
Sylwester Miziołek 

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach

Oświadczenie

W związku z obowiązkiem nałożonym na sędziów w art. 88a § 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. 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 Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Sędziów Sądów Administracyjnych, do którego należę od lutego 2018 r.

Jestem członkiem Polskiego Związku Alpinizmu - Sekcja Taternicka Polskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie od czerwca 2016 r.

Nie pełnię funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przed dniem powołania na urząd sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 18 października 1990 r. nie należałam do żadnej partii politycznej.

Oświadczam, że 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 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).

Kielce 16 marzec 2020 r.

Właściwy podpit 
na oryginale


