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21 lutego 2022 r. 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu Otwockiego  

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca  

Rady Powiatu Otwockiego 

 

ZAPYTANIE Nr 21/2022 

do Starosty Otwockiego  w sprawie usunięcia z BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku   

części dokumentów  

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

Strony BIP Powiatu Otwockiego zawierają bardzo dużo informacji, które mogą być pożądane 

przez obywateli.  

W interpelacji z 27 stycznia   2022 r.  poruszyłem problem publikacji w BIP  ogłoszeń  i 

obwieszczeń  archiwalnych,  tylko do października 2021 roku 

Skierowałem w tej sprawie wniosek  do Starosty o treści: 

1.) Proszę uzupełnienie publikacji w BIP o archiwalne ogłoszenia i obwieszczenia. 

 

Otrzymałem od Starosty odpowiedź o treści: 

(…) 

1) Ogłoszenia i obwieszczenia są sukcesywnie umieszczane, a publikację dokumentów 

archiwalnych rozważę; 

(…) 

 

Powyższe, brakujące obwieszczenia i zawiadomienia dotyczą publikacji takich dokumentów  

jak obwieszczenia: o wszczęciu postępowania administracyjnego, zakończeniu postępowania,  

o wydaniu decyzji administracyjnej ,  zawiadomienie o czynności, itp. 

Przy publikacji w BIP należy pamiętać o wymogach KPA, szczególnie: 

Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 

obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.  

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego 

obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
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Art. 49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać 

zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, 

o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia 

stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku 

skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w 

określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2. 

 

Znana mi jest opinia (portal prawo.pl):  

Udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest ograniczane czasowo 

Obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej objęte są informacje 

określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz informacje dotyczące sposobu 

dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w tym biuletynie. Nie istnieje 

podstawa do usuwania z BIP tych informacji. Ustawa nie określa okresu na jaki informacje 

są w BIP udostępniane, co oznacza, że nie istnieje podstawa do usuwania z BIP tych 

informacji. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to informacje publiczne (dokumenty 

zawierające te informacje), które zostały umieszczone w BIP ze względu na obowiązek 

prawny pozostają w nim dostępne bez ograniczeń czasowych. 

 

Usuwanie z BIP informacji dotyczy części takich informacji, ze względu na przepisy o ochronie 

danych osobowych i zdrowy rozsądek, np. dotyczące naborów urzędniczych. 

Funkcjonuje też  pogląd, że zdjęcie informacji z BIP jest „ograniczeniem jawności życia 

publicznego”. 

Odmienny pogląd to – jeśli ustawa nie mówi o konieczności usuwania czegoś wprost, to nie 

można usuwać z BIP niczego. BIP to bardzo wartościowe archiwum dokumentujące działalność 

samorządu i  urzędu. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu, ale i 

studenci w celu opracowywania prac badawczych. 

 

Dlatego zasadnym jest wyjaśnienie przyczyn i podstawy prawnej usunięcia z BIP obwieszczeń 

i ogłoszeń, sprzed października 2021 r. 

 

 

Pytanie. 

1) Proszę wskazanie przyczyny  i podstawy  prawnej (konkretny przepis prawa)  usunięcia 

z BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku obwieszczeń administracyjnych  i ogłoszeń 

sprzed października 2021 r.? 

 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

 

 


