
Publiczny dostęp do dokumentów EBC 
Podsumowanie roku 2021 

W 2021 roku EBC otrzymał 52 wnioski pierwotne o dostęp do dokumentów. Spośród tych, które zostały 
następnie ocenione zgodnie z decyzją EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów EBC1: 

• 67% poskutkowało pełnym lub częściowym udostępnieniem dokumentów, o które wnioskowano;

• 33% nie doprowadziło do udostępnienia żądanych dokumentów, w świetle wyjątków przewidzianych 
w art. 4 wspomnianej decyzji; tylko 3 spośród tych przypadków stały się przedmiotem wniosków 
potwierdzających, tj. wewnętrznego przeglądu w następstwie odmowy przez EBC przyznania 
(pełnego) dostępu;

• ponad 50% dotyczyło tematów z zakresu bankowości centralnej, takich jak instrumenty, strategia 
i programy polityki pieniężnej, a także działania EBC w odpowiedzi na zmianę klimatu.

Przedmiotem zainteresowania były najczęściej następujące tematy: 

1 Oceny nie dokonuje się w sytuacjach, gdy a) nie zidentyfikowano żadnego dokumentu lub b) EBC udzielił w odpowiedzi informacji. 
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