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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.
Oświadczam, że w ciągu 30 dni nie powstała ani nie ustała żadna z okoliczności
z art. 88a § 1 w/w ustawy. Trzymając się literalnego brzmienia ustawy, jest to oświadczenie
wystarczające z perspektywy nałożonego na mnie obowiązku, a nie powinno być rzeczą
sędziów analizowanie, jakie były zamiary ustawodawcy i wyinterpretowywanie ich
z publicznych wypowiedzi polityków odpowiedzialnych za stworzenie projektu ustawy.
Nie widzę przy tym jakichkolwiek przeszkód, by jako sędzia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego oświadczyć, że nie należę i nie należałam do partii politycznej, nie pełnię
funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie należę i nie
należałam do 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 podkreślam, że obowiązek złożenia oświadczenia stanowi nadmierną
i nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjne prawa podmiotowe, przysługujące każdem.u
obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również sędziemu - prawo do ochrony życia
prywatnego i rodzinnego, wolność wyznania, wolność gromadzenia się i stowarzyszania się.
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).
Odmawiam zatem udzielenia odpowiedzi co do przynależności do innych stowarzyszeń
i zrzeszeń - poza tym, które dobrowolnie wskażę poniżej - nawet jeśli powstaną określone
w art. 88a § 1 w/w ustawy okoliczności, obligujące mnie ustawowo do ich ujawnienia.
Traktując literalnie nałożony przez ustawodawcę obowiązek, obliguje on do podania
informacji na temat przynależności do wszystkich stowarzyszeń i zrzeszeń, a więc
przykładowo: członkowstwo we wspólnotach mieszkaniowych, ale również zajmujących się;
grupowaniem i współpracą chorych np. na stwardnienie rozsiane, nowotwory, uzależnienia
(a więc dane dotyczące informacji o stanie zdrowia), czy też grupujących osoby o
konkretnym pochodzeniu etnicznym lub wyznaniu (dane dotyczące przynależności do
kościoła i związków wyznaniowych).
Uważam, że w świetle przepisów Konstytucji RP (art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53)
Europejskiej Konwekcji Praw Człowieka (art. 8, art., 9, art. 11) Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej ( art. 7, art. 10, art. 12) wymóg taki jest nadużyciem, którego jako sędzia
akceptować nie mogę.
Dobrowolnie oświadczam natomiast, że jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Sędziów Sądów Administracyjnych z siedzibą w Warszawie, do którego mam zaszczyt
należeć od marca 2018 r.
Dodatkowo oświadczam, że nie byłam zatrudniona lub delegowana do Ministerstwa
Sprawiedliwości, nie łączą mnie żadne stosunki towarzyskie z pracownikami Ministerstwa
Sprawiedliwości. Nie podpisywałam list poparcia dla osób starających się o członkostwo
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w nowoutworzonej Krajowej Radzie Sądownictwa, ani też nie starałam się o jakikolwiek
awans zawodowy ubiegając się o rekomendację tak ukształtowanego organu.
Wyjaśnienie to składam w świadomości że w świetle wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.
oraz orzeczeń SN odwołujących się do wskazanego judykatu, okoliczności te mogWby
wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej niezależności od władzy wykonawczej, ,/j
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