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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu two-
rzenia 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.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dzień dobry państwu.
Otwieram sto osiemdziesiąte dziewiąte posiedze-

nie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

W dzisiejszej agendzie są dwie inicjatywy ustawodaw-
cze. Pierwsza to ustawa o zmianie ustawy o referendum 
lokalnym – powstała ona w wyniku wniosku, który do nas 
wpłynął od rzecznika praw obywatelskich; druga to projekt 
ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej – jest to 
inicjatywa, która wypływa z wniosku prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli.

Bardzo serdecznie witam przybyłych gości, zarówno 
z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i z kierownic-
twa NIK oraz z Głównego Urzędu Statystycznego; witam 
panią wiceprezes.

Zacznijmy, zgodnie z programem, od ustawy o referen-
dum lokalnym. Sprawa wydaje się dosyć prosta. Chodzi 
o możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania 
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach kar-
nych, aresztach śledczych, czego dotychczasowa ustawa 
nie przewidywała.

Ale może pan Jarosław Zbieranek przybliżyłby nam 
w kilku słowach, jaka była motywacja takiej inicjatywy. 
Proszę bardzo.

Członek Komisji Ekspertów 
do spraw Osób z Niepełnosprawnością 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 
Jarosław Zbieranek:
Dziękuję bardzo.
Doktor Jarosław Zbieranek, jestem członkiem komisji 

ekspertów przy rzeczniku praw obywatelskich.
Szanowni Państwo!
W imieniu pani profesor bardzo serdecznie dziękuję 

za podjęcie tej tematyki, tej ważnej kwestii tworzenia od-
rębnych obwodów głosowania. Jest to instytucja prawa 
wyborczego, która w istotny sposób gwarantuje zasadę 
powszechności wyborów, w szczególności umożliwiając 
osobom w trudnej sytuacji, wyborcom w trudnej sytuacji, 
znajdującym się w zakładach opieki społecznej, w szpita-
lach, osobom niepełnosprawnym, starszym, często chorym, 
faktyczny udział w wyborach, w referendach.

Rzecznik praw obywatelskich podjął analizę funk-
cjonowania instytucji odrębnych obwodów głosowania 
w referendach lokalnych. W związku ze skargami, różnego 
rodzaju sygnałami, które napływały do Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, przeanalizowaliśmy tę kwestię. 
Z analizy wynika, że standardy w art. 54 ustawy o re-
ferendum lokalnym różnią się, jeżeli chodzi o kwestię 
powoływania odrębnych obwodów głosowania, od stan-
dardów, które wprowadził uchwalony w 2011 r. kodeks 
wyborczy. Mówiąc w wielkim skrócie, ustawa o referen-
dum lokalnym nie stanowi w tej chwili jednoznacznej pod-
stawy tworzenia odrębnych obwodów głosowania, bo nie 
wskazuje jasno i konkretnie, że takie obwody muszą być 
tworzone. W związku z tym rzecznik praw obywatelskich 
zwrócił się o rozpatrzenie możliwości podjęcia inicjatywy 
i przede wszystkim zmiany art. 54 ustawy o referendum 
lokalnym tak, by te wysokie standardy stosowane w ko-
deksie wyborczym były również stosowane w ustawie 
o referendum lokalnym.

Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję za zainteresowanie tą tematyką, za podjęcie tej 
sprawy. Kończąc, chciałbym zasygnalizować jedną kwe-
stię, taką bardzo świeżą. Otóż tę problematykę podjęła 
również Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej. To jest bardzo 
świeża sprawa. Projekt w tym zakresie został przyjęty 
jako inicjatywa komisyjna pod koniec lipca, tuż przed 
wakacjami parlamentarnymi. Nie mam informacji, bo do 
biura taka informacja nie dotarła, jakie są kolejne etapy 
pracy nad tym projektem. Ten projekt dotyczy właśnie 
zmiany art. 54. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję 
za podjęcie tej kwestii.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Bardzo proszę panią Renatę o zabranie głosu i powie-
dzenie, jak Biuro Legislacyjne patrzy na ten projekt, czy 
w ogóle ma uwagi.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Biuro Legislacyjne przygotowało ten projekt, tak więc 

nasza ocena jest pozytywna. Chciałabym jednak zwrócić 
uwagę na pewien błąd, który do niego się wkradł. W zmia-

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 31)
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Po pierwsze, Państwowa Komisja Wyborcza jest oczy-
wiście za tym, aby takiego uzupełnienia przepisów usta-
wy o referendum lokalnym dokonać, ze względu na to, że 
przepisy ustawy powinny wyraźnie tę sprawę regulować 
i nie powinna ona być powierzona wyłącznie interpreta-
cji organu wyborczego. Praktyka jest taka, że te obwody, 
mimo braku wyraźnego wskazania ustawowego, są two-
rzone i Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, 
że jest obowiązek tworzenia takich obwodów odrębnych 
w referendach lokalnych.

Kolejna sprawa to informacja o tym, jak ta poprawka 
w ustawie wyglądałaby od strony praktycznej. Informacje 
są takie: w wyborach tworzy się około tysiąca sześciuset 
obwodów odrębnych, kiedy przeprowadzane są wybory 
na terenie całego kraju, a więc w referendach lokalnych 
oznacza to średnio poniżej jednego obwodu odrębnego 
na gminę, a mamy ponad dwa tysiące pięćset gmin. Jeśli 
chodzi o koszty przeprowadzenia głosowania w takim ob-
wodzie odrębnym, to można je oszacować na mniej więcej 
3 tysiące zł – to jest informacja dotycząca skutków finan-
sowych wprowadzenia takiej ustawy.

I na koniec to, o czym już mówił pan doktor Zbieranek: 
Państwowa Komisja Wyborcza uczestniczyła w pracach 
nad projektem, który z inicjatywy Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu został skie-
rowany do laski marszałkowskiej, projektem całkowicie 
zbieżnym z tą inicjatywą. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Proponowana nowelizacja tak naprawdę uprawomocni 

stosowaną praktykę. W moim przekonaniu jest po prostu 
uzupełnieniem oczywistego braku, który wszyscy rozumieli 
tak, że jednak… Tutaj uznajemy, że trzeba to precyzyjnie, 
tak jak zresztą mój przedmówca powiedział, usankcjono-
wać w przepisie prawnym, a nie pozostawiać to do swo-
bodnej interpretacji organów wyborczych. Tak że myślę, 
że nie ma nad czym dyskutować.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
W związku z tym proponuję przystąpienie do głosowa-

nia. Najpierw przegłosujemy poprawki.
Poprawka pierwsza mówi, że w pkcie 2 będą zakłady 

opieki zdrowotnej zamiast szpitali i domy pomocy społecz-
nej zamiast zakładów pomocy społecznej.

Kto jest za? (9)
Jednogłośnie za.
I teraz dodanie ust. 2 w art. 54, mówiącego, że do utwo-

rzenia odrębnych obwodów stosuje się przepisy kodeksu 
wyborczego.

Kto jest za? (9)
Jednogłośnie za.

nie w pkcie 2, czyli w art. 54 pkt 2, powinna być mowa 
o zakładach opieki zdrowotnej, a nie o szpitalach, i o do-
mach pomocy społecznej, a nie…

(Głos z sali: Zakładach i…)
Zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy spo-

łecznej – byłoby to rozwiązanie spójne z rozwiązaniami 
kodeksu wyborczego.

Biuro Legislacyjne rozważyłoby też potrzebę – i prosi-
łabym państwa o rozważenie takiej ewentualnej potrzeby 
– dodania jeszcze przepisu ust. 2, który zobowiązywałby 
wprost do stosowania kodeksu wyborczego, a dokładnie 
mówiąc art. 12 §4–6, do tworzenia odrębnych obwodów 
głosowania. W pierwotnym projekcie biuro wyszło z zało-
żenia, że regulacja, która już jest w ustawie o referendum 
lokalnym, mianowicie art. 1 ust. 2, który zobowiązuje do 
odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu wyborczego 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie o referendum 
lokalnym, będzie wystarczająca również do tego, aby za-
stosować odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego do 
tworzenia odrębnych obwodów głosowania. Jednak po ko-
lejnej analizie już nie byliśmy tego tacy pewni. W związku 
z tym ewentualnie sugerowalibyśmy dodanie ust. 2, który 
mówiłby: „do utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
stosuje się odpowiednio art. 12 §4–6 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy”.

I to tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo…
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Jest propozycja wpro-

wadzenia dwóch poprawek. Czyli musiałby być w ogóle 
utworzony ust. 1 i…)

Art. 54 ust. 1 to byłby to, co państwo macie w projekcie, 
z tą modyfikacją, o której powiedziałam, że zamiast szpitali 
są zakłady opieki zdrowotnej i domy pomocy społecznej 
zamiast…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: To poprawka 
w pkcie 2.)

Tak, w pkcie 2. A potem byłby ust. 2…
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Ale te dwa pierwsze 

punkty byłyby ustępem 1.)
I do tego w art. 54 doszedłby jeszcze ust. 2.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Tak, doszedłby ust. 2, mówiący o tym, że stosuje się 

przepisy kodeksu wyborczego.
Ja obie te poprawki przejmuję.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa senatorów chce 

zabrać głos w tej sprawie? Czy przedstawiciel Państwowej 
Komisji Wyborczej chciałaby zabrać głos?

Bardzo proszę.

Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania 
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych 
w Krajowym Biurze Wyborczym 
Krzysztof Lorentz:
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Lorentz, Krajowe Biuro Wyborcze.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Kilka informacji uzupełniających to, co powinno się 

znaleźć w uzasadnieniu tego rodzaju projektu ustawy.
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Przygotowując ten projekt, który dokonuje kilku punk-
towych zmian właśnie w przepisach dotyczących tajemnicy 
statystycznej, kierowaliśmy się tym, że według naszych 
ustaleń najwyższe organy kontroli w kilku państwach eu-
ropejskich, takich jak: Austria, Dania, Francja, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, mają takie upraw-
nienie do dostępu do danych statystyki publicznej. Zatem 
nie proponujemy rzeczy zupełnie nieznanej czy też od-
osobnionej. Jest jeszcze jeden istotny argument. Ustawa 
o Najwyższej Izbie Kontroli przewiduje pojęcie tajemnicy 
kontrolerskiej, a zatem nie jest tak, że dane udostępnio-
ne Najwyższej Izbie Kontroli będą mogły być gdzieś pu-
blikowane. Będą mogły być wykorzystywane wyłącznie 
w kontroli jednostek publicznych, będą mogły dotyczyć 
wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych i w wy-
stąpieniach pokontrolnych mogłyby być użyte do sformu-
łowania ustaleń faktycznych.

Taka jest istota tego projektu, czyli dopuszczenie w bar-
dzo wąskim zakresie, ograniczonym do sfery publicznej, 
udostępniania danych jednostkowych statystyki publicznej. 
Tego udostępnienia dokonywałby prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że istota problemu to zderzenie interesów 

NIK z ustawą o statystyce i tajemnicą statystyczną. Dlatego 
dla nas bardzo istotna jest też opinia Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Czy pani prezes chciałaby zabrać głos w tej sprawie?

Wiceprezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 
Grażyna Marciniak:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Na początku chciałabym podkreślić, że tajemnica sta-

tystyczna stanowi fundamentalną zasadę dla statystyki 
publicznej, jest podstawą jakości informacji statystycz-
nych, w tym ich wiarygodności. Znaczenie tajemnicy sta-
tystycznej zostało też podkreślone w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 13 grudnia 2011 r. W jego uzasadnieniu 
potwierdzono, że tajemnica statystyczna, gwarantująca wy-
soki poziom ochrony danych pozyskiwanych przez urzędy 
statystyczne, jest istotnym elementem prawidłowego funk-
cjonowania statystyki publicznej, a zatem w konsekwencji 
jest również istotnym elementem realizacji interesów pań-
stwa, potrzeb informacyjnych państwa.

Przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny i pro-
cedowany od września 2013 r. projekt nowelizacji ustawy 
o statystyce publicznej w art. 38a umożliwia podmiotom 
wymienionym w art. 25, w tym właśnie Najwyższej Izbie 
Kontroli, dostęp do danych jednostkowych dotyczących 
podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu 
art. 9 ustawy o finansach publicznych. Podmioty wniosku-
jące o taki dostęp są jednocześnie zobowiązane do zacho-
wania zasady dotyczącej zakazu publikowania i dalsze-
go udostępniania uzyskanych w tym trybie danych oraz 

Teraz będziemy głosować w sprawie całej inicjatywy. 
Chciałbym poinformować, że nasze pozytywne głosowanie 
oznaczałoby, że przekazujemy ten projekt marszałkowi 
Senatu, żeby nadał on sprawie bieg, a wtedy może się wy-
jaśnić, czy Sejm to robi, czy my to robimy… W każdym 
razie, żeby nasza komisja zakończyła prace, potrzebne jest 
głosowanie nad całością.

Kto jest za? (9)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Jeszcze nie ma potrzeby ustalania sprawozdawcy, po 

prostu kierujemy ten wniosek do marszałka.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Przepraszam bardzo, ja tylko chciałabym bardzo po-

dziękować za określenie skutków finansowych, z czym 
zawsze mamy duży problem.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Nie, nie, ale trzeba by wiedzieć, jakie one faktycznie 

były. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli inicjatywa prezy-
dencka o zmianie ustawy samorządowej wejdzie w życie, 
to możemy się liczyć z nieco większą liczbą referendów 
lokalnych niż do tej pory.

Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego: 
zmiana ustawy o statystyce publicznej. To jest ustawa, któ-
ra daje przywileje Najwyższej Izbie Kontroli. Chciałbym 
prosić…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan? Bardzo proszę.

Pełniący Obowiązki Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego 
w Najwyższej Izby Kontroli 
Zbigniew Wrona:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
W uzasadnieniu tego projektu prezes NIK zwraca uwagę 

na to, że dostęp Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów 
niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego może być ogra-
niczony jedynie w drodze ustawy, czyli w zasadzie jest to 
wyjątek, ograniczenie jest wyjątkiem, a regułą jest dostęp 
do wszelkich możliwych materiałów. Takim ograniczeniem 
ustawowym jest przepis ustawy o statystyce publicznej, któ-
ry wprowadza tak zwaną tajemnicę statystyczną. Istotą tego 
projektu jest wprowadzenie możliwości uzyskiwania staty-
stycznych danych jednostkowych, ograniczonych wyłącznie 
do jednostek sektora finansów publicznego, czyli wyłącznie 
do tych podmiotów publicznych, które są zaliczone w usta-
wie o finansach publicznych do jednostek sektora finansów 
publicznych, i tylko w sytuacji, gdy te dane są potrzebne 
w konkretnej kontroli do pewnych ustaleń faktycznych 
związanych z kontrolą podmiotów publicznych oraz gdy 
jest to niezbędne dla dobra postępowania kontrolnego.
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tak szeroko, że tego przeciągu już nie opanujemy. Dziś 
to jest NIK, ale jutro zgłosi się Centralne Biuro Śledcze, 
a pojutrze się zgłosi jeszcze ktoś inny. Zrobienie jednego 
wyłomu byłoby karygodne.

Ale ja nie chcę wyprzedzać dyskusji.
Bardzo proszę panią legislator o opinię.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak jak pan przewodniczący powiedział, problem tutaj 

przedstawiony jest przede wszystkim problemem natury 
merytorycznej i on wymaga rozstrzygnięcia przez osoby, 
które znają się na tej tematyce. Ja z legislacyjnego punktu 
widzenia mogłabym powiedzieć jedynie tyle, że projekt 
w takim kształcie, w jakim został przedstawiony, przede 
wszystkim wprowadza, jak się wydaje, bardzo dużo za-
mieszania. Bo jeżeli intencją ustawodawcy jest to, żeby 
rozszerzyć zakres tajemnicy… inaczej: wprowadzić moż-
liwość udostępniania określonych danych Najwyższej 
Izbie Kontroli i żeby ten cel osiągnąć, modyfikowany jest 
przede wszystkim zakres tajemnicy statystycznej w taki 
sposób, który budzi zasadnicze wątpliwości… Wydaje mi 
się – mówię tak tylko ściśle technicznie – że gdyby ten cel 
chciano osiągnąć, to można byłoby go osiągnąć w prostszy 
sposób, poprzez na przykład zmianę przepisów w ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli, zmianę mającą na celu zwol-
nienie w pewnym zakresie z tajemnicy statystycznej okre-
ślonych danych. Ten projekt zakłada bardzo daleko idące 
zmiany w samej ustawie o statystyce publicznej, które są 
nie do końca dopracowane i są nieczytelne, przynajmniej 
w opinii biura. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Widzę, że pan senator Gintowt-Dziewałtowski się zgła-

sza do dyskusji.
Bardzo proszę o zabranie głosu.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Podzielam pogląd pana przewodniczącego. Uważam, 
że poziom inwigilacji, który niestety rośnie, czasem wręcz 
niezauważalnie, w związku z jakimiś rozstrzygnięciami 
legislacyjnymi, już dzisiaj zbyt znacząco ogranicza prawa 
obywatelskie, ale również i prawo do swobodnej dzia-
łalności gospodarczej. Stąd też, podzielając ten pogląd, 
uważam, że w sprawie przedłożonego projektu inicjatywy 
legislacyjnej powinniśmy wyrazić opinię negatywną. I o to 
też wnoszę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Rozumiem, że mamy wniosek formalny o zaniechanie 
prac nad tą inicjatywą.

Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

przestrzegania zasad, o których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223 z 2009 r. w spra-
wie statystyki europejskiej. Przepisy tego rozporządzenia 
unijnego, mające zastosowanie wprost w polskim porządku 
prawnym, zawierają zakaz wykorzystywania poufnych 
danych do celów administracyjnych, prawnych lub podat-
kowych i/lub do kontroli jednostek statystycznych. Mogą 
one być wykorzystane wyłącznie do celów statystycz-
nych. W rozporządzeniu jest zapis o możliwości przeka-
zania poufnych danych z organu Europejskiego Systemu 
Statystycznego do innego organu Europejskiego Systemu 
Statystycznego pod warunkiem, że jest to niezbędne do 
sprawnego opracowania, tworzenia i rozpowszechniania 
statystyki europejskiej lub podniesienia jej jakości, ale od-
nosi się to wyłącznie do celu statystycznego, a ponadto nie 
dotyczy Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ nie jest ona 
organem Europejskiego Systemu Statystycznego. Przepis 
dotyczy krajowych producentów statystycznych. Ta lista 
jest ściśle określona, ona znajduje się na stronie Eurostatu 
i nie ma na tej liście – sprawdziliśmy to jeszcze bardzo 
dokładnie – instytucji kontrolnych takich jak Najwyższa 
Izba Kontroli.

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w ramach wyj-
ścia naprzeciw potrzebom NIK w Głównym Urzędzie 
Statystycznym 26 sierpnia odbyło się spotkanie kierow-
nictw obu instytucji, podczas którego omawialiśmy te po-
trzeby. One były określone jako potrzeba uzyskania infor-
macji umożliwiających analizy mające na celu planowanie 
i przygotowywanie kontroli oraz prezentację wyników 
tych kontroli. W naszym rozumieniu art. 38a odpowiada 
na te potrzeby.

Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że projekt no-
welizacji przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny 
jest obecnie w fazie akceptowania przez Rządowe Centrum 
Legislacji – oczekujemy tej akceptacji w ciągu dwóch ty-
godni – a następnie zostanie przekazany do rozpatrzenia 
Radzie Ministrów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Tę pani wypowiedź odczytuję jako opór przeciwko 

przyjęciu tej ustawy w tym proponowanym kształcie.

Wiceprezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 
Grażyna Marciniak:
Tak. My nie możemy na to się zgodzić, bo tu chodzi 

o fundament. Bez podtrzymania tej tajemnicy nie będzie-
my w stanie funkcjonować jako organ, który prawidłowo 
wypełnia swoje zadania.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Muszę powiedzieć, że to odpowiada mojej intuicji, 

która jest taka, że są takie drzwi, które lepiej żeby były 
zamknięte na cztery spusty, bo jak dzisiaj nawet z dobrą 
intencją troszeczkę je się uchyli, to jutro mogą się otworzyć 
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również wysłuchanie przedstawicieli Głównego Urzędu 
Statystycznego. Pisząc tę opinię, wyszłam z takiego zało-
żenia, że być może jest tutaj rzeczywiście jakaś kwestia, 
którą należałoby uwzględnić i w jakimś zakresie te dane 
udostępnić. Na wypadek, gdyby chciano to zrobić, w tej 
opinii przedstawiłam uwagi do projektu, które według mnie 
rzeczywiście nie są fundamentalne, ale które – to byłby 
projekt wstępny – mogłyby być przedmiotem dalszych 
prac. Tak jak powiedziałam na wstępie, tutaj najważniejsze 
są kwestie natury merytorycznej, a to, w jaki sposób te cele 
później byłyby osiągnięte, jest kwestią wtórną. Dlatego też, 
powiedzmy, bardziej badając kwestie dotyczące tajemnicy 
statystycznej… Z reguły wyjątki czy przepisy, które mówią 
o tym, że z tej tajemnicy można zwolnić, znajdują się w in-
nych przepisach, czyli sama konstrukcja zwolnienia z ta-
jemnicy statystycznej jest inaczej zbudowana. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Tak, mnie też się wydaje, że Biuro Legislacyjne jednak 

nie dokonuje oceny politycznej, której dokonują senatoro-
wie. Ono wskazuje, jak można by rozwiązać jakąś kwestię, 
żeby było to generalnie zgodne z prawem, a nie do końca 
wchodzi w kwestie merytoryczne i ocenę aksjologiczną 
samego projektu.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze zabrać 
głos? Nie widzę chętnych.

Mamy wniosek formalny o zaniechanie dalszych prac 
nad tą inicjatywą i ten wniosek poddaję pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
W związku z tym nie będziemy dalej procedować tej 

ustawy, to znaczy nie będziemy przekazywać do marszałka 
projektu tej inicjatywy.

Zamykam posiedzenie.
Dziękuję gościom, dziękuję państwu senatorom, dzię-

kuję legislatorom.

Pełniący Obowiązki Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego 
w Najwyższej Izby Kontroli 
Zbigniew Wrona:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko wskazać, że jestem trochę zaskoczony 

podkreślaniem negatywnej opinii przez Biuro Legislacyjne 
w sytuacji, gdy zaprezentowana nam opinia pisemna ge-
neralnie nie sprzeciwia się głównym myślom i ideom tego 
projektu, podnosi jedynie kwestie czysto techniczne, które 
są bardzo łatwe do uwzględnienia. Cel, który nam przy-
świecał, nie został uznany za niedopuszczalny w opinii 
Biura Legislacyjnego. Gdyby ta zmiana była z jakichś 
zasadniczych względów nie do przyjęcia, to powinno to 
być podkreślone w opinii, a nie została ona w ogóle za-
kwestionowana. Tak że z tą opinią Biura Legislacyjnego, 
która została nam przedstawiona na piśmie, my się zga-
dzamy. Tam rzeczywiście jest kwestionowana potrzeba 
zmiany art. 10 czy też jest pytanie o uzasadnienie, dlaczego 
przewidujemy w tym projekcie, żeby oprócz NIK również 
i podmioty statystyki publicznej prowadzące badania sta-
tystyczne miały prawo do uzyskiwania tych informacji. 
Tak że ja, przychodząc na to posiedzenie, chciałem wy-
razić absolutną zgodę z tą opinią, która dotyczy kwestii 
drugorzędnych i technicznych. Teraz jednak usłyszeliśmy 
wypowiedź bardzo fundamentalną, niepopartą żadnymi 
argumentami prawnymi. Dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Opinia, której jestem autorką, została sporządzona kilka 

miesięcy temu. Przygotowując się do dzisiejszego posie-
dzenia, przeprowadziłam kolejną analizę przedstawionego 
problemu. Poza tym dla mnie bardzo istotną kwestią było 
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