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nie stanowią ryzyka prawnego, ale sądy mogłyby zrobić więcej dla usprawnienia 
elektronicznej archiwizacji. 

Część czwarta ukazuje, że podstawowe wymogi archiwizacji uregulowane 
w ustawie o Rządowych Zapisach mają zastosowanie w elektronicznej legislacji. 
Ponadto autorka wskazuje sposoby zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązań elek-
tronicznych oraz ich zgodności z prawem. 
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W ostatnich latach naukowcy, politycy i dziennikarze w Stanach Zjednoczonych 
wiele piszą o powstaniu nowego modelu zarządzania, w którym obywatele od-
grywać mają bardziej aktywną rolę w podejmowaniu decyzji przez władzę wyko-
nawczą. Artykuł analizuje normatywne uzasadnienie nowego modelu integracji 
społeczeństwa i władzy publicznej oraz wkładu społeczeństwa w podejmowanie 
ważnych decyzji. Autor ogranicza swoje zainteresowanie do udziału obywateli 
w procesie podejmowania decyzji w agencjach administracji rządowej. Zastana-
wia się też, czy demokratyzacja podejmowania decyzji publicznych jest pożądana, 
a po stwierdzeniu, że zwiększenie udziału obywateli jest korzystne, przynajmniej 
w ograniczonym zbiorze okoliczności, bada cechy, które czynią takie uczestnictwo 
skutecznym i użytecznym. W artykule rozważane są również praktyczne aspekty 
zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym, w tym propozycje reform 
tej sfery, które umożliwią zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji 
przez władzę wykonawczą.

Autor opowiada się w szczególności za stosowaniem komitetów doradczych, 
w tym demografi cznie reprezentatywnych paneli obywateli, które to zapewniają 
możliwość wypowiedzenia się tych ostatnich w sprawach polityki rządowej. Cho-
ciaż władza wykonawcza nie będzie zobowiązana do przestrzegania wniosków 
komitetów, to inicjatywa ta może okazać się bezcenna w kształtowaniu opinii pu-
blicznej w ważnych sprawach politycznych. Jedynie w zakresie wykorzystywania 
nowych technologii i tworzenia zmian ustawodawczych w ustawach federalnych 
władza wykonawcza może eksperymentować z użyciem takich komitetów. Te 
stosunkowo skromne reformy mogą być niezwykle korzystne dla zapewnienia 
odpowiedniego wkładu obywatelskiego do działalności organów administracyjnych 
i zaprzeczenia popularnym wyobrażeniom o „defi cycie demokracji” w funkcjono-
waniu państwa.
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