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Szanowni Panie Prezydencie,

W sprawie  znak DYR.1431.2.2014 w nawiązaniu  do  pisma  z  dnia  26  listopada  2014  roku
działając w imieniu redakcji „Jasność” jako Redaktor Naczelny chciałbym poinformować, że nie
zgadzam się z wieloma postawionymi w piśmie tezami i w dalszym ciągu mam wątpliwość do
postępowanie Prezydenta Gliwic w zakresie wybranej formy udostępnienia i dokonanych wyłączeń.

Jeszcze  raz  w  imieniu  własnym  i  redakcji  chciałbym  wyrazić,  że  ogromnie  cieszę  się  z
publikacji  rejestru  umów.  Wierzę,  że  wniesie  ona  nową jakość  do  Urzędu,  przyczyni  się  do
zwiększenia  zaufania  Obywateli  do  Urzędu  oraz  pozwali  Obywatelom  na  zwiększenie
zainteresowania  życiem publicznym i  uczestnictwa  w nim.  Mimo  tego  uważam,  że  nie  został
wybrany najlepszy z możliwych zakres i sposób publikacji do którego zamierzam doprowadzić.

Dane osobowe

Pomimo przedstawionych cytatów z judykatów na podstawie art.  10 ust.  1  ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) wzywam do niezwłocznego
przesłania pod adres redakcja@jasnosc.waw.pl danych w zakresie imion i nazwisk co do umów dla
których  dane  osobowe  wyłączono  z  jawności  ewentualnie  o  wydanie  stosownej  decyzji
administracyjnej  umożliwiającej poddanie stanowiska kontroli instancyjnej ewentualnie sądowej i
uzyskanie  wiążącej  opinii  prawnej  niezawisłego  Sądu.  Ewentualną  decyzje  doręczyć  za
pośrednictwem ePUAP ({…}).

Zwracam uwagę, że niepodjęcie przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
stosownych  czynności,  tj.  nieudostępnienie  informacji,  ani  niewydanie  decyzji  o  odmowie  jej

1 Stosownie do art. 39[1] k.p.a. korespondencje doręczać elektronicznie.
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udzielenia w terminie wskazanym w art. 13 u.d.i.p. oznacza, że pozostaje on w bezczynności2.

K.p.a. zapewnia gwarancje poszanowania zróżnicowania prawnej sytuacji jednostki przy
konkretyzacji  prawa  materialnego,  zapewniająca  stronom  nawiązywanego  stosunku
prawnego  zachowanie  określonego  standardu  czynności  podejmowanych  w  procesie
stosowania  prawa. K.p.a.  wyznacza  obowiązki  organu  i  uprawnienia  stron,  tworzy  system
gwarancji  poprawności  działania  w  dochodzeniu  do  prawdy  obiektywnej  i  ustalaniu  stanu
prawnego,  otwiera  drogę  weryfikacji  rozstrzygnięć  z  różnych  przyczyn  i  dla  ochrony
zróżnicowanych interesów prawnych. K.p.a. spełnia zatem w określonym zakresie rolę służebną w
procesie  stosowania  prawa materialnego,  a  jednocześnie  realizuje  samodzielne  funkcje  ochrony
jednostki i jej interesów, zapewnienia dbałości o respektowanie wymagań interesu publicznego i
poszanowanie prawa przez organy administracji publicznej i wszystkich uczestników postępowania.

Prawidłowo sformułowane  uzasadnienie  decyzji  powinno  odzwierciedlać  poszczególne  etapy
prowadzonego postępowania administracyjnego, nadto wskazać, jakie fakty ustalono oraz zawierać
opis dokonanej subsumcji.  Prawidłowe uzasadnienie decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale
również powinno pogłębiać zaufanie uczestników postępowania do organów administracyjnych.
Motywy  decyzji  winny  odzwierciedlać  rację  decyzyjną  i  wyjaśnić  tok  rozumowań
prowadzących do zastosowania konkretnego przepisu prawa w ustalonym stanie faktycznym.
Motywy  decyzji  powinny  być  tak  ujęte,  aby  strona  mogła  zrozumieć  i  w  miarę  możliwości
zaakceptować  zasadność  przesłanek  faktycznych i  prawnych,  którymi  kierował  się  organ  przy
załatwianiu sprawy.

Przyznając, w ograniczonym zakresie, rację Organowi, który odnalazł w cytowanym przez siebie
wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 roku, że Sąd wskazał, iż problem dostępu do imion i
nazwisk osób, które zawarły umowy z m.st.  Warszawa „może być rozstrzygnięty jedynie na tle
konkretnych okoliczności danej sprawy”, z pełną mocą należy podkreślić, że Organ nie wydając
dotychczas  decyzji  administracyjnej  nie  wskazał  w  żadnym  zakresie,  jakie  okoliczności
przemawiają za ograniczeniem dostępu do żądanych informacji.  Podjął się tylko omówienia
orzecznictwa sądowego. 

Mimo  nadesłanego  stanowiska  jestem  przekonany,  że  dokonane  ograniczenie  nie  znajduje
uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym i faktycznym. 

Przedstawione  stanowisko  potwierdza,  iż  Prezydent  Gliwic  uznaje  pierwszeństwo  prawa  do
prywatności  nad  prawem  do  informacji.  Jednakże  rozumowanie  to  nie  jest  prawidłowe.
Ustawodawca nie dał pierwszeństwa żadnemu z tych praw. Prawo do informacji publicznej i prawo
do prywatności to prawa człowieka, które pozostają w pewnym napięciu, a nie hierarchii. Wydaje
się,  że  Prezydent  chciałaby,  aby  prawo  do  prywatności  miało  pierwszeństwo  przed  zasadami
jawności, jednakże nie w demokratycznym państwie prawa. 

Kontrola społeczna może być wykonywana wyłącznie z poszanowaniem zasady jawności.
Podanie  imienia  i  nazwiska  osoby,  które  korzysta  z  przywileju  czerpania  korzyści  z  majątku
publicznego  nie  jest  ograniczeniem  prawa  do  prywatności,  a  wypełnieniem  obowiązków
wynikających z art. 61 Konstytucji. W związku z tym również udostępnienie wymienionych danych
odbywa się na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  zrealizowania  uprawnienia  lub  spełnienia  obowiązku
wynikającego  z  przepisu  prawa  oraz  jest  niezbędne  do  wykonania  określonych  prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego.

Moim zdaniem istota jawność gospodarowania majątkiem publicznym zawiera się w możliwości

2 zob wyrok NSA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1559/13, wyrok NSA z dnia 15 
października 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1051/13, wyrok NSA z dnia 15 października 2013 roku w 
sprawie sygn. akt. I OSK 1052/13, wyrok NSA z dnia 12 września 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 790/13, 
wyrok NSA z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 642/13



zweryfikowanie choćby czy dobór kontrahentów do zawarcia umowy był merytoryczny, a nie np.
opierał  się  na  kryteriach  osobistych  lub  politycznych  (nepotyzm).  Jest  to  niezbędne  w
demokratycznym państwie prawa, a osoba czerpiąca korzyść z takiego majątku musi liczyć się z
tym, że nie pozostanie anonimowa, co ma także znaczenie prewencyjne. 

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa
16/14  wskazano:  Zasada  transparentności  działalności  władz  m.in.  samorządowych  wymaga
bowiem tego, aby wszelkie czynności skierowane do mienia publicznego były jawne i poddawały się
kontroli obywatelskiej. Konsekwencją tego jest zaś to, że osoby korzystające z mienia publicznego
winny liczyć się z tym, że wchodzą w sferę objętą powyższą transparentnością. Korzystając więc z
przywileju jakim jest dostęp do mienia publicznego, muszą godzić się z utratą pewnych uprawnień –
w tym prawa do ochrony ich danych osobowych. 

Podobnie  pogląd  prawny  wyrażany  jest  w  ostatnim  orzecznictwie  dotykającym  tej  materii.
Mianowicie wyroku WSA w Szczecinie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sygn. akt. II
SA/Sz 502/14 (publ. CBOSA 19 grudnia 2014 roku) wskazano:  Analizując niniejszą sprawę Sąd
podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy i sądownictwo administracyjne, że osoby będące
stronami umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotem publicznym, jednostkami samorządu
terytorialnego muszą się liczyć z tym, że ich dane osobowe imiona i nazwiska nie będą anonimowe i
ujawnienie  tych  nazwisk  i  imion  nie  będzie  naruszało  prawa  do  prywatności  tych  osób  w
rozumieniu  art.  5  ust.  2  ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej.  Jak  już  wcześniej  zostało
wskazane imiona i nazwiska tych osób nie podlegają ochronie o jakiej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, więc nie zachodziła konieczność zwracania się do tych osób o
wyrażenia zgody na ich ujawnienie.

Jednocześnie  podkreślenia  wymaga  fakt,  że  przywołane  przez  Organ  w  piśmie  z  dnia  26
listopada  2014  roku  wyroki  nie  znajdują  zastosowania  w  niniejszej  sprawie,  bowiem  na  ogół
dotyczą zupełnie odmiennego stanu faktycznego. 

Przywołany przez Organ w kontekście relacji ustawy o ochronie danych osobowych do u.d.i.p.
wyrok NSA z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2872/12 w istocie odnosi się do
udostępnienia danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne w związku z pełnioną przez
nie funkcje publiczne. Zauważenia wymaga fakt, że w stanie faktycznym sprawy Prezydent Miasta
Gliwice właśnie przyznał w tym zakresie pierwszeństwo ustawy o dostępie do informacji, ponieważ
opublikował dane osób fizycznych – kontrahentów, którzy jednocześnie pełnią funkcje publiczne w
strukturze Urzędu Miejskiego. Sporne pozostają dane wykraczające poza zakres postępowania z
przywołanego wyroku.

Natomiast wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 620/12 odnosi się
do  udostępnienia  danych  strony  w  indywidualnej  sprawie  administracyjnej  (postępowania
skargowego)  na  tle  decyzji  GIODO nakazującej  wyeliminowanie  nieprawidłowości  w procesie
przetwarzania danych osobowych, poprzez usunięcie ze strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Rady Gminy  w sprawie
rozpatrzenia skargi. Należy w tym względzie zwrócić uwagę, że wskazany wyrok w żaden sposób
nie dotyczy gospodarowania majątkiem publicznym, ani umów z podmiotem publicznym.

Przypominam,  że  Generalny  Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych  udostępnia  dane  o
umowach  i  nie  wyłącza  jawności  imion  i  nazwisk  stron  nawet  jak  nie  jest  to  związane  z
ponoszeniem kosztów ze środków publicznych. 

Załącznik 1: odpowiedź na wniosek BGIODO z dnia 26 listopada 2014 roku wraz z
rejestrem umów

W  przypadku  Generalnego  Inspektora  Danych  Osobowych  należy  wskazać,  iż  nie
zakwestionował żadnego z istniejących rejestrów umów, które zawierają imiona i nazwiska.



Nietrafne jest  również przywołanie wyroku WSA w Gliwicach z dnia 17 maja 2012 roku w
sprawie sygn. akt. IV SAB/Gl 46/12 ze względu na wstępny charakter postępowania ze skargi na
bezczynność  przywołany w kontekście  rzekomych wskazań,  że  ochronie  nie  podlegają  jedynie
dane, które dotyczą osób pełniących funkcje publiczne, a więc osób, którym przysługuje co najmniej
wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej.

Wobec faktu, że istota i charakter sprawy ze skargi na bezczynność organu ogranicza możliwości
formułowania  przez  sąd  administracyjny  wiążącej  oceny  prawnej  jedynie  do  okoliczności
związanych z samą bezczynnością i usunięcia stanu jej trwania, wyrok uwzględniający skargę na
bezczynność nie może dotyczyć kwestii mających wpływ na merytoryczną treść przyszłego aktu
lub  czynności3.  Sąd  w  żadnej  części  uzasadnienia  nie  wskazał,  że  dane  osób  fizycznych  -
kontrahentów niepełniących funkcji publicznej podlegają ograniczeniu jawności pozostawiając to
ocenie Organu. 

Jednakże należy zwrócić uwagę, że Sąd z całą stanowczością – co należy podzielić także w
okolicznościach niniejszej sprawy – wskazał, że zaistnienie negatywnych przesłanek (art. 5 u.d.i.p)
nie odbiera żądanej informacji  cech informacji publicznej.  Natomiast ich zaistnienie nakłada na
organ obowiązek załatwienia spraw poprzez wydanie decyzji odmownej z powołaniem przepisu art.
5 ust. 1 lub 2 u.d.i.p. Jednocześnie Sąd wskazał, że to do samodzielnego obowiązku Organu należy
oceny sprawy w świetle art. 5 ust. 2 zd. pierwsze u.d.i.p. która jednak w niniejszej sprawie musi być
negatywna - niezaistnienie przesłanek ograniczenia.

Mając na względzie powyższe uznać należy, że nieuzasadnione jest ograniczenie udostępnianych
imion i  nazwisk w rejestrze umów opublikowanym w BIP UM Gliwice,  a  nawet gdyby Organ
przyjął odmienne stanowisko to winien umożliwić merytoryczną weryfikacje stanowiska w trybie
kontroli instancyjnej poprzez decyzje administracyjną.

Format danych

Prezydent Gliwic w odpowiedzi na wniosek nie stwierdził wskazanych naruszeń odnoszących
się do wykluczenia osób niepełnosprawnych pisząc:

Zamieszczony format danych w jakim został opublikowany rejestr umów za 2013 r. jest
zgodny załącznikiem nr 2 do z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012  r.  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) oraz odpowiada
wymaganiom formalnym wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Należy  jednak  wskazać,  że  o  ile  format  danych  jest  akceptowany  przez  omawiane
Rozporządzenie Rady Ministrów, o ile ostateczny jego sposób zastosowania wymogom prawa nie
odpowiada.  Są  to  dwa  odrębne  wymogi  co  do  treści  zamieszczanych  w Biuletynie  Informacji
Publicznej.

Systemy  teleinformatyczne  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  udostępniają  zasoby
informacyjne  co  najmniej  w  jednym  z  formatów  danych  określonych  w  załączniku  nr  2  do
rozporządzenia (§ 18 ust. 1 rozporządzenia). Załącznik nr 2 dopuszcza  do danych zawierających
dokumenty  tekstowe,  tekstowo-graficzne  lub  multimedialne  m.in.  pdf.  Należy  zaznaczyć,  że
również formaty xls i ods.

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji
zasobów  informacji  należy  zapewnić  spełnienie  przez  ten  system  wymagań  Web  Content
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku

3 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie sygn. akt. II GSK 2172/11 



nr 4 do rozporządzenia (§ 19 rozporządzenia).

W  okolicznościach  faktycznych  sprawy  należy  zwrócić,  że  został  opublikowany  plik  PDF
pozbawiony tekstu (nie można z tekstu skopiować tekstu), a zawierający wyłącznie obraz, który
osobie pełnosprawnej przypomina tekst (tekst w postaci grafiki).

Należy  zauważyć,  że  wszelkie  treści  nietekstowe  przedstawione  użytkownikowi  powinny
posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych
poniżej  dla  poziom  A  (wytyczna  1.1.1  WCAG).  Jeśli  wykorzystywane  technologie  mogą
przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w
postaci grafiki,  za wyjątkiem następujących sytuacji:  - Możliwy do dostosowania: Obraz tekstu
może  być  dostosowany  wizualnie  do  wymagań  użytkownika.  /  -  Istotny:  Prezentacja  tekstu  w
postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji (wytyczna 1.4.5. WCAG).

Odwoływanie się do testu „W3C CSS Validator (Level 3)” uważam za zupełne niezrozumienie
omawianych  technologii.  Kwestionowany  jest  sposób  opublikowania  pliku  PDF, a  nie  arkuszy
stylów CSS stanowiących podstawę opisu wyglądu plików HTML. 

Jednak  uznając,  że  możemy  nie  być  dla  Państwa  dość  wiarygodni  dla  przyjęcia  wyjaśnień
przesyłamy w załączeniu opinie Akces Lab Spółdzielni Socjalnej.

Załącznik 2:  opinia Akces Lab Spółdzielni Socjalnej w sprawie dostępności rejestru
umów  opublikowanego  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w
Gliwicach z dnia 5 stycznia 2014 roku

Postulat lobbingu

Odwołując  się  do  postulatu  podjęcia  lobbingu  zmian  w  prawie  chciałbym  wskazać,  że  nie
podzielam stanowiska  o konieczności  zmian w tym obszarze  prawa.  Uważam,  że  zasadniczym
problemem stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej jest jej kreatywna interpretacja
w sposób oderwany od jej literalnego brzmienia. Wynika ona z zakorzenionej kultury tajemnicy,
którą przełamać można takimi działaniami jak społeczna akcja „Publiczny Rejestr Umów”, a nie
kolejnymi regulacjami prawnymi.

Wierzę, że jest kwestią czasu, aż informacja o niemal każdym wydatku z środków publicznych –
rejestrowanym  przecież  już  w  bazach  danych  różnego  rodzaju,  choćby  księgowych  –  będzie
powszechnie dostępna bez przeszkód. Bez przeszkód oznacza bez dodatkowych formalności – po
prostu uzupełniana na bieżąco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co więcej udostępniana tak,
aby można ją było łatwo zestawić i porównać z innymi informacjami, zatem możliwa do „odczytu
maszynowego” np. w formie arkusza kalkulacyjnego.

O kreatywnej interpretacji świadczyć może to, że często zasadniczymi kwestiami spornymi są
elementy dla których kwestionowania zrozumienia nie sposób znaleźć przy szerszej znajomości
materii  np.  termin  „dokument  prywatny”  jako  negatywna  przesłanka  publicznego  charakteru
informacji  niezależnie  od  ograniczenia  prawa  w  formie  decyzji  ze  względu  na  prywatność.
Podobnie w ostatnim czasie kwestia obowiązku wydania decyzji jest kwestionowana przez organy,
mimo  czytelnej  treści  literalnej  ustawy, także  w  przypadkach  gdy  wyłącznie  odmawiane  dane
odnoszą się do żądania.  Zasadniczym problemem po 10 latach obowiązywania ustawy pozostaje
aktywistyczna interpretacja pojęcia „informacja o sprawie publicznej” (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.), która
coraz  częściej  staje  się  narzędziem  „cenzurującym”  informację  o  działalności  państwa,
odrywającym się od konstytucyjnego wzorca (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP). Zaskakujące jest, że
znakomita  większość  spraw  trafiających  do  sądów  nie  dotyczy  decyzji  o  odmowie  dostępu  do
informacji ze względu na prawo do ochrony prywatności, tajemnice przedsiębiorcy lub tajemnice
ustawowo chronione (art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.). Dominującymi metodami „faktycznej” lub prawnej
odmowy dostępu do informacji stały się: 1) kwestionowanie „publicznego” charakteru informacji,



2) odmowa dostępu do informacji publicznej ze względu na brak „szczególnie istotnego interesu
publicznego” w przypadku rzekomej potrzeby „przetworzenia” informacji publicznej (zob. art. 3
ust.  1  pkt  1  u.d.i.p.).  (…)   Aktualna  praktyka  stosowania  u.d.i.p.  z  pewnością  rozmija  się  z
intencjami  ustawodawcy, który  oczekiwał,  że  organy  władzy  publicznej  będą  prowadzić  spór  z
obywatelem co do istoty, a więc o to, czy udostępnienie informacji naruszyłoby wyartykułowany
interes  prawnie  chroniony  (bezpieczeństwo,  porządek  publiczny, prywatność  itd.).  Zamiast  tego
organy  władzy  publicznej  bardzo  często  prowadzą  spór  „na  przedpolu”,  a  więc  negują
„publiczny”  charakter  informacji  bez  wskazania  ustawowych  ograniczeń (Zgodnie  z  danymi
wygenerowanymi przez wyszukiwarkę CBOSA w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
sądy administracyjne wydały 406 wyroków w sprawach dotyczących bezczynności w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej (sprawy o symbolu 648). Znakomita część stanów faktycznych
objętych skargą do WSA nie kończyła się bynajmniej wydaniem decyzji administracyjnej. ). Kręta
droga do informacji wiedzie najpierw przez skomplikowany, nasycony coraz większą arbitralnością
jurydyczny test na okoliczność jej „publicznego” charakteru. Dekada stosowania u.d.i.p. oparła się
na niekwestionowanym poglądzie,  że  „informacja o sprawie publicznej” to „każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych
podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie  zadań władzy
publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja
publiczna dotyczy sfery faktów”. (Banaszak Bogusław, Bernaczyk Michał, Konsultacje społeczne i
prawo do informacji o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego
rządu”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012/4, str. 16 i n.)

Wszelkie  postulaty  w  tym  obszarze  odbieram  za  przejaw  myślenia  magicznego  -
rozpowszechnionego wśród urzędników i polityków przekonania,  że fakt  ustanowienia przepisu
sam w sobie  w  sposób  natychmiastowy i  nieodwołalny  zmieni  rzeczywistość.  Można  również
wskazać na słowa Janusza Kochanowskiego: Nie można oprzeć się rozczuleniu w obliczu wiary w
znaczenie tego rodzaju regulacji,  która jest, jak się wydaje, pozostałością myślenia magicznego,
gdyż  autorom  tego  rodzaju  nowoczesnych  zaklęć  najwyraźniej  zdaje  się,  że  coś  w  ten  sposób
załatwiają i zabezpieczają. Jest ona źródłem tych wszystkich instrukcji obsługi jakie otrzymujemy,
od  kuchenki  elektrycznej  począwszy  na  korkociągu  skończywszy.  Współczesny  ustawodawca,
podobnie jak  producenci tych przedmiotów,  najwyraźniej uważa, że  powinniśmy mieć podobne
instrukcje obsługi każdej sfery naszego życia. Ich rezultatem jest jednak przede wszystkim zanik
szacunku do prawa – jak pisał W. Churchill: „dziesięć tysięcy regulacji jest w stanie zniszczyć
wszelki respekt do niego”. (Janusz Kochanowski, Jurydyzacja życia,   Palestra Polska 7-8/2002). 

Z wyrazami szacunku,

{…}
Redaktor Naczelny
Redakcja „Jasność”
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