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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym 

(druk nr 749) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest uregulowanie kwestii tworzenia odrębnych obwodów głosowania 

podczas referendum lokalnego. Konieczność wprowadzenia jednoznacznych rozwiązań 

prawnych w tej materii była podnoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który 

wskazywał, iż brak przepisów w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, 

wskazujących wprost na konieczność tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas 

referendum lokalnego, daje możliwość takiej interpretacji tych przepisów, zgodnie z którą 

tworzenie obwodów odrębnych w referendum lokalnym nie jest ustawowo nakazane.  

Obowiązujący art. 54 ustawy o referendum lokalnym przewiduje, iż przeprowadzenie 

głosowania w referendum odbywa się w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu 

przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 

Ustawa nie przesądza o zasadach tworzenia tych obwodów odsyłając w tym zakresie do 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (art. 1 ust. 2 ustawy o referendum 

lokalnym). Zgodnie z art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego, podziału gminy na stałe obwody 

głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. Stały obwód 

głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę 

mieszkańców (art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego). 

Przepisy ustawy o referendum lokalnym nie zawierają natomiast regulacji odnoszącej 

się do odrębnych obwodów głosowania. Literalne brzmienie tych przepisów nie zobowiązuje 
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do stosowania podczas referendum lokalnego odpowiednich przepisów Kodeksu wyborczego, 

w tym regulacji kształtującej tworzenie obwodów odrębnych w wyborach do organów 

samorządowych (konieczność utworzenia obwodu odrębnego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz w oddziale 

zewnętrznym takiego zakładu lub aresztu, jeżeli w dniu wyborów w takiej jednostce będzie 

przebywać co najmniej 15 wyborców).  

W piśmiennictwie
1)

 podnosi się jednak, że podczas referendum lokalnego mogą być 

tworzone również odrębne obwody głosowania, adresowane do wyborców, których zdolność 

poruszania się jest znacznie ograniczona albo niemożliwa. Przeciwna interpretacja 

naruszałaby w sposób istotny prawa polityczne osób, które z uwagi na szczególne 

okoliczności nie mogą głosować w obwodach właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania. Tworzenie obwodów do głosowania w sposób umożliwiający uczestniczenie 

w wyborach i referendum możliwie najszerszej grupie uprawnionych stanowi realizację 

jednej z podstawowych zasad prawa wyborczego - zasady powszechności ustanowionej w art. 

62 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum 

lokalnego wskazuje również Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z dnia 7 maja 2012 r. 

w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania 

organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2012 r., poz. 353). W załączniku do 

przywołanej uchwały w pkt 42 PKW wskazała, iż „Przepis art. 54 ustawy [o referendum 

lokalnym] stanowi, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania. Nie 

wyklucza to jednak możliwości utworzenia przez radę gminy w referendum lokalnym 

odrębnych obwodów głosowania w trybie art. 12 § 4–6 Kodeksu wyborczego”. 

Interpretacja przepisów prawa wyborczego w sposób umożliwiający osobom 

uprawnionym realizację praw politycznych polegających na czynnym udziale w wyborach 

referendalnych, nie może jednak zastąpić prawidłowo sformułowanej regulacji prawnej. 

Opiniowana ustawa, uwzględniając stanowisko wyrażone przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Państwową Komisję Wyborczą, jak również biorąc pod uwagę postulaty 

                                                 

1)
 Patrz: Krzysztof Skotnicki Opinia prawna dotycząca odrębnych obwodów głosowania podczas referendum 

lokalnego, Zeszyty prawnicze nr 4(40) 2013, s. 89-95, Janusz Mordwiłko Opinia prawna na temat 

referendum lokalnego, tamże, s. 85-88, Piotr Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, 

Warszawa 2007, Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz 

Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007. 
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podnoszone w piśmiennictwie, przewiduje zmianę art. 54 ustawy o referendum lokalnym. 

Nowa treść przywołanego przepisu statuuje obowiązek przeprowadzenia głosowania podczas 

referendum lokalnego w stałych i odrębnych obwodach głosowania, o których mowa 

w art. 12 § 1 Kodeksu wyborczego. Do tworzenia odrębnych obwodów głosowania nie będą 

miały zastosowania postanowienia art. 12 § 7 i 9 tego Kodeksu. Tak sformułowana regulacja 

oznacza konieczność tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki 

zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz 

w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, w sytuacji gdy zaistnieją kodeksowe 

przesłanki do ich utworzenia. Natomiast ustawa nie nakłada obowiązku tworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawę prac nad niniejszą ustawą stanowił projekt komisyjny opracowany przez 

sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2751). Projekt 

został skierowany do I czytania na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej, które odbyło się w dniu 8 października 2014 r. Komisja dokonała korekty 

przepisu odsyłającego do regulacji Kodeksu wyborczego, wskazując które przepisy nie będą 

miały zastosowanie przy tworzeniu odrębnych obwodów głosowania dla potrzeb referendum 

lokalnego (druk nr 2796). Czytanie II zostało przeprowadzone na 78. posiedzeniu Sejmu, po 

czym, ze względu na niezgłoszenie wniosków legislacyjnych, niezwłocznie przystąpiono do 

III czytania. Ustawa została uchwalona w dniu 23 października br. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Istotą niniejszej nowelizacji jest wprowadzenie ustawowego obowiązku tworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia referendum lokalnego. W związku 

z powyższym zmieniany art. 54 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym (u.r.l.) stanowi, iż 

głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania, 

o których mowa w art. 12 § 1 Kodeksu wyborczego. Przywołany przepis Kodeksu 

wyborczego dotyczy tworzenia obwodów głosowania na terenie gminy we wszystkich 

wyborach, do których Kodeks wyborczy ma zastosowanie. Przepis art. 54 w dotychczasowym 

brzmieniu wskazywał, iż chodzi o stałe obwody głosowania utworzone w celu 

przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 
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terytorialnego, co skutkowało wykluczeniem stosowania tych przepisów Kodeksu 

wyborczego, które dotyczą tworzenia obwodów stałych w wyborach innych niż samorządowe 

(tj. art. 14 zobowiązującego do tworzenia stałych obwodów głosowania dla obywateli 

polskich przebywających za granicą). Proponowana redakcja przepisu nie pozwala na tak 

jednoznaczną interpretację. 

Wątpliwości interpretacyjne mogą powstać również w odniesieniu do tworzenia 

odrębnych obwodów głosowania, gdyż zgodnie z art. 54 ust. 2 u.r.l., do ich tworzenia nie 

będą miały zastosowania wyłącznie przepisy art. 12 § 7 i 9 Kodeksu wyborczego (odrębne 

obwody głosowania nie będą tworzone w domach studenckich oraz zespołach domów 

studenckich), nie wyłączono natomiast stosowania art. 15 Kodeksu wyborczego 

zobowiązującego do tworzenia obwodów odrębnych dla wyborców przebywających na 

polskich statkach morskich (przepis dotyczy przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, 

prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego).  

Mając na względzie cel niniejszej nowelizacji - ustawowe umocowanie obowiązku 

tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich 

zakładów i aresztów oraz pozostawienie regulacji dotyczącej stałych obwodów głosowania 

w niezmienionym kształcie, zasadne wydaje się pozostawienie w art. 54 u.r.l. odniesienia do 

zasad tworzenia obwodów głosowania stworzonych w celu przeprowadzenia wyborów 

samorządowych albo wprost wyłączenie stosowania przepisów art. 14 i 15 Kodeksu 

wyborczego.  

Należy również zauważyć, iż senacka Komisja Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej złożyła do Marszała Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie będącej przedmiotem niniejszej nowelizacji (druk senacki nr 725). 

Propozycja zawarta w poprawce nr 3 jest zbliżona do treści zaproponowanej w projekcie 

komisyjnym. 

 

Propozycje poprawek 

1. w art. 1, w art. 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie w referendum przeprowadza się w: 
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a) stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów 

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 

b) odrębnych obwodach głosowania.”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „i 9” dodaje się wyrazy „oraz art. 15”; 

 

albo 

2. w art. 1, w art. 54: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do tworzenia stałych obwodów głosowania nie stosuje się przepisów art. 

14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „i 9” dodaje się wyrazy „oraz art. 15”. 

 

albo 

3. w art. 1, w art. 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie w referendum przeprowadza się w: 

1) stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów 

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 

2) odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki 

zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 

śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do tworzenia odrębnych obwodów głosowania stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, dotyczące tworzenia tych obwodów 

w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego.”. 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


