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Interpelacja nr 5285
Interpelacja w sprawie udostępniania przez samorządy spisów
wyborców
Szczecin 24.04.2020r.

Interpelacja poselska w przedmiocie przekazania przez samorządy spisów wyborców Poczcie
Polskiej S.A. w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w Polsce w maju 2020r.

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350), a także art. 192
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam niniejszą interpelację w
przedmiocie przekazania przez samorządy spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. w związku z
przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w Polsce w maju 2020r.

Stan faktyczny

Ostatnimi dniami przedstawiciele władz samorządowych w Polsce otrzymali wiadomości
mailowe, w których zawarto prośbę o przesłanie (w formie pliku tekstowego) spisu wyborców ,,
w związku z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 roku”. Przekazaniu podlegałyby następujące dane wyborców:

1. PESEL;

2. Kod pocztowy;

3. Miejscowość;

4. Dzielnica;

5. Ulica;

6. Numer domu;

7. Numer mieszkania;

8. Imię;

9. Drugie imię;

10.

10. Nazwisko;

11. Drugie nazwisko;

12. Województwo;

13. Powiat;

14. Gmina;

15. Identyfikator miejscowości;

16. Identyfikator ulicy;

17. Identyfikator gminy;

- przy czym nie wszystkie dane określone zostały jako ,,obowiązkowe”.

Pod wiadomością mailową nie podpisała się żadna konkretna osoba. Jako nadawca widnieje
jedynie ,,Poczta Polska”. W treści dokumentu nie podano także żadnej podstawy prawnej,
koniecznej do przekazania spisu ( https://www.rybnik.com.pl/index.php/wiadomosci,peseladres-nazwisko-poczta-polska-chce-naszych-danych-na-wybory,wia5-3266-44408.html –
dostęp: 24.04.20r.).

Tak skonstruowana wiadomość budzi liczne wątpliwości zwłaszcza w kontekście ostatniego
wycieku danych osobowych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w wyniku którego –

jak się nieoficjalnie wskazuje – ucierpieć mogło nawet 50 tyś osób ( https://bezprawnik.pl
/wyciek-danych-sedziow-i-prokuratorow/ - dostęp 24.04.20r.).

Stan prawny

Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 – zwana dalej:
specustawą ): ,,operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru
PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji
publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych
przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym,
przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym
niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do
przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane”.

Jednakże zważyć należy, iż ustawa z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach
przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020r. (druk Sejmowy nr 328 Sejmu IX kadencji) nie weszła jeszcze w życie
(obecnie proces legislacyjny w sprawie tego aktu prawnego jest na etapie prac senackich).
Poczta Polska S.A. nie ma zatem żadnych podstaw prawnych do żądania wydania spisów
wyborców. Nie stanowi bowiem takiej podstawy rozdz. 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 – zwany dalej: kodeksem wyborczym ),
ponieważ zgodnie z art. 102 specustawy stosowanie kodeksu wyborczego w czasie stanu
epidemicznego lub stanu epidemii zostało wyłączone. Na te okoliczności prawne słusznie
wskazuje opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego ( https://kipk.pl/dokumenty
/opiniaspiswyborcow.pdf - dostęp: 24.04.20r.).

Dane, które miałyby zostać przekazane Poczcie Polskiej S.A. są także danymi wrażliwymi i
dlatego podlegają one szczególnej ochronie prawnej. Ich przekazanie w drodze korespondencji
mailowej budzi więc liczne wątpliwości, co do ich odpowiedniego zabezpieczenia i może rodzić
ryzyko kolejnego wycieku danych osobowych, podobnego do tego, jaki miał miejsce w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy Poczta Polska S.A. rzeczywiście wystosowała wiadomość mailową, w której
domagała się przekazania jej od właściwych władz samorządowych spisów wyborców? A
jeśli tak to kto był autorem tej wiadomości, kto wydał polecenie jej wysłania i czy posiadał
kompetencje do żądania informacji od władz samorządowych?

2. W jaki sposób zabezpiecza się przekazanie danych osobowych zawartych w spisie przed
dostępem osób niepożądanych oraz kto odpowiada zabezpieczenie takich danych?

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP

IX kadencji

