

funkcji

w

organie

fundacji

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej,
nie byłem członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko
sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

fo/(,,/// ��(
Gerard Czech

Tomasz Zbrojewski
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sz. P. Prof. Marek Zirk-Sadowski
Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Oświadczenie

Jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczam, że w latach 1977-1989- byłem
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1993 r. - jestem członkiem
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"- nadal.
Nie jestem członkiem żadnego stowarzyszenia ani zrzeszenia jak również nie pełnię funkcji
w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Jednocześnie oświadczam, że nałożony w trybie art. 88a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych obowiązek złożenia oświadczenia jest sprzeczny z prawem do ochrony życia
prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania, wolność gromadzenia się
i stowarzyszania się. Obejmując urząd sędziego zobowiązałem się służyć wiem.ie
Rzeczypospolitej Polskiej i stać na straży prawa. W wykonaniu złożonego ślubowania
stwierdzam, że wyżej powołany przepis narusza prawa obywatelskie, których zobowiązałem
się strzec. Brak wyrażenia przez sędziów sprzeciwu wobec łan1ania praw gwarantowanych
konstytucyjnie w dalszej perspektywie może doprowadzić do pozbawienia obywateli realnej
ochrony sądowej i gwarancji ich praw.

. / A;re/>?
�·_.-:-- /

�

/"'}.. /__ . <.. .ć.J
............... ::.t4'. .·-(.o·'· .I.:�
: . <.· ...c;f:..
.r;,

()

7

Oświadczenie
·Niżej podpisany
Leszek Karol Kiennaszek,
sędzia NSA, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
oświadczam:
nie jestem członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia;
nie jestem członkiem fundacji, nie pełnię żadnej funkcji w organie fundacji;
byłem członkiem Stronnictwa Demokratycznego - Koło i Miejski Zarząd w Jastrzębiu
Zdroju w okresie od 1 O września 1986 r. do 29 grudnia 1989 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2020 r.

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany(a)
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stanowisko, mi:�::�1enia \

zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) w ;związku z art. 45 § 3 ustawy z
dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, ze zm.) i art.
49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) oświadczam:
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oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby
zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa
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oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem
!1azwy i siedzi�. .md3cjioraz okresu pełnier.ia fu:1kcj�..
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oświadczenie o członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie
sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz
okresu członkostwa
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Oświadczenie
Ja, niżej podpisany (a)
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zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) w związku z art. 45 § 3 ustawy z
dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, ze zm.) i art.
49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) ośwj�q:�:
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oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i S'ledziby
zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa

oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem
nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji

? Z..P8 :. ..

3) ... .

1
•••

ft:<. ..ftt!(-.�.� .......................

1.f.fr)�.1..P..f.2.y:}' ....

oświadczenie o członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie
sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz
okresu członkostwa
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Ja, niżej podpisany(a)
Wojciech Stachurski, sędzia i prezes WSA w Białymstoku
(imię i nazwisko, stanowisko)
zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oświadczam, że:
1) Jestem członkiem zrzeszeń, w tym stowarzyszeń:
a) Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa
Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku, stowarzyszenie z siedzibą w Białymstoku,
członek zwyczajny, członkostwo od 23 października 2002 r., nie pełnię
żadnych funkcji;
b) Polskiego Związku Wędkarskiego,

Koło Akademickie w Białymstoku,

członkostwo od 16 maja 2012 r., członek zwyczajny, nie pełnię żadnych
funkcji;
c) Spółdzielni Mieszkaniowej

·, z siedzibą w Białymstoku,

członek zwyczajny, członkostwo od grudnia 2015 r., nie pełnię żadnych
funkcji;
d) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z
siedzibą w Warszawie, członek zwyczajny, członkostwo od 23 lutego 2018 r.,
nie pełnię żadnych funkcji.
2)

Nie pełnię żadnych funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności
gospodarczej.

3)

Nie byłem członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko
�ędziego. Nie sprawowałem urzędu sędziego przed 29 grudnia 1989 r .
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(podpis)

Bydgoszcz, dnia 4 marca 2020r.

Leszek Tyliński
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 ze zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2020 poz. 190) oraz art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2020r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2019, poz. 2167 ze zm.)
oświadczam, że:
1. nigdy nie

byłem

nie jestem członkiem zrzeszeń,

w tym

stowarzyszeń,
2. nigdy

nie pełniłem

nie pełnię funkcji w organie fundacji

nieprowadzącej działalności gospodarczej,
3. nigdy nie byłem członkiem partii politycznej, w tym w okresie przed
powołaniem na stanowisko sędziego, jak i w okresie sprawowania
urzędu przed dniem 29 grudnia 1989r.

---------------------·-----·---·------- ·---· --· ·---------- - -------- --·-- ·---

Prezes
":foczelnego Sądu Administracyjnego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany
Zbigniew Romała - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
(imię i nazwisko sędziego, stanowisko. miejsce zatrudnienia)

Zgodnie z art. 88a § l Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów

powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w związku z art. 45 § 3 Ustawy z dnia 8
grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825, ze zm.) i art. 49 Ustawy z
dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2167, ze zm.) oświadczam że:
I.

· · " w Gdańsku od 1997 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

(oświadczenie o cz!oni<ostwie w zrzeneniu. w tym stoworry"szeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzes::enio. pełnionych funi<:cji
oraz ol.resu cz!oni<ostwo)

li.

Nie pełnię funkcji w żadnej fundacji.
(oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze •.-.,sl(azaniem ncrr."Y i
siedziby fundacp oraz okresu pełnienia fun:Ccji)

Ili.

Nie należałem do żadnej partii.
(oświadczenie członkostwie w partii politycznej przed powołaniem no stonowiS:Co sędziego. o tol::że w ol.re;ie sprawowania
urzędu pr.red dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wsk:azoniem nazwy partii. pełnionych funkcji oraz okresu członkostwo)

Gdańsk, dnia 11 marca 2020 r.
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Poznaó, dnia 02 marca 2020r.
Jerzy Stankowski
imię i nazwisko

Sędzia NSA
Stanowisko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
jednostka organizacyj na

OŚWIADCZENIE
Na podstawie treści art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 52) ośv,iadczam, że:

Jestem członkiem zrzeszenia- Polski Związek Wędkarski w Poznaniu w okresie od 30
kwietnia l 992r., w którym aktualnie nie pełnię żadnej funkcji; Polski Związek Łowiecki
w Poznaniu w okresie od 29 października 2003r., w którym aktualnie nie pełnię żadnej
funkcji; oraz członkiem stowarzyszenia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów
Administracyjnych w okresie od 2019r., w którym aktualnie nie pełnię żadnej funkcji.
2)

Nie pełnię funkcji w organie fw1dacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Pełfl-i-ę-fuak-Bję ,.,,,. ergafrie---fHR<'.iacji nieprtiwa4:cąc-ej-Ei-z-iałal oośc-i-ges-i�ooar��j... .................(i:ta.z-wa--i--siea-ci-ea---f-ttR<'.lae-j-tj--w-ek:re-s-i e.............. '�

3)

Byłem/ftie-eyłern* członkiem pa1iii politycznej przed powołaniem na stanowisko
sędziego ZSL (nazwa pa1iii) w okresie od l 983r. do 30 stycznia l 986r. oraz nie
pełniłem żadnej funkcji.
Byłem/ftie-eyłern* członkiem partii politycznej także w okresie sprawowania urzędu
przed dniem 29 grudnia 1989r. - ZSL (nazvv-a patiii) w okresie od 31 stycznia l 986r. do
l 989r. oraz nie pełniłem żadnej funkcji.

)l..c;.wCth .rt,).: ........
...........:1(s�t
podpis

* Niewłaściwe skreślić

skl11dającej oświadczenie

Jan Grzęda
Sędzia

1.6.03.2020 r.

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pan Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Oświadczenie

Jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczam, że spełniam wszystkie
wymagania określone w art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wynikający z art. 88 a§l ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych w brzmieniu zmienionym ustawą z 20 grudnia 2019 r. w zw. art.8 §2 ustawy z
25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 20167)
obowiązek uważam za naruszający moją prywatność i sprzeczny z art. 47 i 51 ust. 2 i art. 53
ust. 7 i art. 58 ust.1 Konstytucji RP a także art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności oraz art. 7, art. 10 i art. 12 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.

"I

. V-...

Szanowny Pan
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany

Grzegorz Jankowski Sędzia NSA w Wojewódzkim Sądzie

Administracyjnym w Szczecinie, zgodnie z art. 88a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo
o ustroju sądów powszeclmych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z art. 29 Ustawy
z dnia 25 lipca 2002 r. -Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167,
ze zm.) oświadczam, ze:
I.

Nie jestem członkiem zrzeszeń, w tym stowarzyszeń.

II.

Nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

III.

Przed powołaniem na stanowisko sędziego byłem członkiem Unii Demokratycznej,
a od 1993 r. Unii Wolności do 2002 r. W latach 1993 - 1997 byłem
Przewodniczącym Zarządu Regionu Szczeci11.skiego Unii Wolności (dokładnych
dat nie odnalazłem w Internecie).

Szczecin, dnia 13 marca 2020 r.

I
I

PREZES
NACZELN;EGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

OŚWIADCZENIE

Ja. niżej podpisany(a)
urodzony(a)

.0evvv�/'v

f\ \.i. O�. I\ q bL ,../

sędzia/ asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
w wykonaniu obowiązku złożenia oś'wiadczenia, o którym mowa w art. 88a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku - Prawno o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 52 ze zm.) w zw. z art.
29 § 1 Ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2167), oświadczam że:

I.
Nie jestem członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia.
.Jestem c;iiłQflłil0ffl:?
1. ....................................................................................................... z sie
(nazwa zr.:tl=iia, stowlll'Z) •..:nia)

którym nie pehrię aktualnie żadnej
od dnia................................... .............................................,
funkcji/ pełnię funkcję............................................... ...............................................................................
2. ................................................ :............._ ................................... z siedzibą w ................................... .
od dnia.._................................. .........................................., w którym nie pełnię aktualnie żadnej
funkcji/ pełnię funkcj .............................................................................................................................. *

II.
Nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.
A�łnię w ........
(nazwa fundacji nicprow„dz.ącej dz.illalności gos�cze

od dnia····,··············�

funkcję ........................................................................................ *

m.
Przed powołaniem na stanowisko sędziego lub asesora sądowego ani w olcresie sprawowania urzędu przed
: dniem 29 grudnia 1989 roku nie byłem (-a:mtczłonkiem żadnej partii politycznej .
ee eili1.ia.............................................;;·:eyłem(aFH) ez:łetii:łe:iem
......................................................................................................., �......... , w której nie pełniłem(am)

..Jł,/ okresie od

dnia.....

partii)

ża-0nych fwrlccj1 7 pełniłem(am) funkcję ...................................................................................................... *

* niewla.śct,,lc skreślić

Warszawa dnia 20 października 2020 r.
Teresa Zyglewska
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pan Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski
za pośrednictwem
Pana Prezesa
Izby Ogólnoadministracyjnej
Prof. dr hab. Jacka Chlebnego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167) w zw. z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365),
informuję, że od 1 O października 2020 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów
Ochrony Środowiska Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Od 1 O października
2020 r. jestem członkiem zarządu tego stowarzyszenia.
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Mariola Kowalska
Sędzia Naczelnego
Sądu Administracyjnego

Prof. dr hab. Marek Zirk Sadowski
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Mając na uwadze treść art. 88a. § 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie
ustawy -Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r., poz. 190), uprzejmie informuję że od 23
lutego 2018 r. jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów
Administracyjnych. Adres: ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, lok. 125.
Warszawa, 18.02.2021

Warszawa, dnia 23 lutego 2021 roku

Dominik J. Gajewski
sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sz. P.
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

zgodnie z art. 88a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczam, że nie byłem i
nie jestem członkiem żadnego zrzeszenia i partii politycznej.
Równocześnie oświadczam, że nie pełniłem i nie pełnię żadnej funkcji w organie fundacji.

2

Zbigniew Łoboda

· -warszawa, dnia 22 marca 2021 r.

Sędzia.Naczelnego Sądu Administracyjnego
Izba Finansowa
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Pan Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Oświadczenie
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, w powiązaniu z art. 49 § 1 ustawy z dnia 25
lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oświadczam, że nie jestem
członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, ani nie pełnię funkcji w organie
fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto nie byłem członkiem partii
politycznej.

Oświadczenie

Na podstawie art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 190) oświadczam, że:
1) nie jestem obecnie członkiem stowarzyszeń, w tym zrzeszeń w rozumieniu art. 12 i art.
58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w okresie od 25 marca 2006 do 5 września 2017r byłam członkiem Stowarzyszenia
Sędziów Polskich Iustitia
3) przed objęciem urzędu sędziego byłem członkiem następujących zrzeszeń:
a) Związek Harcerstwa Polskiego - ok 1980-1983;
b) Ruch Światło-Życie - ok 1983-1989r
4) przed powołaniem na stanowisko sędziego nie byłam członkiem żadnej partii
politycznej w rozumieniu art. 11 Konstytucji RP.

Warszawa, dnia 22 marca 2021 r.
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Warszawa, ni��.!Jlharcar,2,02. jsn:RACYJr'-JY
SEK:=.c Tr' r-: . fJREZESA

Wiceprezes NSA
Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
Sędzia NSA
Jacek Chlebny
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Pan
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Profesor Marek Zirk-Sadowski

\

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

l:

I

L-���:;i,·:�i. . ..P��- ....

C!.D.e:.Je.

I

Na podstawie art. 88a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych oświadczam, że w dniu 12 marca 2021 r. zostałem poinformowany o
przyjęciu mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
z siedzibą Katowicach.

'l

Paweł Borszowski
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Warszawa, 24 kwietnia 2021 r.

Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
W związku z objęciem stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego składam
oświadczenie na podstawie a.J.i. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych U.t. Dz. U. z 2020, poz. 2072).
Jestem członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Ludwikowice od 09.02.2015 r. W
okresie od 18.11.2016 r. do 31.10.2019 r. pełniłem funkcje Wiceprzewodniczącego. Siedziba
klubu znajduje się w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2.
Ponadto jestem członkiem Terenowego Klubu Sp01iowego Granit. Strzelin od lutego 2021 r.
Siedziba Klubu znajduje się przy ul. Brzegowej 67 w Strzelinie.
Jestem również członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Bada11 Finansów
Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Siedziba

stowarzyszenia znajduje się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1.
W okresie od 27.11.2003 r. do 06.05. 2009 r. byłem członkiem Społeczno Oświatowego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Niepełnosprawnym Edukacja. Siedziba stowarzyszenia
znajdowała się w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 22. Pełniłem w tym stowarzyszeniu
fm1kcje wiceprezesa.

Warszawa, l.� września 2021 r.
Sędzia NSA Wojciech Stachurski

Prof. Marek Zirk- Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

W związku z powołaniem mnie na urząd sędziego Naczelnego Sądu
Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137) w zw. art. 88a
§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2020 r., poz. 2072 z późn. zm.) oświadczam, że:
1) jestem członkiem:
a) Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa
Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku, stowarzyszenie z siedzibą w Białymstoku, członek
zwyczajny, członkostwo od 23 października 2002 r., nie pełnię żadnych funkcji,
b) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkoblokowa" z siedzibą w Białymstoku, członek
zwyczajny, członkostwo od grudnia 2015 r., nie pełnię żadnych funkcji,
c) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z
siedzibą w Warszawie, członek zwyczajny, członkostwo od 23 lutego 2018 r., nie
pełnię żadnych funkcji.
2)

nie pełnię żadnych funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności
gospodarczej.

3)

nigdy nie byłem członkiem jakiejkolwiek partii politycznej.

