
Sędzia WSA w Krakowie 

Janusz Bociąga

Kraków, 14 marca 2020r.

Pan Prezes

WOJPWih . >. I W

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ^  / ^ ^ 6

w Krakowie

Sędzia NSA Andrzej Irla

Przedkładam w oparciu o art.88a par. 1 ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych wymagane oświadczenie.

/Sęazia 

Janusz Bociąg^



Oświadczenie

Jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oświadczam, 

że jestem członkiem Stowarzyszenie Sędziów Polskich lustitia Oddział w Krakowie od 

1995r. (nie sprawowałem nie sprawuję żadnej funkcji). Należę do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych od 2017r, z funkcją członka 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział w 

Krakowie od 2007r, a także prezesem Sekcji taternickiej tego Oddziału (Kraków ul. 

Gramatyka 8a) i równocześnie członkiem Polskiego Związku Alpinizmu od 2007r. 

Należę do Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie od 1990r. 

bez funkcji (Kraków ul. Jagiellońska 6). Od 2006r. jestem członkiem Stowarzyszenia 

Mieszkańców Żaczka w Krakowie (Krakowa al. 3 Maja 5). Należę do Spółdzielni 

Mieszkaniowej z tytułu posiadania garażu i Wspólnoty Mieszkaniowej w Krakowie z 

tytułu własności mieszkania, (adres obu w oświadczeniu złożonym Prezesowi 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie), we Wspólnocie i Spółdzielni 

Mieszkaniowej nie mam funkcji. Od 1976r do 1985r byłem członkiem Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracując w sądach: Sądzie Rejonowym w Pińczowie, 

Sądzie Rejonowym Miechowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w 

Krakowie, Sądzie Okręgowym w Krakowie i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

nie należałem i nie należę do żadnej organizacji partyjnej.

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 oświadczam, że nałożony w trybie art. 88a § 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 sądu powszechnego 

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. Brak wy rażenia przez sędziów 

sprzeciwu wobec łamania praw gwarantowanych konstytucyjnie w dalszej 

perspektywie może doprowadzić do pozbawienia obywateli realnej ochrony sądowej i 

gwarancji ich praw.


