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Nota: 

Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu  

zaprezentowanego podczas seminarium  

„Tajemnica pracodawcy i inne tajemnice prawnie chronione w podmiotach publicznych, a dostęp do 

informacji publicznej”  

zorganizowanego w ramach projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

"Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym"  

w Lublińcu w dniach 8-9 października 2013 r. " 

 

Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem podania 
pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: 

 

W.R.Wiewiórowski, „Nowoczesne środki komunikacji elektronicznej a metodyka konsultacji 
wewnętrznych w urzędzie publicznym. Dostęp do poszczególnych elementów procesu konsultacyjnego 

i ich archiwizacja”,  
WPiA Uniwersytet Gdański 2013 (wersja z 5 października  2013 r.) 

 

© W.R.Wiewiórowski,  



© M. Narojek dla Biura GIODO 2011 



e Biurokracja 

Elementy biurokracji M.Webera Elementy wirtualnej biurokracji 

Funkcjonalne podziały, precyzyjny 

rozdział pracy, jasne granice jurysdykcji 

Informacja uporządkowana raczej pod kontem systemów ICT a nie 

ludzi 

Hierarchia stanowisk i osób Nieformalna i elektroniczna komunikacja; praca grupowa; wspólne 

decyzje 

Teczki, dokumenty oraz ludzie zajmujący 

się ich przenoszeniem 

Cyfrowe akta w zmiennych postaciach, współdzielone lub 

przenoszone z wykorzystaniem kodów kreskowych, sensorów, 

transponderów oraz informatycznych nośników danych. Ludzie 

obsługują systemy ICT.  

Urzędnik jest neutralny, bezosobowy  

i przypisany do biura 

Urzędnicy są „wielo-wydziałowi”; granice ich obowiązków wyznacza 

zakres możliwości systemu ICT 

Instrukcje kancelaryjne Procesy „zaszyte” w systemach ICT, zasady niewidoczne 

Wolne przetwarzanie danych Szybkie przetwarzanie a wręcz real-time-processing 

Długie okresy rozliczeniowe Stały monitoring i kontrola 

J.E.Fountain: Building the Virtual State. Information Technology and Institutional Change, Brooking Institution Press 2001, s. 61 



Konsultacje w instytucjach UE 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1049/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 30 maja 2001 r. 

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

(11) Zasadniczo wszelkie dokumenty instytucji powinny być 

publicznie dostępne. Jednakże w niektórych wypadkach 

należy chronić interes prywatny i publiczny za pomocą 

wyjątków. Instytucje powinny być uprawnione do ochrony 

swoich wewnętrznych konsultacji i rozważań tam, gdzie 

niezbędne jest chronienie ich możliwości wykonywania 

tych zadań. Przy ustanawianiu wyjątków instytucje 

powinny wziąć pod uwagę zasady ustawodawcze Wspólnoty 

dotyczące ochrony danych osobistych na wszelkich 

obszarach działalności Unii. 



Konsultacje w instytucjach UE 

Artykuł 4 - Wyjątki 

1. Instytucja odmówi dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę: 

a) interesu publicznego w odniesieniu do: 

- bezpieczeństwa publicznego, 

- kwestii obronnych i wojskowych, 

- stosunków międzynarodowych, 

- finansowej, monetarnej czy ekonomicznej polityki Wspólnoty lub Państwa Członkowskiego;  

(…) 

3. Dostęp do dokumentu sporządzonego przez instytucję do celów wewnętrznych lub otrzymanego przez instytucję, 

który odnosi się do spraw, w przypadku których decyzja nie została wydana przez instytucję, może zostać 

nieudzielony, jeśli ujawnienie takiego dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez tę 

instytucję, chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny. 

Dostęp do dokumentu zawierającego opinie do wykorzystania wewnętrznego jako część rozważań i konsultacji 

wstępnych w obrębie rzeczonej instytucji nie zostanie udzielony nawet po podjęciu decyzji, jeśli ujawnienie 

takiego dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez tę instytucję, chyba że za 

ujawnieniem przemawia interes publiczny. 

(…) 

6. Jeśli wyjątki dotyczą jedynie części tego dokumentu, pozostałe części dokumentu powinny być ujawnione. 

(…) 
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