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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.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „lustitia” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (Oddział w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a), 

do którego należę od dnia 13 maja 2009 r.

Ponadto jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów 

Administracyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 lok. 125, do którego 

należę od dnia 4 września 2018 r.

Jestem również członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach 

przy ul. Massalskiego 4 - (prawdopodobnie) od dnia 9 września 2017 r.

W żadnym z powyższych podmiotów nie pełnię funkcji.

Nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Przed powołaniem na urząd sędziego, co miało miejsce w roku 2009, nie 

należałem do żadnej partii politycznej.

Jednocześnie oświadczam, że nałożony w trybie art. 88a § 1 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych obowiązek złożenia oświadczenia ingeruje w sposób 

nadmierny i nieproporcjonalny w przysługujące mi konstytucyjne prawo do ochrony 

życia prywatnego i rodzinnego, narusza wolność wyznania oraz wolność zrzeszania 

się (art. 47 i art. 51 ust. 2, art. 53 ust. 7, art. 58 ust. 1 Konstytucji RP). Obejmując urząd 

sędziego 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. Nie uchybiłem 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. 86 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Jako obywatel 

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). Obowiązek, o którym mowa w art. 88a § 1 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych narusza także art. 8, 9 i 11 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7, 10 i 12 ust. 1 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej.
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