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Jako

sędzia

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

w

Gorzowie

Wielkopolskim oświadczam, że nie należę i nie należałam do partii politycznej,
związku zawodowego i nie prowadzę i nie prowadziłam działalności nie dającej się
pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym samym
czynię zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Oświadczam, że narzucony w art. 88a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych obowiązek publicznego ujawnienia wymaganych w tym przepisie
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 osłabić 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. 37ust. 1
w zw. z art. 58 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).
Nałożony w trybie art. 88 a § 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

powołany

przepis

narusza

prawa

obywatelskie,

których

zobowiązałam 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.
Nałożony

obowiązek

ujawnienia

mojej

przynależności

do

zrzeszeń

i stowarzyszeń uważam również za naruszający moją prywatność i stojący w
sprzeczności z art. 45 i art. 51 ust. 2 Konstytucji i art. 8 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka i Obywatela. Obowiązek ten jest sprzeczny z samą preambułą ustawy z
dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono
przepis art. 88 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w której
powołano się na poszanowanie wartości demokratycznego państwa prawnego i
konieczność zagwarantowania przez Rzeczpospolitą Polską wolności i praw
człowieka i obywatela gwarantowanych w Konstytucji i innych aktach normatywnych.

W związku

z

powyższym

odmawiam

podania

żądanych

nie

zatrudniona

danych

i informacji.
Dodatkowo

oświadczam,

że

byłam

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

w

nowoutworzonej

Krajowej

Radzie

Sądownictwa, ani też nie starałam się i nie staram 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
Sądu Najwyższego

odwołujących się do wskazanego orzeczenia okoliczności te

mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej niezależności od władzy
wykonawczej.

na oryginale
właściwy podpis-

