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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich 

problemu tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas 

referendum lokalnego. 

2. Rozpatrzenie wskazanego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

problemu umożliwienia udostępnienia tajemnicy statystycznej na 

potrzeby NIK – w ściśle określonych i uzasadnionych warunkach 

– przy zapewnieniu pełnej gwarancji zachowania tej tajemnicy. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 

Gintowt-Dziewałtowski, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, 

Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, 

Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 
 goście: 

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 członek Komisji Ekspertów do spraw Osób 

z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Jarosław Zbieranek, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego 

i Orzecznictwa Kontrolnego Zbigniew Wrona, 

 radca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa 

Kontrolnego Tadeusz Milczarek, 

 Krajowe Biuro Wyborcze: 

 dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych 

i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz, 

 Główny Urząd Statystyczny: 

 wiceprezes Grażyna Marciniak, 

 dyrektor Gabinetu Prezesa Agnieszka Komar-Morawska, 

 naczelnik Wydziału Legislacji w Gabinecie Prezesa Ewa 

Ossowska. 

 

  Kancelaria Senatu: 

 główny legislator w Biurze Legislacyjnym Renata Bronowska, 

 główny legislator w Biurze Legislacyjnym Danuta Drypa. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Problematykę funkcjonowania odrębnych obwodów głosowania w kontekście potrzeby 



- 2 - 

 wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o referendum lokalnym omówił przedstawiciel 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Jarosław Zbieranek. Obwody odrębne mają na celu 

stworzenie takich warunków organizacyjnych, by krąg osób korzystających z praw 

wyborczych był maksymalnie szeroki. Ich funkcjonowanie m.in. w zakładach opieki 

zdrowotnej czy też domach pomocy społecznej umożliwia czynny udział w głosowaniu 

osobom tam przebywającym. Jarosław Zbieranek podkreślił, że takie rozwiązanie funkcjonuje 

w przepisach kodeksu wyborczego.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego omówiła przygotowany przez biuro projekt ustawy 

o zmianie ustawy o referendum lokalnym, mający służyć przygotowaniu inicjatywy 

ustawodawczej w celu wykonania wniosku RPO. Zaproponowała również dwie poprawki 

redakcyjne. 

Przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego Krzysztof Lorentz wypowiedział się za 

wprowadzeniem zmian zaproponowanych w projekcie ustawy.  

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski poparł projekt ustawy i stwierdził, że proponowana 

zmiana przepisów uprawomocni stosowaną praktykę. 

W głosowaniu komisja wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został 

senator Janusz Sepioł. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. 

 

Ad 2. 

 

Przygotowany w Najwyższej Izbie Kontroli i przekazany Kancelarii Senatu RP projekt 

ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej omówił przedstawiciel NIK Zbigniew 

Wrona. Projekt zmierza do tego, aby przy zapewnieniu pełnej gwarancji zachowania 

tajemnicy statystycznej prawo umożliwiało udostępnienie tej tajemnicy na potrzeby NIK – w 

ściśle określonych i uzasadnionych warunkach.  

W opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu projekt modyfikuje definicję tajemnicy 

statystycznej. Wprowadza wyjątek od zasady, w myśl której nie mogą być publikowane ani 

udostępniane dane jednostkowe uzyskane w badaniach statystycznych statystyki publicznej 

oraz nakłada na prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek udostępniania NIK 

danych dotyczących realizowanych przez ten organ zadań. 

Głos w dyskusji zabrała wiceprezes GUS Grażyna Marciniak, negatywnie oceniając 

propozycję zmiany ustawy. Wiceprezes wyjaśniła, że dochowanie tajemnicy statystycznej jest 

fundamentalną zasadą statystyki publicznej. Poinformowała, że urząd przygotował projekt 

nowelizacji ustawy o statystyce publicznej, który obecnie oczekuje na akceptację Rządowego 

Centrum Legislacji. Zdaniem wiceprezes GUS zapisy projektu spełniają potrzeby zgłaszane 

przez NIK. 

Senator Janusz Sepioł zgodził się z negatywną opinią wiceprezes GUS. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego wyraziła opinię, że zmiany proponowane przez NIK są 

daleko idące, z legislacyjnego punktu widzenia projekt jest niespójny. 

W dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski zgłosił wniosek o niepodejmowanie prac 

w sprawie inicjatywy. 

W głosowaniu komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac w sprawie inicjatywy. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


