Wywiad z Wojciechem Wiewiórowskim.
O dostêpie do informacji publicznej

Tomasz Soko³ów: Zacznijmy od perspektywy mikro i ochrony danych osobowych: jakie najbardziej absurdalne naruszenie standardów ochrony danych
osobowych zaobserwowa³ Pan Doktor podczas ostatniej kadencji?
Wojciech Rafa³ Wiewiórowski*: Bardzo trudno powiedzieæ, jakie z nich by³o najbardziej absurdalne. Jednak do tych, które uwa¿am za najœmieszniejsze, zaliczy³bym sytuacjê, gdzie w jednym ze szpitali do przetwarzania danych osobowych zosta³y upowa¿nione wszystkie sprz¹taczki. Nast¹pi³o to w oparciu
o za³o¿enie, ¿e przecie¿ i tak sprz¹taj¹ gabinety lekarskie i bêd¹ mia³y dostêp do
danych osobowych pacjentów – chocia¿by w ten sposób, ¿e znajd¹ porozrzucan¹
na stole dokumentacjê. Ten przyk³ad pokazuje ju¿ pewien problem, je¿eli chodzi
o upowa¿nianie do dostêpu do danych osobowych – mianowicie, ¿e to upowa¿nienie musi byæ zwi¹zane z charakterem obowi¹zków i pracy, któr¹ dana osoba
wykonuje, a niekoniecznie z tym, ¿e na takie dane mo¿e siê ona przypadkiem
natkn¹æ.
Jeœli pomyœlimy o jeszcze innych absurdach, to wiele z nich wydarza siê
w zwyk³ych sytuacjach ¿yciowych, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e jakieœ dzia³anie jest zwi¹zane z przetwarzaniem danych osobowych. Chocia¿by
zsynchronizowanie przez adwokata jego smartfona czy tabletu z komputerem
pok³adowym, zainstalowanym w jego mercedesie. Zapomnieæ mo¿na, ¿e nie dochodzi tu tylko do synchronizacji jego plików mp3 z odtwarzaczem, ale równie¿
do udostêpnienia kalendarza ze wszystkimi informacjami o jego klientach ka¿demu serwisantowi producenta samochodu. Kolejna sytuacja: przenoszenie z klasy
do pokoju nauczycielskiego dziennika lekcyjnego przez ucznia. W czasach, gdy ja
chodzi³em do szko³y, mog³o to skutkowaæ tylko tym, ¿e mo¿na by³o niesfornie
zajrzeæ w swoje oceny lub w oceny kilku kolegów. W 2013 roku taka sytuacja
mo¿e spowodowaæ zeskanowanie ca³ego dziennika przy pomocy telefonu komórkowego i umieszczenie zdjêæ w sieci. Zwyk³e, codzienne czynnoœci mog¹
wiêc prowadziæ do przetwarzania du¿ej iloœci informacji zawieraj¹cych dane osobowe.

*

Dr Wojciech Rafa³ Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adiunkt
w Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
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TS: PrzejdŸmy teraz do perspektywy makro: jakby Pan Inspektor oceni³ generalnie poziom ochrony danych osobowych w Polsce?
Jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinienem go oceniaæ
Ÿle, bo to uwiarygadnia, ¿e mam co robiæ. Powa¿nie jednak mówi¹c – jest znacznie
lepiej ni¿ by³o kilka lat temu, widaæ zdecydowany postêp w³aœciwie we wszystkich dziedzinach ¿ycia. I to jeœli chodzi zarówno o zachowanie przeciêtnego obywatela, jak i o sektorowe rozwi¹zania istniej¹ce w poszczególnych bran¿ach.
Œwiat pêdzi do przodu: wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe sposoby przetwarzania informacji. Dochodzi do sytuacji, ¿e informacja, któr¹ dotychczas posiadaliœmy tylko
my lub kr¹g naszych najbli¿szych znajomych, staje siê komunikatem dostêpnym
w sieci internetowej. Oczywiœcie, nie jest to fenomen ostatniego roku czy ostatnich dwóch lat – raczej piêtnastu. Nie dostrzegamy jednak, ¿e wymieniaj¹c siê informacj¹ z naszymi znajomymi, przekaz ten trafia tak¿e do innych u¿ytkowników, jest wysy³any w eter. Fenomenem ostatnich kliku lat jest natomiast
eksplozja komunikacji mobilnej. To jedna z niewielu dziedzin, gdzie ogl¹danie reklam nowoœci sprzêtowych sprzed 8–10 lat przypomina wizytê w muzeum, gdy¿
ówczesne nowoœci s¹ dziœ zabytkami.
TS: Zajmijmy siê teraz inn¹ kwesti¹: czy w Polsce prawo do informacji publicznej jest respektowane?
Nie, nie jest respektowane i widaæ tego wiele przyk³adów. Dostêp do informacji
publicznej nie jest udzielany nawet na bardzo podstawowym poziomie. Ma to
miejsce nie tylko w przypadku instytucji, które bardzo rzadko maj¹ do czynienia
z informacj¹ publiczn¹ jako tak¹, ale tak¿e w przypadku centralnych organów administracji rz¹dowej, prezydentów du¿ych miast czy w koñcu prezydenta RP
i premiera.
Z drugiej strony nale¿y dodaæ, ¿e ustawa o dostêpie do informacji publicznej spowodowa³a i tak ogromny prze³om – dostêp do danych i do informacji publicznej,
które s¹ przetwarzane przez administracjê publiczn¹ jest o niebo lepszy ni¿ wczeœniej. Przyjêto w niej kilka dobrych rozwi¹zañ, które czasem s¹ dziœ wyœmiewane
– jak chocia¿by Biuletynu Informacji Publicznej. BIP ma oczywiœcie ogromne
wady, równie¿ od strony przepisów prawnych, niemniej wprowadzi³ dwie rzeczy: po pierwsze, pewien brand [marka, znak firmowy – przyp. red.], jakim jest
s³owo BIP. Jest on rozpoznawany przez ka¿dego urzêdnika, który rozumie, ¿e jest
coœ takiego i niektóre dane musz¹ b¹dŸ mog¹ tam byæ udostêpniane. Po drugie,
istnienie BIP-u jako brandu rozpowszechni³o siê wœród spo³eczeñstwa. Ludzie
wiedz¹ ju¿, ¿e strona internetowa urzêdu niekoniecznie ma s³u¿yæ temu, by byæ
jego tub¹ propagandow¹ (chocia¿ ta funkcja tak¿e jest po¿¹dana) oraz ¿e istnieje
obiektywne Ÿród³o informacji, która mog³aby byæ dalej przetwarzana.
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To s¹ plusy wprowadzonych rozwi¹zañ ustawowych. Minusy dotycz¹ przede
wszystkim ograniczenia dostêpu do szerokiego zakresu informacji, która jest celowo wy³¹czana z informacji publicznej. Urzêdy próbuj¹ wykorzystaæ ka¿dy mo¿liwy sposób, by wy³¹czyæ pewn¹ grupê informacji spod publikowania w sieci. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e nie mówiê o „organach”, ale o „urzêdach”, które próbuj¹
limitowaæ ten dostêp – czêsto bowiem jest to decyzja urzêdnika, a nie samego
organu, który jest przez tego urzêdnika obs³ugiwany. Poza tym wci¹¿ istnieje
znaczna wiêkszoœæ dokumentów, które spe³niaj¹ definicjê informacji publicznej,
a które nie s¹ publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i, co wiêcej, nie do
koñca wiadomo, czy powinny. Mogê podaæ multum przyk³adów tego rodzaju
z w³asnego doœwiadczenia, kiedy nie umieszczamy danej informacji w BIP
GIODO, chocia¿ wiemy, ¿e s¹ one informacj¹ publiczn¹.
TS: A propos relacji BIP-u do tzw. serwisów w³asnych. Mamy teraz pewien dualizm: organy maj¹ obowi¹zkowy BIP, a obok niego bardzo czêsto jakiœ inny
serwis internetowy, który najczêœciej jest – jak wskazano – tub¹ propagandow¹.
W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie: czy taka sytuacja jest zdrowa z punktu widzenia obywatela?
Ona jest zdrowa, jeœli organ, który sam tworzy oba te rozwi¹zania, wie, o co mu
w ka¿dym z nich chodzi i jest to w stanie zakomunikowaæ na zewn¹trz. Uwa¿am,
¿e w przypadku wielu organów nie ma koniecznoœci jednoczesnego prowadzenia
i BIP-u i strony internetowej. Niemniej, w wielu przypadkach jest to uzasadnione
i wskazane jest zrobienie tego. Klasycznym przyk³adem instytucji, która powinna
posiadaæ obie te witryny jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a œciœlej: Prezes
Rady Ministrów i Rada Ministrów. Dlaczego? Dlatego, ¿e Kancelaria i sam Prezes
Rady Ministrów posiadaj¹ ogromn¹ liczbê dokumentów, informacji, która ma
charakter informacji publicznej i powinna byæ w obiektywny sposób przekazywana na zewn¹trz – w taki sposób, abyœmy wiedzieli, ¿e jest to produkcja tego urzêdu, a nie dane, którymi chce siê on pochwaliæ. Z drugiej strony, nie mogê negowaæ
tego, ¿e Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów jako ca³oœæ maj¹ równie¿ obowi¹zek prowadzenia polityki, rozumianej jako pewnego rodzaju prezentacja celów. Nazwa³bym to propagand¹ w dobrym tego s³owa znaczeniu. Chodzi o to, ¿e
rz¹d przedstawia, jak panuje nad sytuacj¹ w kraju oraz, ¿e ma okreœlony pomys³
na przysz³oœæ. Oczywiœcie takie dane, „nacechowane marketingowo” nie s¹ do
koñca informacj¹ publiczn¹. Przede wszystkim nie maj¹ charakteru obiektywnego. Je¿eli wiêc tego typu organ jest w stanie odró¿niæ obiektywn¹ informacjê przekazywan¹ w ramach BIP-u od subiektywnej informacji przekazywanej w ramach
serwisów internetowych – jest dobrze.
Kolejny problem, który powoduje, ¿e musi istnieæ tego typu dualizm, to „niepewnoœæ”, która powsta³a na styku pomiêdzy ustaw¹ o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne a ustaw¹ o dostêpie do informacji
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publicznej. Ta niepewnoœæ polega na braku wyraŸnego stwierdzenia, czy w Biuletynie Informacji Publicznej mog¹ znajdowaæ siê serwisy transakcyjne, czyli serwisy umo¿liwiaj¹ce zrealizowanie konkretnego zadania, w szczególnoœci takie, za
pomoc¹ których mo¿na wnosiæ najró¿niejsze op³aty, przekazywaæ wnioski itd.
Na pierwszy rzut oka, zgodnie z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej, nie
wydaje siê, ¿e BIP mia³by do tego s³u¿yæ. Mo¿na wiêc siê oprzeæ na sztywnej
wyk³adni przepisów i przyj¹æ, ¿e urz¹d mo¿e robiæ dok³adnie tyle, na ile zezwala
mu prawo. W takim wypadku w BIP-ie nie mog³yby znajdowaæ siê serwisy transakcyjne. Z drugiej jednak strony, sytuacja, gdy informacja udzielana jest w BIP-ie,
a serwisy transakcyjne znajduj¹ siê na stronie internetowej urzêdu, nie jest te¿ do
koñca zdrowa. Oznacza³oby to, ¿e informacje mamy zdobywaæ na jednej witrynie, a potem dopiero przerzucaæ siê na kolejn¹. Oczywiœcie, linki mog¹ to umo¿liwiaæ. Tyle tylko, ¿e osoba, która otwiera BIP powinna byæ utrzymana w przekonaniu, ¿e w³aœnie w tym BIP-ie siê znajduje.
Kolejne mo¿liwe do zadania pytanie to, czy jeœli ja – jako GIODO – chcê poinformowaæ, ¿e uczestniczy³em w konferencji naukowej albo spotkaniu z biznesem –
co jest dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹, któr¹ jestem zobligowany prowadziæ na podstawie art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych – to powinienem zamieœciæ tak¹
informacjê w serwisie internetowym, poza BIP. W koñcu na zdjêciach z takiego
spotkania mo¿e byæ widoczne logo konkretnego przedsiêbiorcy, instytucji, co
mog³oby byæ odebrane nawet jako reklama danego podmiotu. Czy taka informacja mo¿e trafiæ wprost na BIP? Raczej nie, bior¹c pod uwagê polskie prawo.
Podsumowuj¹c: BIP jako idea zrobi³a bardzo du¿o dla propagowania informacji
publicznej w Polsce, ale jednoczeœnie, jeœli przejdziemy przez Biuletyny poszczególnych urzêdów – znajdziemy mnóstwo problemów. Tak¿e w tych urzêdach,
gdzie zrezygnowano z prowadzenia osobnego serwisu internetowego.
TS: Pojawia siê zarzut, ¿e prawo do informacji publicznej jest nieegzekwowalne: nie mo¿na go dochodziæ w formie egzekucji w administracji, w formie wykonania zastêpczego. Jedynymi œrodkami mobilizacyjnymi s¹ sankcje dyscyplinarne, odpowiedzialnoœæ s³u¿bowa czy karna. Czy ma Pan jakiœ pomys³ na to,
by ustawa by³a wykonywana skuteczniej?
Jest mi o tyle niewygodnie prezentowaæ stanowisko w tej kwestii, gdy¿ jako
GIODO nie mam ¿adnych kompetencji do wypowiadania siê co do wi¹¿¹cego
prawa reguluj¹cego dostêp do informacji publicznej. W Polsce, w odró¿nieniu od
wielu krajów Europy, organ ochrony danych osobowych nie jest bowiem organem jednoczeœnie odpowiedzialnym za dostêp do informacji publicznej. Pojawiaj¹ siê sugestie, by taki stan prawny zmieniæ. Sam jestem tu nieco w schizofrenicznej sytuacji: bêd¹c jeszcze jedynie pracownikiem Uniwersytetu Gdañskiego,
zajmuj¹cym siê i dostêpem do informacji publicznej i ochron¹ danych osobowych, by³em zawsze zwolennikiem stworzenia jednego urzêdu, który zajmo10
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wa³by siê oboma tymi zagadnieniami. Kiedy zacz¹³em pracowaæ w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, mój pogl¹d siê zmieni³. Uzna³em, ¿e sytuacja, gdy w ramach jednego organu decyduje siê o jak najszerszym dostêpie do
informacji publicznej i jednoczeœnie o ograniczaniu tego dostêpu, które wynika³oby z ochrony danych osobowych, nie jest rozs¹dna. To oznacza³oby schizofreniê urzêdu, który z jednej strony powinien byæ liderem dostêpu do informacji
publicznej, a z drugiej musia³by siê zastanawiaæ, kiedy ma byæ ona ograniczana na
rzecz jednostki. Pamiêtajmy bowiem, ¿e w dokumentach, które stanowi¹ informacjê publiczn¹ pojawia siê mnóstwo danych dotycz¹cych osób fizycznych, które
s¹ „klientami” organu.
Kiedy zosta³em GIODO zobaczy³em, jak wygl¹da praktyka w innych krajach Unii
Europejskiej. Widzia³em i dobre, i z³e przyk³ady takiego ³¹cznego podejœcia do
ochrony danych osobowych i informacji publicznej jednoczeœnie. Z jednej strony
scalenie tych dwóch uprawnieñ w ramach jednego urzêdu wywo³uje te w¹tpliwoœci, które wskaza³em przed chwil¹. Z drugiej jednak strony dwa organy, które
dziel¹ siê kompetencjami, musz¹ znaleŸæ siê w stanie permanentnej walki.
Chcia³bym, aby ktoœ kompleksowo pochyli³ siê nad tym problemem rozdzielania
b¹dŸ ³¹czenia organów – z perspektywy polskiej nauki prawnej i praktyki. Bez
porz¹dnych studiów przed podjêciem decyzji, jaki charakter zarz¹dzania informacj¹ przyjmiemy – na pewno podejmiemy decyzjê z³¹. Wiem, ¿e Instytut Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk tego typu badania rozpocz¹³. Mam szczer¹
nadziejê, ¿e podpowiedz¹ nam one, jakie rozwi¹zanie by³oby dla Polski s³uszne.
Jeszcze na marginesie, co do kwestii strukturalnych – koncepcja, któr¹ przyjêto
w 2001 r., czyli przekazanie sporów dotycz¹cych dostêpu do informacji publicznej
od razu na poziom s¹dów administracyjnych ma te¿ swoje zalety. Przede wszystkim polegaj¹ce na tym, ¿e zosta³a skrócona droga do rozwi¹zania sporu (jestem
œwiadomy, ¿e brzmi to niefortunnie, ¿e oddanie sprawy do s¹du ma coœ „skracaæ”). Organ regulacyjny z przeprowadzanym przez siebie postêpowaniem
móg³by po prostu je przed³u¿aæ.
Co do wprowadzania metod sankcyjnych jako œrodka – to raczej pytanie do tych,
którzy zajmuj¹ siê sankcjami administracyjnymi i tym, na ile mog¹ byæ one skuteczne.
TS: Jak¹ przysz³oœæ widzi Pan dla prawa dostêpu do informacji publicznej? Czy
rozwój techniki bêdzie wymusza³ równie¿ zmiany przepisów w tym zakresie?
Na pewno tak. Wymusza przede wszystkim przygl¹danie siê prawu pod k¹tem
pytania: jakie skutki wywo³uje przepis napisany zanim pojawi³o siê pewne rozwi¹zanie technologiczne. Jest to zjawisko powszechne, ogólnoœwiatowe.
Zacznijmy od tego, ¿e mamy do czynienia z dwiema rewolucjami – z tym, ¿e do
jednej ju¿ siê przyzwyczailiœmy, a do drugiej musimy siê jeszcze przyzwyczaiæ.
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Pierwsza to rozpowszechnienie siê przekonania, ¿e dokument, który jest w posiadaniu urzêdu, przesta³ byæ dokumentem przeznaczonym tylko dla tego urzêdu.
Oznacza to, ¿e mo¿na ten dokument z niego wydobyæ, pod warunkiem, ¿e siê
wie, o co chce siê zapytaæ. Organ bardzo czêsto nie ma mo¿liwoœci odmowy udostêpnienia takiego dokumentu. Podam tu przyk³ad: wczoraj w dyskusji na jednym z forów internetowych, gdzie wystêpowa³em jako GIODO, powiedzia³em,
¿e istnieje kwestionariusz i odpowiedzi na niego, które zosta³y przez GIODO
udzielone – dotyczy³o to konkretnej sprawy. Natychmiast, po kilku minutach, do
mojego biura trafi³ wniosek o dostêp do informacji publicznej, dotycz¹cy odpowiedzi na ten kwestionariusz – i ja w tej sytuacji muszê odpowiedzi udzieliæ. Co
jest dla mnie zupe³nie oczywiste. Kilka czy kilkanaœcie lat temu ka¿dy organ traktowa³by ten dokument jako wewnêtrzn¹ korespondencjê. Sama wiêc informacja,
¿e ktoœ wie, ¿e istnieje jakieœ opracowanie spe³niaj¹ce przes³anki informacji publicznej, powoduje, ¿e mo¿e je zdobyæ.
Natomiast druga rewolucja to zjawisko, do którego wci¹¿ siê jeszcze nie przyzwyczailiœmy, a bêdziemy musieli. Udostêpnienie informacji publicznej powoduje
mo¿liwoœæ jej swobodnego przetwarzania poza urzêdem. Ka¿de s³owo jest tutaj
istotne: i „swobodne”, i „przetwarzanie”, i „ poza urzêdem”. Stajemy tu bowiem
przed pytaniami, na które nie jesteœmy w stanie do koñca odpowiedzieæ na podstawie dzisiejszego stanu prawnego. Klasyczne pytanie bowiem brzmieæ mo¿e:
czy ksiêgi wieczyste s¹ informacj¹ publiczn¹ w rozumieniu ustawy o dostêpie do
informacji publicznej? Moim zdaniem, patrz¹c literalnie na jej brzmienie – tak.
Przecie¿ zosta³y wytworzone przez organ w³adzy, jakim jest s¹d, i s¹ formalnie jawne, w zwi¹zku z czym trudno powiedzieæ, by z jakiegokolwiek powodu istnia³a mo¿liwoœæ wy³¹czenia tej jawnoœci. Dalej, je¿eli przyjrzymy siê noweli do ustawy o informacji publicznej z 2011 roku, to wyczytamy, ¿e wszystko, co jest informacj¹
publiczn¹ sektora publicznego, podlega równie¿ ponownemu przetwarzaniu. To
by oznacza³o, ¿e w momencie, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwoœci zdecydowa³o
siê na zdygitalizowanie ksi¹g wieczystych – zaistnia³a mo¿liwoœæ uzyskania dostêpu do ich bazy na podstawie przepisów o dostêpie do informacji publicznej. Dopóki ksiêgi znajdowa³y siê jedynie w bazie prowadzonej przez Ministerstwo, to mog³o
siê ono „broniæ” stwierdzeniem, ¿e skopiowanie tej bazy i przekazanie firmie X
albo obywatelowi Y jest kosztowne. Mog³oby wiêc nak³adaæ odpowiednie op³aty.
W momencie jednak, kiedy Ministerstwo zdecydowa³o siê na udostêpnienie ksi¹g
wieczystych online – znik³a kwestia trudnoœci przekazania. Pojawia siê tu wrêcz
pytanie – z czego wynikaj¹ dziœ ograniczenia faktyczne na przegl¹danie ksi¹g
wieczystych? Czy utrudnienie polegaj¹ce na tym, ¿e ksiêgi mo¿na wyszukaæ jedynie po ich numerze, ma jak¹kolwiek podstawê prawn¹? Widaæ tutaj brak dyskusji na temat zagadnienia, czy udostêpnion¹ informacjê mo¿na swobodnie przetwarzaæ. Je¿eli odpowiedŸ brzmi: tak – jest to informacja publiczna, tak – jest ona
mo¿liwa do ponownego przetwarzania, to nale¿y byæ przygotowanym do tego,
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¿e ka¿dy bank, ubezpieczalnia, inna instytucja zainteresowana naszym
maj¹tkiem bêdzie mog³a bez problemu je pobraæ, opracowaæ i do³o¿yæ do naszych
profili jako potencjalnych, i nie tylko, klientów. To oczywiœcie dotyczy te¿ innych
rejestrów publicznie jawnych.
Odpowiedzi¹ Generalnego Inspektora Danych Osobowych na to zjawisko i pojawiaj¹ce siê czêsto w¹tpliwoœci jest stanowisko, ¿e ¿adne z tych rozwi¹zañ, tj. ani
wprowadzenie ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ani jej nowela dotycz¹ca przetwarzania tej informacji nie spowodowa³o wy³¹czenia przepisów
o ochronie danych osobowych. Przepisy te wci¹¿ obowi¹zuj¹. Nak³adaj¹ one
m.in. obowi¹zek informacyjny. Oznacza to, ¿e podmiot, który chcia³by skopiowaæ
sobie bazê ksi¹g wieczystych i u¿ywaæ jej do uzupe³nienia profili swych w³asnych
klientów, musi ka¿dego z tych klientów poinformowaæ o tym dzia³aniu, poniewa¿ jest to przetwarzanie danych w nowym, innym celu ni¿ ten, dla którego zosta³y stworzone elektroniczne ksiêgi wieczyste. Takie jest nasze twarde stanowisko. Na razie toczymy spór w s¹dzie przeciwko jednemu podmiotowi, który
wykorzystuje w ten sposób dane – w tym przypadku akurat nie z ksiêgi wieczystej, a Krajowego Rejestru S¹dowego. Wszystko rozbija siê o to, ¿e podmiot nie
wykonuje wspomnianego obowi¹zku informacyjnego, czego siê domagamy.
Jakie plany ma Pan Doktor po skoñczeniu kadencji GIODO? Warszawa kusi
bardziej od Gdañska?
¯adna z moich decyzji dotycz¹ca przebiegu ¿ycia i naukowego, i zawodowego
nie by³a podejmowana z pó³torarocznym wyprzedzeniem. Absolutnie nie wiem,
co siê bêdzie dzia³o po zakoñczeniu kadencji i pozwolê sobie unikn¹æ odpowiedzi.
Rozmawia³: Tomasz Soko³ów, opracowanie pytañ: Tomasz Soko³ów, Karol Wa¿ny
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