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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (195.) 

w dniu 4 listopada 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki 
nr 749, druki sejmowe nr 2751 i 2796).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dzień dobry państwu.
Otwieram sto dziewięćdziesiąte piąte posiedze-

nie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Mamy jeden punkt: zmiana ustawy o referendum lo-
kalnym.

Witam pana Lecha Gajzlera z Krajowego Biura 
Wyborczego, witam panią legislator.

Mamy dosyć specyficzną sytuację, proszę państwa, po-
nieważ była inicjatywa senacka w tym zakresie, a sprawa 
w ogóle wynikła z interwencji rzecznika praw obywatel-
skich. Chodzi generalnie o to, czy w czasie referendum 
należy organizować obwody wyborcze zamknięte w szpi-
talach, w więzieniach etc. Nasza inicjatywa została skie-
rowana do Sejmu, a w międzyczasie Sejm sam zajął się 
sprawą i przysłał nam gotowy produkt.

(Głos z sali: Nie pierwszy raz.)
W każdym razie jest jakaś koincydencja w czasie.
Nie ma żadnego posła, więc może poprosimy pana 

o krótki komentarz, jak pan ocenia rozwiązanie sejmowe.

Ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym 
Lech Gajzler:
Lech Gajzler, Krajowe Biuro Wyborcze.
Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście popiera 

wprowadzenie tych zmian do ustawy o referendum lo-
kalnym. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, do tej 
pory ustawa takich zapisów nie zawierała. Państwowa 
Komisja Wyborcza w swoich wyjaśnieniach skierowanych 
do organów wyborczych, czyli do komisarzy wyborczych, 
i do organów samorządu terytorialnego wskazywała, że 
w referendach w sprawie odwołania organów jednostek 
samorządu terytorialnego odrębne obwody powinny być 
tworzone, mimo że ustawa nie przewiduje tego wprost. 
Taki zapis został zawarty w uchwale w sprawie wytycz-
nych i wyjaśnień. Dodatkowo jeszcze Państwowa Komisja 
Wyborcza przysłała komisarzom wyborczym swoje stano-
wisko, w którym zobowiązała ich do zawierania w kalen-
darzach wyborczych, będących załącznikiem do postano-
wienia komisarza o zarządzeniu referendum, czynności 
związanej z utworzeniem takich obwodów. Tak że jeśli 

chodzi o referenda odwoławcze, odrębne obwody były 
tworzone już od dłuższego czasu. Jeśli zaś chodzi o pozo-
stałe referenda, referenda w innych sprawach ważnych dla 
danej jednostki samorządu terytorialnego, to oczywiście 
wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej 
nie działają, ponieważ są to referenda przeprowadzane poza 
systemem stałych organów wyborczych. Dlatego trudno 
mi powiedzieć, czy wtedy te obwody były tworzone, czy 
nie. Ale niezależnie od stanowiska Państwowej Komisji 
Wyborczej, o którym wspomniałem, wydaje się konieczne 
jednoznaczne wskazanie w przepisach ustawy regulującej 
zasady przeprowadzania referendów lokalnych, że te ob-
wody powinny być tworzone. Reasumując, Państwowa 
Komisja Wyborcza popiera zmianę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Myślę, proszę państwa, że mamy tu dwa wątki dotyczą-

ce tego, co zrobić z referendami nieodwoławczymi w róż-
nych sprawach lokalnych. Czy one również powinny mieć 
okręgi zamknięte? Co zrobić z obwodami w więzieniach? 
Tam nie ma mieszkańców danej gminy, więc nie powinni 
głosować w referendum odwoławczym. Właściwie więzie-
nia powinny być z tego…

Ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym 
Lech Gajzler:
Jeśli można, Panie Przewodniczący.
Nawet w przypadku utworzenia odrębnego obwodu 

w zakładzie karnym czy w areszcie śledczym głosować 
mogą tylko mieszkańcy danej jednostki samorządu tery-
torialnego. Tak że tego problemu nie mamy, bo w spisie 
są ujmowane…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak
W spisie wyborców, czyli osób uprawnionych do udzia-

łu w referendum, ujmuje się tylko i wyłącznie osoby zawar-
te w stałym rejestrze wyborców danej jednostki samorządu 
terytorialnego, w której jest przeprowadzane referendum. 
Dziękuję.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 01)
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Pierwsza z propozycji poprawek pozostawia formułę, 
że głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych 
obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowa-
dzenia wyborów do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie w lit. b mówi 
się, że tworzy się również odrębne obwody głosowania, 
a w ust. 2, gdzie następuje wyłączenie określonych prze-
pisów, wyłącza się art. 15.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Druga propozycja jest inną wersją rozwiązania tego 

problemu. Po prostu wyłącza się wprost stosowanie art. 14, 
dotyczącego tworzenia obwodów poza granicami kraju.

Ostatnia propozycja w pewnym sensie współgra z pro-
pozycją, która była zawarta w inicjatywie senackiej. Wprost 
wskazuje się odrębne obwody głosowania, które będą two-
rzone dla potrzeb referendum lokalnego, i zobowiązuje się 
do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących two-
rzenia tych obwodów w celu przeprowadzenia wyborów 
samorządowych również do referendum lokalnego.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Otwieram dyskusję.
Najbardziej interesuje mnie, czy ktoś z państwa sena-

torów jest gotów przejąć którąś z poprawek.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Ja bym chciał.)
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Ja uważam, że najbardziej przejrzysta jest trzecia pro-

pozycja, która porządkuje to głosowanie w stałych obwo-
dach zgodnie z przepisami dotyczącymi przeprowadzania 
wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego. Mówi ona o odrębnych obwodach, czyli 
w zakładach karnych, domach pomocy społecznej, aresz-
tach śledczych itd., i nakazuje tworzyć odrębne obwody 
głosowania. A przede wszystkim o to chodzi i tego tyczyło 
wystąpienie pani rzecznik praw obywatelskich. Jakoś tak 
się stało, że szanowny ustawodawca w 2011 r. od razu 
tego nie zrobił, a mógł dokonać zmiany w ustawie re-
ferendalnej, w przepisach zmieniających wprowadzony 
kodeks wyborczy. Myślę, że sprawa jest oczywista. Co do 
zasady jest to rozszerzenie kręgu osób, które mają prawo 
brać udział w referendum. Jak najbardziej będziemy to 
popierać. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja mam tylko techniczne pytanie do pani legislator: czy 

poprawka trzecia odpowiada treści inicjatywy senackiej?
(Senator Andrzej Matusiewicz: Tak.)

Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjne oczywiście 
jak najbardziej pozytywnie odnosi się do uregulowania 
w ustawie o referendum lokalnym kwestii tworzenia stałych 
i odrębnych obwodów głosowania.

Przyznam jednak, że mamy pewną wątpliwość doty-
czącą redakcji przepisu, czyli nowego brzmienia art. 54. 
Otóż przepis art. 54 w brzmieniu obecnie obowiązującym 
wskazywał, iż referendum lokalne przeprowadza się w sta-
łych obwodach głosowania utworzonych w celu przepro-
wadzenia wyborów do organów stanowiących jednostki 
samorządu terytorialnego. To odniesienie do wyborów sa-
morządowych miało swoje znaczenie, ponieważ automa-
tycznie powodowało wykluczenie stosowania przepisów, 
które przewidują tworzenie obwodów w innych wyborach 
niż samorządowe. Na przykład wykluczało stosowanie 
art. 14 kodeksu wyborczego, który zobowiązuje do two-
rzenia stałych obwodów głosowania dla obywateli polskich 
przebywających za granicą. W tej chwili tego odniesienia 
do obwodów stałych tworzonych dla potrzeb wyborów 
samorządowych już nie ma. Jednocześnie wątpliwości in-
terpretacyjne powstaną w związku z brzmieniem ust. 2, 
który wyklucza stosowanie jedynie art. 12 §7 i 9 kodeksu 
wyborczego. Jest to przepis, który mówi o odrębnych ob-
wodach głosowania w domach studenckich oraz zespołach 
domów studenckich, co oznacza, że odrębne obwody gło-
sowania w tych miejscach tworzone nie będą. A jedno-
cześnie wyłączeniu wprost w tym przepisie nie uległ na 
przykład art. 15 kodeksu wyborczego, który zobowiązuje 
do tworzenia odrębnych obwodów dla wyborców prze-
bywających na polskich statkach morskich. Tutaj właśnie 
powstaje nasza wątpliwość, czy taka redakcja przepisów 
nie będzie budziła wątpliwości interpretacyjnych. Może 
jednak pozostawienie odniesienia do okręgów wyborczych 
tworzonych dla potrzeb wyborów samorządowych byłoby 
zasadne. Tutaj…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Czy legalność wybo-

rów może być podważona, ponieważ nie utworzono obwo-
du na statku, a na statku może znajdować się mieszkaniec 
gminy?)

Ponieważ przepisy wyłączają stosowanie tylko art. 12 
§7 i 9 kodeksu wyborczego, a więc regulują to w ten spo-
sób, że wyłącza się tworzenie odrębnych obwodów tylko 
w domach studenckich, to pojawi się wątpliwość, czy jest 
konieczność utworzenia takich obwodów na przykład na 
statku morskim, jeżeli będą nim podróżowali obywatele 
danej gminy. Być może…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale wątpliwość 

powstanie. Przyznam, że im lepsza redakcja przepisów, 
tym lepiej później dla ich stosowania. Stąd też pytanie, 
czy państwo w ogóle dostrzegacie te wątpliwości i je po-
dzielacie.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
…W związku z tym poprawki, w wariantach.
Może pani powiedzieć parę słów na ten temat?
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Senator Tadeusz Arłukowicz:
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.
Ja tylko chciałbym dopytać panią legislator. Jak rozu-

miem, pani sugestia związana ze stanowiskiem Ministerstwa 
Zdrowia jest taka, żeby zapis brzmiał: w odrębnych obwo-
dach głosowania. Tylko i wyłącznie. Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Tak.)

Dziękuję.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Ja przyznam, że jestem przeciwny tej zmianie. Wątpię, 

by Sejm na to podszedł, albowiem w sytuacji, która przez 
panią mecenas została wymieniona i byłaby pożądana, 
trzeba byłoby wymienić, jakie zakłady miałyby być objęte 
regulacją, a to tak naprawdę jest niemożliwe. W związku 
z tym, moim zdaniem, powinno się pozostawić trochę swo-
body i czasu ustanawiającym obwody głosowania. Niech 
rady gmin decydują w sposób zgodny i z przepisami, i ze 
zdrowym rozsądkiem.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To głos, jak rozumiem, za pozostawieniem ustawy bez 

poprawek.
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Tak, tak. To 

znaczy, jeżeli chodzi o zakłady opieki zdrowotnej.)
Nie, nie, to jest różnica.
Rozumiem, że tylko taka wątpliwość. Nie wchodzić 

w sprawy definicji zakładów opieki zdrowotnej, zostawić 
to. Ale rozumiem, że poprawka byłaby…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest osobna kwestia.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
A czy moglibyśmy prosić pana…
(Ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym Lech Gajzler: 

Jeśli chodzi o kwestię zakładów…)
Ja się nie pytam o zakłady opieki zdrowotnej, tylko 

o to, czy warto wprowadzić poprawkę zgodnie z trzecią 
propozycją Biura Legislacyjnego. Czy to istotnie coś zmie-
nia, czy…

Ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym 
Lech Gajzler:
Merytorycznie to nic nie zmienia.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Jeżeli jesteśmy przekonani, że merytorycznie to nic nie 

zmienia, nie twórzmy zbędnego obiegu prawnego. Choć 
może byłoby sympatyczniej, jeśli trzymalibyśmy się swo-
jego zdania, bo Senat podjął inicjatywę. Ale skoro dokonu-
jemy korekty naszego stanowiska, poprawka merytorycznie 
nie wnosi wiele, może jest lepsza redakcja, a i tak wraca 
wszystko do Sejmu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest wątpliwość, czy…
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Tak, w zakresie ust. 1, ale inna jest treść ust. 2. Przepis 
z inicjatywy senackiej wskazywał przepisy, które będą mia-
ły… Przepraszam, muszę spojrzeć jeszcze raz na projekt. 
Przepis z inicjatywy senackiej odsyłał wprost do określo-
nych przepisów kodeksu wyborczego, które będą miały 
zastosowanie do tworzenia odrębnego obwodu głosowa-
nia. Był to przepis zbliżony do tego, który miał w swojej 
pierwotnej propozycji Sejm. Biuro Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego zgłosiło jednak swoje uwagi do tego przepisu 
wskazując, że taka regulacja nie jest do końca dobra, po-
nieważ wyłącza stosowanie niektórych przepisów art. 12. 
W związku z tym Sejm zmienił treść swojego przepisu. 
Stąd też w propozycji Biura Legislacyjnego ust. 2 również 
jest zmieniony.

Jestem jeszcze winna państwu jedno wyjaśnienie. 
Mianowicie wpłynęło też stanowisko Ministerstwa 
Zdrowia odnośnie do inicjatywy senackiej. Ministerstwo 
z kolei wypowiedziało się w kwestii pojęcia zakładów 
opieki zdrowotnej. Twierdzi, że jest to pojęcie zbyt szero-
kie i że należałoby je zastąpić innym pojęciem. Ale jest to 
problem nie tylko ustawy o referendum lokalnym, a przede 
wszystkim ustawy – Kodeks wyborczy, która tym poję-
ciem się posługuje. Stąd też można byłoby ewentualnie 
zaproponować redakcję tego przepisu bez wskazywania 
jednostek, w których odrębne obwody głosowania po-
winny być utworzone. Trzeba mieć jednak świadomość, 
że ewentualna późniejsza zmiana kodeksu wyborczego 
w zakresie zakładów opieki zdrowotnej spowoduje, iż ana-
logiczne rozwiązania będą stosowane na gruncie ustawy 
o referendum lokalnym.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Za moment udzielę głosu.
W pierwszym momencie wydawało się, że najprościej 

byłoby przyjąć poprawkę w postaci tekstu naszej inicja-
tywy. To oznaczałoby, że jesteśmy konsekwentni i trzy-
mamy się swoich poglądów. Ale skoro zapis rzeczywiście 
został podważony, jak rozumiem, wskutek opinii Sądu 
Najwyższego, to może nie ma co się tak upierać i należy 
przyjąć trzecią wersję.

Pan senator Iwan chciał zabrać głos. Tak? Proszę.

Senator Stanisław Iwan:
W zasadzie w tej chwili to już nie mam wiele do doda-

nia, bo pan przewodniczący Matusiewicz znakomicie wy-
łuszczył to, co miałem do powiedzenia. Też się skłaniałem 
ku temu, żeby przyjąć trzecią wersję jako wersję najbliższą 
naszemu komisyjnemu przedłożeniu. Tak że do tego miała 
się moja wypowiedź sprowadzać. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze.
Pan senator Arłukowicz, proszę.
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(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Oczywiście.)

Jest tu inna redakcja, może bardziej przejrzysta, ale…

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Proszę państwa, w tej sytuacji zgłaszam wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za? (10)
Dziękuję bardzo.
Potrzebuję jeszcze chętnego na sprawozdawcę.
Może pan senator Arłukowicz?
(Senator Tadeusz Arłukowicz: Z wielką przyjem-

nością.)
Super, cieszę się, że sprawiłem przyjemność.
Bardzo dziękuję naszemu gościowi, dziękuję pani legi-

slator za bardzo wnikliwe przygotowanie opinii, dziękuję 
państwu.

Zapraszam na następne posiedzenie, które odbędzie 
się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham?
(Głos z sali: …o 15.00 w sali plenarnej.)
Dobrze.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Czy mogłaby pani odczytać art. 12 §1 kodeksu wy-

borczego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Oczywiście. Art. 12 §1: „W wyborach głosowanie prze-

prowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania 
utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 
§1 i art. 15 §1”. Art. 14 §1 dotyczy tworzenia stałych ob-
wodów głosowania dla obywateli polskich przebywających 
za granicą w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
i Senatu, wyborów prezydenta oraz wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Art. 15 dotyczy tworzenia odrębnych obwo-
dów głosowania dla wyborców przebywających na polskich 
statkach morskich, którzy znajdują się w podróży, w celu 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów 
prezydenta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję.
Czyli jest odesłanie i wydaje się, że ten tekst może 

zostać.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 21)
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