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The Domesday Book
"dom", oznacza w
staroangielskim zliczanie –
czyli "dzień obrachunku";
Dzień Sądu Ostatecznego,
będący dniem "rozliczenia"

Edward the
Confessor
(†January 1066)

Domesday book
• Books compiled between January 1086 and
September 1087
• Average of 44 lines of writing per page
• Some 200 sheep died to make Little
Domesday book
• Whole value of places surveyed was £78,000 value today is £3 trillion
• Book can still be used today in court for
property disputes

• Domesday was originally kept with the royal treasury at Winchester.
• But from the early 13th century, when it was not travelling around with
the King, it was housed in Westminster at first in the palace and then in
the abbey.
• From about 1600 it was kept in a large iron-clad chest and reinforced
with iron straps. The chest had three different locks, the keys to which
were divided between three different officials, so that it could only be
opened by consent of all three.
• In 1859 Domesday was removed to the new Public Record Office in
Chancery Lane, London. In 1996 it was brought to The National
Archives, Kew.

Kto to spisał?
•

Ranulf Flambard (sometimes Ralph
Flambard, Ranulph Flambard, or Ranulf
Passiflamme; c. 1060 – 5 September
1128) was a medieval Norman Bishop of
Durham and an influential government
minister of King William Rufus of
England. Ranulf was the son of a priest of
Bayeux, Normandy, and his nickname
Flambard means incendiary or torchbearer, and may have referred to his
personality. He started his career under
King William I of England, probably in the
compilation of the Domesday Book, as
well as being the keeper of the king's
seal. On the death of William I, Ranulf
chose to serve the new king of England,
William Rufus.

•

The Domesday Book (1086)
entry for Keighley reads "In
Chichelai, Ulchel and Thole
and Ravensuar and William
had six carucates to be taxed"
(a carucate is the farmland
which could be cultivated with
one plough and a team of
eight oxen in a year: 100 - 120
acres). The Old English name
Chichelai means that Cyhha,
an Anglo-Saxon thane, had
originally cultivated a forest
clearing (-ley). Domesday tells
us that William was also taxed
on a carucate in Utley (Utta's
clearing) and another at
Newsholme (new houses); he
and Gamelbar shared another
at Oakworth (oak-tree
enclosure); Gamelbar held
another three at Wilsden
(Wifel's valley); Ravensuar also
held two at Laycock (small
stream); Ardulf, one at
Riddelesden (Rethel's valley),
four at Morton (moorland
farmstead) and half at
Hainworth (Hagena's
enclosure); Ernegis had half a
carucate at Hainworth and one
at Marley (a clearing
frequented by martens)... "and
they are waste" referring to
William the Conqueror''s
harrying of the North after a
failed revolt.

The BBC Domesday Project November 1986
• http://www.domesday.org.uk/

A Domesday system at the VCF-GB 2010

Adrian Pearce
• If you are looking for the on-line version of the
1986 BBC Domesday produced by Adrian
Pearce, sadly it is no longer available.

BBC DOMESDAY
• The BBC Domesday Project was a partnership between:
–
–
–
–
–

Acorn Computers,
Philips,
Logica
and the BBC
(with some funding from the European Commission's ESPRIT
programme)

• The Domesday Project overall it cost £2.5 million (around $3.75
million) and can now be seen as a landmark in the imaginative and
innovative use of information technology.
• In 1986, 900 years after William the Conqueror’s original Domesday
Book, the BBC published the Domesday Project. The project was
probably the most ambitious attempt ever to capture the essence
of life in the United Kingdom. Over a million people contributed to
this digital snapshot of the country.

BBC DOMESDAY
• Schools and community groups surveyed over 108,000
square km of the UK and submitted more than 147,819
pages of text articles and 23,225 amateur photos,
cataloguing what it was like to live, work and play in
their community.
• The original intention was to sell the product at around
£1,100 ($1,650) but escalating costs led to the discs
and hardware being made available as a package in
1986 at a price of over £4,000 ($6,000). While it was
bought by higher education institutions, the price
appears to have proved too high for much of the target
market, and uptake was limited. Many of the
contributors never saw the results of their work.

BBC DOMESDAY
•

•

The project was stored on adapted laserdiscs in the LaserVision Read Only Memory (LV-ROM) format,
which contained not only analogue video and still pictures, but also digital data, with 300 MB of
storage space on each side of the disc. Data and images were selected and collated by the BBC
Domesday project based in Bilton House in West Ealing. Pre-mastering of data was carried out on a
VAX-11/750 mini-computer, assisted by a network of BBC micros. The discs were mastered, produced,
and tested by Philips at their Eindhoven headquarters factory. The user interface consisted of the BBC
Master's keyboard and a trackball (known at the time as a trackerball). The software for the project
was written in BCPL (a precursor to C), to make cross platform porting easier, although BCPL never
attained the popularity that its early promise suggested it might.
The project was split over two laserdiscs:
–

–

The Community Disc contained personal reflections on life in Britain and is navigated on a geographic map of
Britain. The entire country was divided into blocks that were 4 km wide by 3 km long, based on Ordinance
Survey grid references. Each block could contain up to 3 photographs and a number of short reflections on life in
that area. Most, but not all, of the blocks are covered in this way. In addition more detailed maps of key urban
areas and blocks of 40x30 km and regional views were captured, allowing "zoom-out" and "zoom-in" functions.
The community disc was double sided, with a "Southern" and a "Northern" side, although country-wide data at
the 40x30km level and above was on both sides.
The National Disc contained more varied material, including data from the 1981 census, sets of professional
photographs and VR-like walkarounds shot for the project. Side 2 of the National disc contained video material.
The material was stored in a hierarchy and some of it could be browsed by walking around a virtual art gallery,
clicking on the pictures on the wall, or walking through doors in the gallery to enter the VR walkarounds. In
addition a natural language search was provided via an English stemming and matching algorithm to a set of
keywords.

Domesday 25th Anniversary Event
•

Submitted by Darren Grant on Mon, 12/12/2011 - 11:42pm

• A new BBC Domesday multi-media touchtable
has been unveiled at The National Museum of
Computing (TNMOC) to celebrate the 25th
anniversary of the BBC Domesday project, and
the completion of the 2011 Domesday
Reloaded project. Peter Armstrong, who led
the original project gave a short speech about
the project and the new table in the video
below.

http://www.bbc.co.uk/history/domesd
ay

MV Derbyshire
• MV Derbyshire was an ore-bulk-oil combination
carrier built in 1976 by Swan Hunter, as the last in
the series of the Bridge-class sextet. She was
registered at Liverpool and owned by Bibby Line.
• She was lost September 9, 1980 during Typhoon
Orchid, south of Japan. All hands (42 crew and
two women married to crew members) were lost.
At 91,655 gross tons she was, and remains, the
largest British ship ever to have been lost at sea.
• http://www.youtube.com/watch?v=9tN4xROtMjI

Podstawowe pojęcia
• Data is used to describe ‘qualitative or

quantitative statements or numbers that
are assumed to be factual, and not the
product of analysis or interpretation.’
• Information is the ‘output of some
process that summarises interprets or
otherwise represents data to convey
meaning’.

+32o F

Historia dokumentu
• Dokumenty i instrumenty publiczne w
prawie rzymskim
• Średniowiecze:
- kuria papieska i regesty lateraneńskie
- fałszerstwa
- czy tylko dokumenty (akta pokojów z
Krzyżakami)

Ad perpetuum rei memoriam*
• Archivum – locus publicus in quo instrumenta
deponuntur, quatenus incorrupta maneant
(Kodeks Justyniana)
• Tylko takim dokumentom można ufać, które są
zabezpieczone w miejscu publicznym –
świątyni, urzędzie, skarbcu czy archiwum.
(Ulpianus)

Public fides
• Kuria papieska i archiwa papieskie w
średniowieczu jako urzędy wiary publicznej. –
notariusze papieskiego autorytetu (od IX w.)
- regesty Lateraneńskie
- układ dokumentu papieskiego
• Cesarstwo – notariusze autorytetu cesarskiego
(od XII w.)
• Notariusz - Signum,
• Suweren - sigillum authenticum

Polskie kancelarie
•
•

XIII w. – 2-3. dok na rok
Leszek Czarny 1260 – 1288 -> 60 dok.
Siemowit I 1248-1262 -> 20 dok.
XIV w. - Kazimierz Wielki (od 10 do 50 dok.
pod koniec panowania)
• XV w. - Władysław Jagiełło (48 lat - 2 tys.
dok)
- Warneńczyk (800 dok.)
- Metryka Koronna

Polskie kancelarie
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Dokument/Rok

1466 październik 19, w Toruniu; Kazimierz, król polski, etc. i sprzymierzeńcy
zawiera pokój z wielkim mistrzem Ludwikiem von Erlichshausen, komturami i
ziemiami Zakonu. (łac.) AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1140
1466 październik 19, w Toruniu; Ludwik von Erlichshausen, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego zawiera pokój z Kazimierzem Jagiellończykiem, królem polskim.
(łac.) AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1141
1466 październik 19, w Toruniu; Ludwik von Erlichshausen, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego kwituje królowi Kazimierzowi 15000 fl na opłatę wojsk
zaciężnych. (łac.) AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1142
1466 październik 19, w Toruniu; Ludwik von Erlichshausen, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego zawiera pokój z królem Kazimierzem. (łac.) AGAD, Zbiór
dokumentów pergaminowych nr 1143
1466 październik 19, w Toruniu; Ludwik von Erlichshausen, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego, zawiera pokój z królem Kazimierzem i jego sprzymierzeńcami.
(łac.) AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1144
1466 październik 19, w Toruniu; Ludwik von Erlichshausen, wielki mistrz Zakonu
Niemieckiego, zawiera pokój z królem Kazimierzem i jego sprzymierzeńcami.
(łac.) AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1145

Akt czy
dokument?

Nowożytność - akta
• Narodziny nowożytnej
biurokracji- akta
• Jeana Mabillion'a, De re
diplomatica libri VI, (1681),
benedyktyńskiego zakonnika
z podparyskiego opactwa
Saint-Germain-des-Prés

Definicje*
• Prawo archiwalne (materiały archiwalne i
dokumentacja)
• Dokumenty, Akta, Dokumentacja
• Informacja Naukowa
• Polski Słownik Archiwalny
• Prawo:
- KC
- KPA a UoDdIP

Polskie Prawo Archiwalne
• [old]Zasób archiwalny to: "wszelkiego rodzaju
akta i dokumenty, korespondencja,
dokumentacja finansowa, techniczna i
statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i
mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i
wideofonowe oraz inna dokumentacja bez
względu na sposób jej wytwarzania..." (Dz. U.
nr 38/1983, poz. 173 z późn. zm. )

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983
Nr 38 poz. 173)
– Tekst ujednolicony opracowano na podstawie: t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, z 2016 r. poz. 352.

Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego
zasobu archiwalnego, zwanymi dalej „materiałami archiwalnymi”,
są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja,
dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany,
fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe,
dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz
inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia,
mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o
działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i
innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego
stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i
gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze
politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i
wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a
także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych
samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w
przeszłości i powstająca współcześnie.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;

dokument elektroniczny – stanowiący
odrębną całość znaczeniową zbiór danych
uporządkowanych w określonej strukturze
wewnętrznej i zapisany na informatycznym
nośniku danych;
2)

3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827);
Tekst jednolity opracowano na podstawie t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z 2016 r. poz. 352.

Polskie Prawo Archiwalne
dawny projekt*

• Materiałami archiwalnymi są zapisy informacji, bez
względu na sposób powstania i formę, wraz z ich
nośnikami, dokumentujące działalność osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej („instytucji”) oraz osób fizycznych,
wytworzone i gromadzone prze instytucje i osoby
fizyczne, których gromadzenie i przechowywanie jest
niezbędne dla naukowego poznania rzeczywistości
dawnej i obecnej, a także innych potrzeb, w
szczególności obywateli, organów władzy i administracji
państwowej oraz samorządowej, jeżeli spełniają
wymogi określone w art. 2.

Polski Słownik Archiwalny
2. Dokument to zapis, bez względu na jego postać
będący świadectwem jakiegoś faktu (faktów) i
zjawisk obiektywnej rzeczywistości lub przejawów
myśli ludzkiej.
1. Dokument to pismo uwierzytelnione, sporządzone z
zachowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu
form zewnętrznych i wewnętrznych, stwierdzające
lub ustanawiające pewien stan prawny albo też
służące do wykonywania uprawnień.

Polski Słownik Archiwalny*
• Akt (akty) – 1. pismo utrwalające
czynność urzędową, powstałe jako jej
produkt uboczny, niesamoistne w
przeciwieństwie do do dokumentu,
uzyskujące pełne znaczenie tylko w
związku z innymi aktami, z którymi
łącznie stanowi całość;
2. Termin używany nieraz zamienne z
dokumentem.

Polski Słownik Archiwalny*
• Akta (l. mn.) – dokumentacja twórcy
zespołu powstała w wyniku jego
działalności, utrwalona za pomocą
pisma niezależnie od techniki
wykonania i formy zewnętrznej.

Już K. Konarski zwracał uwagę, że "archiwistyka polska nie
czyni wyraźnej różnicy między określeniami akt i dokument
archiwalny", podobnie Polski Słownik Archiwalny, hasło akt drugie znaczenie (s. 14).
Różnica pojawia się w liczbie mnogiej, gdyż akta mogą
oznaczać a) zawartość całego zespołu - "dokumentacja twórcy
zespołu, powstała w wyniku jego działalności, utrwalona za
pomocą pisma niezależnie od techniki wykonania i formy
zewnętrznej" (Polski Słownik Archiwalny, s. 14-15) lub b) w
zaproponowanym przez K. Konarskiego znaczeniu to: "zbiór
korespondencji dotyczącej pewnej określonej sprawy". W tym
drugim znaczeniu akta są zwykle bliżej określane np. akta
sprawy.
Ten ostatni termin zaś to angielskie case papers lub files,
amerykańskie - transaction lub kanadyjskie transactional files,
francuskie dosiers (por. Dictionary of archival terminology, s.
31, 159-160).

Dokument*
• Dokument: akt sporządzony z
zachowaniem przyjętych w danej epoce
form zewnętrznych i wewnętrznych,
który ma znaczenie dowodu, ustanawia
uprawnienie lub stwierdza prawdziwość
określonych w nim faktów, zdarzeń bądź
danych.

Węgierskie Prawo Archiwalne
• „Record: any text, series of numerical data,

map, blueprint and sketch - except for a booklike manuscript, prepared with the intent of
publication - which has been made in
connection with the official business of
agency or related to the activity of any person,
by means of any type of media, in any form,
using any tool and any method whatsoever",
(
).
akt LXVI z 1995 r., sekcja 3, c

The Records Disposal Act (44 U.S.C. 3301)
“Records - ... all books, papers, maps, photographs, machine
readable materials or other documentary materials
regardless of physical form or characteristics, made or
received by an agency of the United States Government
under Federal law or in connection with the transaction
of public business and preserved or appropriate for
preservation by that agency or its legitimate successor as
evidence of the organization, function, policies, decisions,
procedures, operations or other activities of the
Government or because of the informational value of
data in them”.

Komitet ds. Dokumentów
Elektronicznych*
• Dokument to: "określona porcja (ilość)
utrwalonej
informacji,
wytworzona,
zebrana lub otrzymana w chwili
rozpoczęcia, w trakcie trwania lub po
zakończeniu
pewnego
działania
instytucjonalnego lub jednostkowego, która
składa się z wystarczającej treści, kontekstu
(metadanych) i struktury, pozwalających
traktować ją jako dowód lub świadectwo
tego
działania".

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

Kodeks Cywilny*
• Art. 60 - Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie
przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej
może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby,
które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie
woli).
• Art. 61. §1. Oświadczenie woli wyrażone w postaci
elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w
taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego
treścią.
• Art. 773 Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.

KC Art. 245. Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo
elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła
oświadczenie zawarte w dokumencie.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym:

Art. 5. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy
kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został
złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony
w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego
weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia.
2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne
pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Kodeks karny
Art. 115 § 14. (55)
Dokumentem jest każdy przedmiot
lub inny zapisany nośnik informacji, z
którym jest związane określone
prawo, albo który ze względu na
zawartą w nim treść stanowi dowód
prawa, stosunku prawnego lub
okoliczności mającej znaczenie
prawne.

Dokumenty urzędowe sporządzone w
przepisanej formie przez powołane do tego
organy państwowe w ich zakresie działania
stanowią dowód tego, co zostało w nich
urzędowo stwierdzone.

Kodeks postępowania
administracyjnego
Art. 76, par. 1 -Dokumenty
urzędowe sporządzone w
przepisanej formie przez
powołane do tego organy
państwowe w ich zakresie
działania stanowią dowód tego,
co zostało w nich urzędowo
stwierdzone.

KPA art. 76a
§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu
elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa
w § 2, dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1
albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Odpisy dokumentów poświadczane
elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.
Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych
przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego
certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub profilu zaufanego ePUAP.
2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów
teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie
przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują
obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego.

KPA art. 107. § 1.
Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę
wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim
trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli
decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może
być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu
administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności
wniesienia powództwa lub skargi.
Art. 124. § 1. Postanowienie

……. w formie dokumentu elektronicznego …..

Art. 217. § 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego,
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba
Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Ustawia o dostępie do informacji
publicznej (z dnia 6 września 2001 r.)*
Art. 6 pkt 2 - Dokumentem urzędowym jest w
rozumieniu ustawy treść oświadczenia woli
lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej
formie przez funkcjonariusza publicznego w
rozumieniu przepisów Kodeksu karnego [art.
115 par. 13 KK], w ramach jego kompetencji,
skierowana do innego podmiotu lub złożona
do akt sprawy.

Art. 3. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanymi dalej „podmiotami
zobowiązanymi”, są:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3));

Dokument urzędowy*
• Co przez „dokument” rozumie administracja publiczna?
- dlaczego to jest ważne (KC a KPA; równość stron a pozycja
uprzywilejowana administracji – {przykład: podpis
cyfrowy})
- Tylko„bezpieczny podpis elektroniczny” jak wynika z art. 5
ust. 1, „wywołuje skutki prawne określone ustawą” a dane
nim opatrzone „są równoważne pod względem skutków
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
własnoręcznymi” (5 ust. 2).
- Dokument w urzędzie: akta w archiwum

Dokument urzędowy*
Ludzie tworzą dokumenty, bo ich potrzebują, a
nie dlatego, że ktoś im to nakazał. To chęć
sterowania i kontrolowania procesów
podejmowania decyzji jest zasadniczym
powodem wytwarzania dokumentów, gdyż z
ich pomocą wszystkie wysiłki mogą być
efektywnie ukierunkowane na wspólne cele
lub zadania. Dokumenty nie są tworzone dla
potomności, aktotwórca tworzy je, bo sam ich
potrzebuje. A. Menne-Haritz

