
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 85. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza 

Na podstawie moich dwukrotnych osobistych doświadczeń (z 2015 i 2019 r.) związanych z procedurą po-

zyskiwania głosów poparcia dla kandydatów na posła i senatora zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pew-

nych wątpliwości i dokonanie niezbędnej korekty tej procedury. 

– Część wyborców (także tych przychylnych kandydatowi) niechętnie podpisywała listy poparcia, a nawet 

odmawiała podpisu, nie chcąc ujawniać swoich danych osobowych, w tym szczególnie numeru PESEL. 

– Wyborcy nie chcieli udzielać poparcia nieznanym z nazwiska kandydatom. 

– Dotyczyło to szczególnie listy kandydatów na posłów, gdzie nie podawano nazwisk kandydatów, a je-

dynie nazwę ugrupowania, co umożliwiało np. przekazanie listy poparcia do zupełnie innego okręgu wybor-

czego,  

– W przypadku kandydatów do Senatu nazwisko kandydata umieszczone na liście w znacznej większości 

przypadków ułatwiało podjęcie decyzji. 

– Nie potrafiłem udzielić wyborcom odpowiedzi na pytanie, kto w świetle przepisów RODO zarządza da-

nymi zgromadzonymi na liście poparcia kandydatów i w jaki sposób są one chronione. 

– Zwracano uwagę na możliwość wykorzystania udostępnionych danych w sposób niezgodny z zamiarem 

udzielającego poparcia danemu kandydatowi. 

– Wskazano na różnice w sposobie pozyskiwania poparcia na aktualnych listach a samą procedurą głoso-

wania, w której stosowane są „maskownice” zakrywające na listach głosujących nazwiska osób, które już 

głosowały. Podobnie w przychodniach lekarskich pacjenci nie są wywoływani po nazwisku, a w szpitalach 

pacjent jest „zakodowany”. 

Problem powinien być już dawno uregulowany, bowiem od poprzednich wyborów (2015) przyjęto ustawę 

o ochronie danych osobowych. Być może należałoby nawet znacząco ograniczyć liczbę pozyskiwanych gło-

sów (do najbliższych znajomych kandydata, którzy mają zaufanie co do sposobu wykorzystywania zgroma-

dzonych danych). Rozumiem, że problem wymaga dogłębniejszego rozpoznania. Uważam jednakże, że jest 

to problem do rozwiązania przez PKW. 

 

Z poważaniem 

Krystian Probierz 

 
 


