
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Jarosława Rusieckiego, Roberta Mamątowa, Kazimierza Wiatra, 

Michała Seweryńskiego i Stanisława Gogacza 

na 66. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana 

Dworaka oraz do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie Przewodniczący! 

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Na zlecenie dwóch telewizji pry-

watnych oraz telewizji publicznej ośrodek badawczy Ipsos prowadził badanie wyborów metodą exit poll. 

Zakres badania był bardzo szeroki, objął około 90 tysięcy ankietowanych w całym kraju. Domyślamy się, że 

badanie to było kosztowne. Nie obchodzą nas wydatki stacji prywatnych na to badanie, ale wydatki telewizji 

publicznej – jak najbardziej. 

Badanie ośrodka Ipsos okazało się jedną wielką kompromitacją. W ocenie wyniku wyborów do sejmików 

wojewódzkich Ipsos pomylił się o prawie 5 punktów procentowych na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i aż 

o 7 punktów procentowych na niekorzyść PSL. 

Pragniemy zapytać prezesa telewizji publicznej o to, dlaczego telewizja ta zamówiła i zaserwowała opinii 

publicznej tak nierzetelne badanie. Ile publicznych pieniędzy telewizja publiczna wydała na ten cel?  

Czy ze względu na kompromitującą nierzetelność badania telewizja publiczna zażąda zwrotu wydanych 

na to badanie publicznych pieniędzy?  

Czy Pan Prokurator Generalny wdroży jakieś śledztwo w sprawie niegospodarnego wydania środków pu-

blicznych na nierzetelne badanie opinii publicznej?  

Czy Pan Prezes NIK wdroży jakąś kontrolę dotyczącą prawidłowości wydatków publicznych na to bada-

nie?  

I wreszcie: czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmie jakieś kroki prawne wobec nadawców, 

w tym nadawcy publicznego, którzy wprowadzili opinię publiczną w błąd całkowicie nierzetelnym i kom-

promitująco błędnym badaniem exit poll? 

Z poważaniem 

Wojciech Skurkiewicz 

Grzegorz Wojciechowski 

Jarosław Rusiecki 
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Kazimierz Wiatr 

Michał Seweryński 

Stanisław Gogacz 




