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Czy jesteś w stanie zachować poufność informacji?

Czy są przesłanki do opóźnienia 
informacji poufnej?

Czy są przesłanki
do opóźnienia?

Opublikuj informację 
poufną niezwłocznie

Czy opóźnienie publikacji informacji 
poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi 
w błąd opinii publicznej?

Czy opóźnienie publikacji informacji 
poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi 
w błąd opinii publicznej?

Czy po publikacji informacji będziesz w 
stanie wykazać, że jej opóźnienie nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej?

Po konsultacji zarząd uznał, iż łatwiej 
będzie wykazać, że opóźnienie nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej

Po konsultacji zarząd uznał, iż łatwiej 
będzie wykazać, że informacja nie jest 
cenotwórcza

To nie jest informacja poufna
i nie wymaga publikacji

Opóźniaj i przygotuj pisemne 
uzasadnienie na temat spełnienia 
warunków opóźnienia

Wykaz informacji 
uzasadniających opóźnienie 
publikacji informacji poufnej

Otwarty katalog przesłanek 
do nieopóźniania
informacji poufnej

Otwarty katalog przesłanek 
do opóźniania
informacji poufnej

Po konsultacji z doradcą prawnym ustal, 
czy łatwiej będzie wykazać, że
informacja nie jest cenotwórcza,
czy że opóźnienie jej publikacji nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej

Po konsultacji zarząd nadal nie wie, czy 
łatwiej będzie wykazać, że
informacja nie jest cenotwórcza,
czy że opóźnienie jej publikacji nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej
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Tak, są przesłankiNie, nie ma przesłanek

Tak, wprowadzi

Nadal nie wiem Nie, nie wprowadziMoże wprowadzić
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