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Warszawa, dnia 12 marca 2020 r.

Barbara Mleczko-Jabłońska
imię i nazwisko

miejscowość i data

Sędzia NSA

stanowisko

Izba Gospodarcza

komórka organizacyjna

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

Oświadczenie
Zgodnie z wymogiem określonym w przepisie art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 8 § 2 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 25
lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oświadczam, że od 2015 r. jestem
członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z siedzibą w Warszawie. Nie pełnię
w tym Stowarzyszeniu żadnej funkcji. Nie byłam również członkiem żadnej partii politycznej.

/
Warszawa, 12 marca 2020 r.

Sędzia NSA Arkadiusz Cudak
Izba Finansowa

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

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju
sądów administracyjnych (Dz.U z 2019 , poz. 2167) w zw. z art. art. 88a ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 poz. 365)
oświadczam, że:
1)

jestem

członkiem

Ogólnopolskiego

Stowarzyszenia

Sędziów

Sądów

Administracyjnych z siedzibą w Warszawie od 18 maja 2018 r., nie pełnię
żadnej funkcji;
2)

nie pełnię funkcji w organie fundacji;

3)

nie byłem nigdy członkiem żadnej partii politycznej.
Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Cudak

Warszawa, 12 marca 2020 r.

oświadczenie s. NSA Ryszarda Pęka

NACZELJ\iY S.ĄD ADM!N!STRACYJNY
SEKRETARIAT PREZESA
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Pan prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w
związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) oświadczam, że od 2003 r.
jestem członkiem Stowarzyszenia „Alliance frarn;aise" Wrocław. W Stowarzyszeniu nie
pełnię żadnej funkcji. Nie jestem członkiem innego zrzeszenia, stowarzyszenia lub fundacji i
nie pełnię żadnej funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przed
dniem 29 grudnia 1989 r., w okresie od 1986 r. do 1989 r. byłem członkiem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie jestem członkiem partii politycznej i nie pełnię oraz nie
pełniłem żadnej funkcji w partii politycznej.

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

Roman Ciąglewicz
Sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego

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

Oświadczam, że jestem członkiem stowarzyszenia - Polski Związek
Działkowców od 2014 r., tj. od czasu kiedy PZD uzyskał status stowarzyszenia
ogrodowego do którego stosuje się przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Oświadczam, że byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w
okresie od 1980 r. do 1984 r. - przed powołaniem na urząd sędziego oraz w okresie
od 1984 r. do 1989 r. - po powołaniu na urząd sędziego. W latach 1986 - 1989
pełniłem funkcję sekretarza w podstawowej organizacji partyjnej przy Sądzie
Rejonowym.
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Grażyna Nasierowska
Pan

sędzia NSA

prof. Marek Zirk-Sadowski
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Oświadczenie
Jako sędzia

Naczelnego Sądu Administracyjnego (od 11 lutego 2016 r.,

uprzednio od 1 stycznia 2004 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie) oświadczam, że nie należę i nie należałam do partii politycznej, związku
zawodowego, nie jestem też członkiem żadnej fundacji i nie prowadzę działalności
nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
tym samym czynię zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
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
zobowiązałam się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i stać na straży prawa. W
wykonaniu złożonego ślubowania stwierdzam, że wyżej powołany przepis narusza
prawa obywatelskie, których zobowiązałam się strzec.
Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie
mając nic do ukrycia w zakresie mojej aktywności publicznej, dobrowolnie
oświadczam,

że

od

12

lipca

2018 r.

jestem

członkiem

Ogólnopolskiego

Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z siedzibą w Warszawie, w
którym nie pełnię żadnej funkcji.

Warszawa, 12 marca 2020 r.

��� I

��ACZELf'..Y SĄD ADMII\JISTRACYJ,�·r·
SEKRETARIA r PREZESA

Jolanta Sokołowska
sędzia

2020 �;3�-,-�

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pan
prof. Marek Zirk-Sadowski
Prezes
Naczelnego Sadu Administracyjnego

Oświadczenie
W związku z obowiązkiem nałożonym mocą art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
w związku z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.) oświadczam, co następuje:
- nie należałam i nie należę do partii politycznej, nie pełnię funkcji w organie
fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej,
- od dnia 1 września 2018 r. jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Sędziów Sądów Administracyjnych,
- nie jestem członkiem innego stowarzyszenia/zrzeszenia.
Oświadczam ponadto, że narzucony art. 88a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych obowiązek złożenia oświadczenia, o treści określonej tym przepisem,
stanowi nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w przysługujące każdemu
obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, a więc i sędziemu, konstytucyjne prawo do
ochrony życia prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania oraz wolność
zrzeszania się, które to prawa są gwarantowane przepisami art. 2, art. 47, art. 51 ust.
2, art. 53 ust. 7 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 8, art. 9, art. 11 Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7, art. 1 O i art. 12 Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
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OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że od roku 1986 do chwili obecnej jestem członkiem Spółdzielni
Budownictwa Jednorodzinnego Liściasta w Łodzi ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105.
Od 1978 r. do początku lat 80-tych byłem członkiem Stronnictwa Demokratycznego.

10 marca 2020 r.

-

-·

.

Warszawa 11 marca 2020 r.
Małgorzata Korycińska
Sędzia NSA

Oświadczam, że nie jestem członkiem zrzeszenie, nie pełnie funkcji w
organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Urząd sędziego sprawuje
od stycznia 1997 r. i w dacie powołanie jak i w okresie ubiegania się o stanowisko
sędziowskie nie byłam członkiem partii politycznej.
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Sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego

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

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.) uprzejmie oświadczam, że
w latach 1978-1989 należałem do PZPR, pełniąc funkcję członka egzekutywy POP.

Szanowny Pan Prezes

Andrzej Kuba
Sędzia NSA

Naczelnego Sądu Administracyjnego

Oświadczenie
Zgodnie z przepisem art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam że
nie należę i nie należałem do żadnej partii politycznej, związku zawodowego i nie prowadzę
działalności nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości
sędziów, tym samym czynię zadość wymogom Konstytucji i złożonemu ślubowaniu.
Jednocześnie oświadczam, że nałożony w trybie art. 88a § 1 ustawy Prawo o
ustroju sądów powszechnych obowiązek złożenia oświadczenia jest sprzeczny z prawem do
ocluony życia prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania, wolność gromadzenia się
stowarzyszania się. Obejmując urząd sędziego Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

zobowiązałem/ się służyć wiernie 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 łamania praw gwarantowanych konstytucyjnie w dalszej perspektywie może
doprowadzić do pozbawienia obywateli realnej ochrony sądowej i gwarancji ich praw
Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do
ukrycia w zakresie mojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadczam, że jestem
członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „ Iustitia ".
Warszawa , 14 marca 2020 r
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Oświadczenie
Ja, niżej po".;isa�y (a) -
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stanowisko, miejsce zatrudnienia

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:

1) .......................:�...............................................................................
...... ... ... ... ...... ......... ....... ... ...... ... ... ............... ...... ...... ... ... ... ...... ......... ... ........
oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby
zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa

2)..................... ············ ............ ············ .....................................................
...········· ............ ······ ........................ ······ .....................................................
oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem
nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji

PP..... 1 ...��q �!. �(!..... 1 .... 1!.9.t.1. .. � .. !..1. ..(.. ......... .................

3) .......�..;..

...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ······ .......................................................................

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

/l.1 ...�-�-:...?..9.?..P(·
data

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

Wojciech Jakimowicz
sędzia NSA w Warszawie

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Oświadczenie
Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) w
zw. z art. 45 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 825 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju
sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 z późn. zm.) oświadczam,
że nigdy nie należałem i obecnie nie należę do żadnej partii politycznej, nie należę
do żadnego stowarzyszenia, nie pełniłem i nie pełnię żadnej funkcji w organie
fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Natomiast od 2002 r. jestem
członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej

w Krakowie, zaś od 201 Or.

Wspólnoty Mieszkaniowej
- w Krakowie.
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Oświadczenie
Ja, niżej podpisany (a)

......................... :1..Q. M. -�- �J..... --�--�-�-f:ł. <:!. � .\J.. ?.1�. ! ...........................................
I

imię i nazwisko sędziego NSA

......... �f q_ !.!. 0... !'!..s..0.....� .......... !'!..0. -� �-�-�.I:!'. :1: .... �:\� ?. .... -�.'?.l:.1..�.1.. �-�-�--�.�.! .7. !.�1. ........................
stanowisko, miejsce zatrudnienia

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

2) ......... N.l.f...O<l.'T:1.("J..1.................................................................................
... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ...... ... ... ... ...... ...... ...... .....
oświadczenie o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem
nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji

I

3)

........ N. _l_ � •• , I), 911 �- �.1..................................................................................

... ......... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ... ...... ······ .....
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

.12. -� .Y.). �- .4 .9.?. 9. .1.......
data

·1q_�:i.�.�..i ...J�.?'.�..�-"-� �;
s

podpis

Warszawa 12.03.2020 r.

Maria Dożynkiewicz
sędzia NSA,
zam. t

Oświadczenie

Na podstawie art. 88a § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z art. 8 § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych w brzmieniu nadanym ustawą z 20 grudnia 2019 r. o
zmianie ustawy - Prawo o ustr·oju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 190) oświadczam że :
1) nie jestem członkiem zrzeszenia, poza Wspólnotą Mieszkaniową, którą tworzą
wszyscy mieszkańcy lokali w budynku, w którym zamieszkuję, nie jestem członkiem
stowarzyszenia,
2) nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej,
3) byłam szeregowym członkiem PZPR w okresie od końca III kwartału 1978 r. do
prawdopodobnie III kwartału 1987 r. - w tym okresie zaprzestałam płacenia składek i
uczestniczenia w jakichkolwiek zebraniach.

Radomsko. I I marca 2020 r
Btuwsz \.VojcJecno""' k1
s�dzta Naczdm:go S.,<lu Admmislrn<:,yjnegc,
Oiwtadcv..emc
Jnk@ sęd7i� Naczdnęgo S,Jdu 1\-dmHust.racyJnego o.1>w10.dC'atm_ ze me nalezę I me nal�lem
do part:11 połitye"mej, z.w1ązk.'"U zawodowego i me prownd?.;ę ct�1alalnośc1 n.ie daJąceJ s1
pogndztć z zasadami niezależności sądó1i.i I niezawisłości �ów. tym samyrti czynie za<lo51
wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospol rteJ Poisktej.
Oświadczam, że w związku z mo1ą pracą naukową na umwersytecle Jestem czł.oakiem Sekc.
Polskiej Międzynarodowego Stowanyszenia Filozof ij Praw.a I Filozofa Społecznej OVF
oraz Lnternationale Hegel Gesellschaft. Dodatkowo jestem członkiem założyc1ek
stowarzyszerua Klub Szermierczy „Zawisza Czamy Radomsko'".

Warszawa 5 marca 2020 r.

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

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana Barbara, Grażyna Adamiak sędzia Naczelnego Sądu
Administracyjnego w wykonaniu obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w
art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 52 ze zm.), w zw. z art. 49 i art. 8 § 2 ustawy z dnia 25
lipca 2002 r. Prawo o ustroju Sądów administracyjnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2107 ze zm.) oświadczam, że:
1. Nie jestem członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia.
2. Nie

pełnię

funkcji

w

organie

fundacji

nieprowadzącej

gospodarczej.
3. Nie byłam członkiem żadnej partii politycznej.

sędzia NSA

działalności

Warszawa, 12 marca 2020 r.
Grzegorz Czerwiński
Sędzia NSA
Izba Ogólnoadministracyjna

OŚWIADCZENIE
KTÓREGO OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WYNIKA Z ART. 88A UST.I USTA WY Z DNIA 27 LIPCA
2001 R PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

OŚWIADCZAM, ŻE:
1.
2.
3.
4.

nie jestem członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia,
nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej,
nie byłem członkiem w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego,
przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie sprawowałem urzędu sędziego.
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zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. 1 U. z 2019 i. poz. 52, ze zm.) w związku z art. 45 § 3 ustawy z
dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najvvyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 825, ze zm.) i art.
49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Pra·Nc c :Jstm]Ll sądów adrn1nistracyjnych (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 czlon!<ostwa

2) ........................,.................................................... ' .................................
oświadczenie o funkcji pe-!nionej w organie fundacji nieprowadzącej dzia!alności gospodarczej - ze wskazaniem
naz:v..") i siedz:by fundacji oraz okresu pe1lnienia funkcji
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sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 19e9 r. - ze wsk22:,miem nazwy pertii, pełnionych funkcji oraz
okresu członkostwa
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Warszawa 13 marca 2020r.
Oświadczenie
Jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczam, że nie należę i nie
należałam do partii politycznej, związku zawodowego. Nie pełnię funkcji w organie
fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Nie jestem członkiem stowarzyszenia/ zrzeszenia, którego działalności nie dałoby
się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nie prowadzę
też żadnej innej działalności publicznej nie dającej się pogodzić z tymi zasadami.
Już tylko z tego względu odpowiadam wymogom, jakie nakłada na mnie przepis art.
178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocześnie oświadczam, że przepis art. 88a ustawy prawo o ustroju sądów
powszechnych nakłada na sędziego obowiązek ujawnienia działalności, które nie są
objęte konstytucyjnymi ograniczeniami w zakresie aktywności sędziego, o jakich
mowa w art. 178 ust.3 Konstytucji RP.
Narusza to podstawowe prawa człowieka, takie jak: prawo do poszanowania życia
prywatnego, wolności wyznania, wolności gromadzenia się, stowarzyszania się,
które gwarantowane są w Konstytucji RP (art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53), Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (art. 8, art. 9, art. 11) i w Karcie Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (art. 7, art. 1O, art. 12).
Podzielam także argumentację Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
przedstawioną w piśmie z dnia 12 marca 2020 r.(dostępne na stronie WWW NSA),
w którym zwrócono uwagę Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
sprzeczność rozwiązań prawnych, objętych przepisem art. 88a § 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)
z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony danych osobowych, prawa
prywatności, zasady proporcjonalności.
Nieprzymuszenie informuję, że jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów
Wieczysta - Księgowych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w„Le��nie od 1996r.
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oświadczenie s. NSA Mirosława Trzeckiego

Oświadczenie
Jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczam, że nie należę i me
należałem do partii politycznej, związku zawodowego i nie prowadzę działalności nie dającej
się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym samym czynię
zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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. Przepis ten ponadto jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą
proporcjonalności ( art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ). Nie ma konstytucyjnego uzasadnienia
ograniczenie praw sędziów związanych ze zrzeszaniem się. Jak każdy człowiek i obywatel
korzystam z wolności i praw konstytucyjnych, w tym przysługuje mi ochrona prywatności,
która może być mi ograniczona tylko w niezbędnym zakresie.
Ustawowe ograniczenia wolności, w tym autonomii informacyjnej, dopuszczalne są w
świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie w razie spełnienia następujących
warunków: Po pierwsze, ustawowe ograniczenie wolności może nastąpić tylko wówczas, gdy
dopuszczone jest w sposób wyraźny w innych przepisach konstytucyjnych, bądź gdy
konieczne jest zharmonizowanie tej wolności z innymi normami, zasadami lub wartościami
konstytucyjnymi. Po drugie, ustawowe ograniczenia wolności wprowadzane być mogą tylko
w niezbędnym zakresie. Ustawodawca może ingerować w sferę wolności obywatela tylko w
razie konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Innymi słowy, konieczne jest zachowanie
proporcji między stopniem ograniczenia wolności jednostki, a rangą chronionego interesu
publicznego, czyli zakazana jest nadmierna ingerencja Państwa w swobodę działania
jednostki. Po trzecie, ani poszczególne ograniczenia, ani ich suma, nie mogą naruszać istoty
ograniczanego prawa czy wolności.
Regulacja zawarta w art. 88a p.u.s.p. nie spełnia wskazanych wyżej wymogów, stąd
też obowiązek udostępnienia wskazanych w tym przepisie informacji narusza konstytucyjną
gw·arancję poszanowania życia prywatnego ( art. 47 Konstytucji ). Nie akceptuje również
obowiązku wskazania, jako zrzeszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, bo to w
ewidentny sposób narusza art. 53 ust. 7 Konstytucji RP.
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Obejmując urząd sędziego sądu powszechnego, a później sądu administracyjnego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązałem się służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej i stać na straży prawa. W wykonaniu złożonego ślubowania stwierdzam, że wyżej
powołany przepis narusza prawa obywatelskie, których zobowiązałem się strzec.

la���-/

Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając
nic do ukrycia w zakresie mojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadczam, że jestem od
12 kwietnia 1999 r. członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „ Justitia

11•

Poza tym od 1986 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Prawników

11

Temida

11

w

Inowrocławiu (przez okres od 2005r. do 201 O r. pełni/em funkcje Prezesa).

2

--,-dnia 8 marca 2020 r.
Dariusz Dudra
sędzia NSA
Sz. Pan
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

OŚWIADCZENIE W PRZEDNIOCIE PRZYNALEżNOSCI DO ZRZESZEŃ

Niniejszym składam oświadczenie o przynależności do następUjących
zrzeszeń. Wstępnie jednak podkreślam, że żądane informacje w sposób
nieusprawiedliwiony konstytucyjnie ingerują w prywatność. W myśl art. 47
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego oraz decydowania o swoim życiu osobistym. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej ustawodawca może ingerować w sferę wolności obywatela tylko w razie
konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Innymi słowy, konieczne jest
zachowanie proporcji między stopniem ograniczenia wolności jednostki, a rangą
chronionego interesu publicznego, czyli zakazana jest nadmierna ingerencja
Państwa w swobodę działania jednostki, w tym w jej autonomię informacyjną co
do przynależności do zrzeszeń.
1) PZK - POLSKI ZWIĄZEK KARATE, AL Jerozolimskie 30, Warszawa,
od 1984 r.;
2) WKF WORD KARA TE FEDERA TION, Avenida de Filipinas 50,
Madryt, od 2011;

3) Dojo „Sho Bu Kan", via Novara 49, Gallarate , Giuseppe Beghetto, od
2011 r.;

4) TORUŃSKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN, ul. Fałata 47/14, Toruń,
od 1994 r.;
5) Kościół Rzymskokatolicki, od 1964 r.
Dodatkowo oświadczam, że nie należę i nie należałem do partii politycznych,
także fundacji. Nie pełnię żadnych funkcji we wskazanych zrzeszeniach. Moja
aktywność w przeszłości w sferze życia prywatnego ograniczała się do sztuki
uprawianej w ramach wskazanych zrzeszeń. Nie jestem jednak w stanie wskazać
wszystkich zrzeszeń, do których należałem przez te kilkadziesiąt lat.
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Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Pan Prezes NSA
Prof. dr hab. Marek Zirk- Sadowski
Oświadczenie
W związku z obowiązkiem nałożonym na sędziów w art. 88a § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52
z późn. zm.) w zw. z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.) składam oświadczenie
następującej treści.
Spełniam wszystkie wymogi wynikające z art. 178 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Przed dniem powołania na urząd sędziego nie należałam
do żadnej partii politycznej
Jestem członkiem i prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Sędziów Sądów Administracyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 2/4, do
którego mam zaszczyt należeć od dnia jego rejestracji w KRS, tj. od 23 lutego 2018 r.
Nie

pełnię

funkcji

w

organie

fundacji

nieprowadzącej

działalności

gospodarczej.
Stwierdzam, że moim zdaniem narzucony w art. 88a § 1 ustawy Prawo o
ustroju sądów powszechnych obowiązek publicznego ujawnienia powyższych
danych, które nie mają wpływu na sprawowany przeze mnie urząd sędziego, ingeruje
w sposób nadmierny i nieproporcjonalny w przysługujące mi konstytucyjne prawo do
prywatności (art. 2, art. 47 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP), gdyż nie uchybiłam w
żaden sposób ustawowemu zakazowi podejmowania przez sędziego innego zajęcia
ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków
sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę
godności urzędu sędziego (art.
powszechnych).

Jako obywatelka

86

§ 2 ustawy Prawo o ustroju sądów

Rzeczypospolitej Polskiej mam prawo do

korzystania z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji, w tym także z wolności

zrzeszania się w zrzeszeniach, których cel lub działalność nie jest sprzeczny z
Konstytucją lub ustawą (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).
Wprowadzony ustawą obowiązek naruszać może także moją wolność wyznania oraz
wolność zrzeszania się (art. 53 ust. 7 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP, art. 9 i art.11
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 1 O i art. 12
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).
Niniejsze oświadczenie składam tylko z tego powodu, że przynależność do
stowarzyszenia uznaję za powód do dumy.

Warszawa, 11 marca 2020 r.
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