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                                                   KOMUNIKAT
								
	W związku z tym, że  w dzisiejszej prasie powielane są nieprawdziwe informacje o rzekomym zamiarze zakupu przez Ministerstwo Sprawiedliwości  luksusowych limuzyn, które mają być przeznaczone dla urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, uprzejmie informuję, że 
	Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie zamierzało i nie zamierza kupować luksusowych samochodów, a tym bardziej na potrzeby urzędników ministerstwa, tak więc stawiane przez „Fakt” pytanie po co urzędnikom potrzebne są luksusowe samochody jest bezprzedmiotowe. Takich samochodów nikt dla urzędników Ministerstwa nie zamawiał i nie zamierza zamawiać.

Cytowane w mediach (za dzisiejszym dziennikiem „Fakt”) kwoty o rzekomej chęci zakupu przez Ministerstwo samochodów w cenie około 150 tysięcy, mają się nijak do rzeczywistej kwoty zamówienia, bowiem Ministerstwo zamierza zakupić samochody w cenie 40-45 tys. zł, czyli trzykrotnie niższej, niż podano.
Ministerstwo nie zamierza kupować samochodów na potrzeby urzędników Ministerstwa, bowiem tylko jeden z 31 zamawianych w jawnej procedurze przetargowej samochodów osobowych miałby być przeznaczony na potrzeby Ministerstwa, a pozostałe są zamawiane na potrzeby sądów (8 sztuk) i prokuratur (21 sztuk) oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych (1 sztuka). Potrzeby zakupu samochodów są o wiele większe, bowiem tylko na potrzeby samych prokuratur powinniśmy kupić 205 samochodów, a kupujemy 21, bo na tyle pozwala budżet. W tej sytuacji jeszcze długo pozostanie aktualne choćby jedno pytanie: czy w polskich realiach prokurator ma szansę dostatecznie szybko znaleźć się na miejscu popełnienia przestępstwa? Aktualne też pozostanie pytanie, czy przez  podważanie celowości dokonywania zakupów samochodów na potrzeby resortu sprawiedliwości (w dodatku w oparciu o nieprawdziwe informacje) dziennikarze faktycznie działają w interesie społecznym, czy temu interesowi szkodzą ?
	W kategorii zamawianych samochodów typu minivan (łącznie 11 sztuk) również tylko jeden przeznaczony będzie na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości (do przewożenia poczty). 
Żaden z zamawianych samochodów nie będzie luksusową limuzyną po 150 tys. zł, tak więc pisząc o rzekomym skandalu w Ministerstwie Sprawiedliwości, związanym z zakupem samochodów „Fakt” wymyślił go na własny użytek, bowiem żadnego skandalu w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma. 
Wyposażenie techniczne zawarte jako wymagane w ofercie zakupu samochodów jest typowym wyposażeniem oferowanym przez większość firm samochodowych w standardzie i nie stanowi luksusu (np. traktowany prze „Fakt” jako luksus radioodtwarzacz z anteną, czy zegar cyfrowy nie jest dziś żadnym wyposażeniem luksusowym).
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