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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 

ze 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 ze zm.), składam oświadczenie 

następującej treści.

1) . Od 1977 roku jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej PZW) z 

siedzibą w Warszawie. Obecnie pełnię funkcję członka Prezydium Zarządu Okręgu 

PZW w Kielcach, który jest terenową jednostką organizacyjną PZW, a także funkcję 

członka zarządu i rzecznika dyscyplinarnego Koła PZW w Busku-Zdroju, które jest 

podstawową jednostką organizacyjną PZW.

2) Od maja 2018 r. jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów 

Sądów Administracyjnych z siedzibą w Warszawie, w którym nie pełnię żadnych 

funkcji.

3) Nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

4) Przed dniem powołania mnie na urząd sędziego, co nastąpiło w sierpniu 1991 r. i 

następnie w październiku 2007 r., w okresie od stycznia 1988 r. do grudnia 1989 r. 

byłem członkiem Stronnictwa Demokratycznego, w którym nie pełniłem żadnych 

funkcji.

Równocześnie oświadczam, że narzucony w artykule 88a § 1 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych obowiązek publicznego ujawnienia danych określonych 

w tym przepisie, ingeruję w sposób nadmierny i nieproporcjonalny w przysługujące 

mi konstytucyjne prawo do prywatności i wolności wyznania i zrzeszania się (art. 2, 

art. 47 i art. 51 ust. 2, art. 53 ust. 1 i ust. 7, art. 58 Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej), gdyż 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 mojej 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 z prawa do ochrony życia 

prywatnego i rodzinnego, z wolności wyznania i wolności zrzeszania się w 

zrzeszeniach, których cel lub działalność nie jest sprzeczny z Konstytucją lub 

ustawami (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 1 oraz z art. 58 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).

W nawiązaniu do uwag dotyczących naruszenia przez unormowanie 

ustawowe zawarte w art. 88a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

szeregu standardów konstytucyjnych i europejskich w zakresie naruszenia prawa do 

prywatności i braku proporcjonalności przyjętych unormowań, wyrażonych w piśmie 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr WIS.070.1.2020 z dnia 12 marca 

2020 r., skierowanym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dostępnym 

na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego pod adresem: 

httD://www.nsa.gov.Dl/) wyrażam wątpliwość co do dopuszczalności udostępnienia 

informacji zawartych w moim oświadczeniu w trybie określonym w art. 88a § 4 

ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Kielce, dnia 16 marca 2020 r.
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