
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 

 _____________________________________________________________________________________  

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Druk nr 725 

 _____________________________________________________________________________________  

KOMISJA 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ  

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej wnosi 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 ustawy 

upoważniony jest senator Janusz Sepioł. 

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

  (-) Janusz Sepioł 

michnie
Data publikacji



projekt 

U S TAWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o referendum lokalnym 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 706) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54. 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. 

2. Do utworzenia odrębnego obwodu głosowania stosuje się odpowiednio 

art. 12 § 4–6 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

 Celem przygotowanego projektu ustawy jest uregulowanie kwestii tworzenia 

odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego. Konieczność wprowadzenia 

jednoznacznych rozwiązań prawnych w tej materii została podniesiona przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich (RPO) w piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r. skierowanym do Marszałka 

Senatu. RPO podnosi, iż brak przepisów w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum 

lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706), wskazujących na konieczność tworzenia odrębnych 

obwodów głosowania podczas referendum lokalnego, tak jak ma to miejsce w ustawie z dnia 

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 

w odniesieniu do wyborów, daje możliwość takiej interpretacji tych przepisów, zgodnie 

z którą tworzenie obwodów odrębnych w referendum lokalnym nie jest ustawowo nakazane. 

Zdaniem RPO, potrzeba tworzenia odrębnych obwodów głosowania jest w pełni uzasadniona, 

gdyż zapewnia realizację podmiotowych praw wyborczych możliwie szerokiemu kręgowi 

osób. Stanowisko RPO w pełni podziela Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), na co 

wskazuje korespondencja pomiędzy RPO a PKW. 

 

 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, zobowiązuje jednak - w zakresie 

w niej nieuregulowanym - do stosowania 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 

do tworzenia podczas referendum lokalnego obwodów odrębnych w jednostkach, w jakich są 

one tworzone dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego i wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, tj. w zakładach opieki 
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zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz 

w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów; nie oznacza to jednak braku 

możliwości ich tworzenia.  

 W piśmiennictwie
1)

 podnosi się, 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. 

 Za koniecznością tworzenia odrębnych obwodów głosowania przemawia również to, 

iż w przeciwieństwie do wcześniej obowiązujących przepisów wyborczych, które 

przewidywały fakultatywność tworzenia odrębnych obwodów głosowania,
2)

 obecnie Kodeks 

wyborczy ustanawia obowiązek ich tworzenia w zakładach opieki zdrowotnej, domach 

pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych 

takich zakładów i aresztów. Obowiązek taki powstaje, jeżeli w dniu wyborów ma przebywać 

w wymienionej jednostce co najmniej 15 wyborców, przy czym w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), musi to być przynajmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców 

prowadzonym w gminie, na terenie której usytuowana jest ta jednostka. Nieutworzenie 

obwodu, pomimo zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, jest możliwe wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką (art. 12 § 4 i 5 

Kodeksu wyborczego). Fakultatywność tworzenia odrębnych obwodów do głosowania 

w jednostkach wymienionych powyżej ograniczona została do sytuacji, gdy w dniu wyborów 

przebywać w nich będzie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania. W takiej sytuacji 

                                                 

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. 
2)

 Patrz: np. art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz 

sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. 
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konieczne jest jednak zasięgnięcie w tej sprawie opinii kierownika danej placówki (art. 12 § 6 

Kodeksu wyborczego). 

 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. 

Niniejsza nowelizacja odpowiadając na wystąpienie RPO skierowane do Marszałka Senatu 

w trybie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.), uwzględniając stanowisko wyrażone przez 

PKW w odpowiedzi na pismo RPO, jak również biorąc pod uwagę postulaty podnoszone 

w piśmiennictwie,
3)

 przewiduje zmianę art. 54 ustawy o referendum lokalnym. Zmiana polega 

na dodaniu nowej jednostki redakcyjnej statuującej obowiązek tworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach 

karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów. 

Przyjęte rozwiązanie prawne jest analogiczne do regulacji Kodeksu wyborczego 

obowiązującej w przypadku tworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). W zakresie nieuregulowanym, do odrębnych obwodów głosowania 

zastosowanie będą miały (tak jak jest to obecnie) odpowiednio przepisy rozdziału 3 Kodeksu 

wyborczego.  

 Wzorując się na rozwiązaniach Kodeksu wyborczego dotyczących jednostek, 

w których tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach samorządowych, projekt 

ustawy nie nakłada obowiązku tworzenia odrębnych obwodów głosowania w domach 

                                                 

3)
 Patrz: Krzysztof Skotnicki Opinia …, s. 92. 
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studenckich i zespołach domów studenckich, jak również odrębnych obwodów głosowania 

dla obywateli polskich przebywających w dniu wyborów na polskich statkach morskich, gdyż 

takich obwodów nie tworzy się w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących 

jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 Przygotowany projekt ustawy zobowiązując rady gmin do tworzenia obwodów 

odrębnych w wyborach referendalnych zapewni lepsze warunki organizacyjne dla 

przeprowadzenia tych wyborów, tym samym umożliwi, w sposób pełniejszy, realizację 

konstytucyjnego prawa udziału w referendum. 

 Projekt ustawy przewiduje skutki finansowe związane z utworzeniem odrębnych 

obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum lokalnego w razie zaistnienia 

warunków skutkujących koniecznością ich utworzenia, określonych w Kodeksie wyborczym.  

Wysokość tych wydatków odpowiada wysokości kosztów ponoszonych w związku 

z tworzeniem odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych. Koszt 

utworzenia jednego odrębnego obwodu wynosi ok. 3000 zł. Wydatki te, zgodnie z art. 40 

ustawy o referendum lokalnym, będą pokrywane bądź z budżetu państwa z części dotyczącej 

Krajowego Biura Wyborczego w zakresie wydatków komisarza wyborczego związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania organu jednostki 

samorządu terytorialnego, bądź z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy 

referendum. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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