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		W „Fakcie” z 18 czerwca 2004 ukazał się artykuł „Limuzyny dla ministra”  autorstwa Magdaleny Rubaj, w którym zawarte zostały  nieprawdziwe informacje dotyczące
Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnoszę o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji w trybie   art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe. Ponadto w artykule „Ja chcę być kierowcą” z dnia 18 czerwca również zawarte są informacje nieprawdziwe i o ich sprostowanie wnoszę w trybie Prawa Prasowego, które nakłada na Pana Redaktora jako Redaktora Naczelnego obowiązek opublikowania w przewidzianym w Prawie Prasowym terminie sprostowania informacji nieprawdziwych. 
                      Treść mojego sprostowania odnosi się tylko do nieprawdziwych faktów podanych w artykule. Abstrahuję od ustosunkowywania się do ocen wysuwanych przez Magdalenę Rubaj na podstawie tych błędnych faktów, gdyż nie chcę dać redakcji jakiegokolwiek pretekstu do odrzucenia mojego sprostowania i potraktowania go jako polemiki, która nie rodzi obowiązku publikacyjnego, choć rzetelne redakcje zwykle odpowiedzi na krytykę, czy polemiki publikują. Nie wspomnę też o mojej surowej, aczkolwiek sprawiedliwej ocenie metody zastosowanej w zdobywaniu informacji przez dziennikarkę „Faktu”,  gdyż  musiałabym użyć tu słów znacznie dalej idących, niż te  użyte w artykule Pani Rubaj. Otóż to nie urzędnicy resortu mają coś lub kogoś w nosie (a to w oparciu o nieprawdziwe informacje zarzuca się nam w artykule w odniesieniu do planów oszczędnościowych Ministra Hausnera), a redakcja „Faktu” ma w nosie prawo (a zwłaszcza art. 12 Prawa Prasowego nakazujący prawdziwe przedstawianie omawianych zjawisk oraz rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, co sprowadza się do zakazu wszelkiej manipulacji, której redakcja dokonuje na każdym kroku), ma też w nosie społeczeństwo, które ma prawo do krytyki w oparciu o rzetelną informację, tak więc redakcja ma obywateli informować, a nie okłamywać, co niestety uczyniła we wspomnianych dwu artykułach . 

       A teraz już tekst sprostowania,  którego publikacji domagam się w całości w trybie art. 31 Prawa Prasowego w ustawowym terminie 7 dni od otrzymania przez Redakcję treści sprostowania.



           
                                                  

SPROSTOWANIE. 

. 	W „Fakcie” z 18 czerwca 2004 w artykule „Limuzyny dla ministra, bieda dla sądów”(str 1) oraz „Po co ministrowi tyle nowych limuzyn”(str 4 i 5) zawarte zostały następujące nieprawdziwe informacje, o których sprostowanie wnoszę:
1. Tytuły artykułów zawierają nieprawdziwą informację bowiem nie ma żadnych limuzyn dla ministra i tym samym pytanie po co ministrowi tyle nowych limuzyn jest bezprzedmiotowe – ani ministrowi, ani limuzyn, ani tyle, ani nowych (wszystkie stwierdzenia są nieprawdziwe).
2.. Zdanie „...minister sprawiedliwości Marek Sadowski i jego urzędnicy kupują sobie właśnie nowe wozy” jest nieprawdziwe bowiem ani minister sprawiedliwości ani jego urzędnicy nie kupują sobie nowych wozów. Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie zamierzało i nie zamierza kupować limuzyn na potrzeby resortu, a tym bardziej na potrzeby urzędników ministerstwa. Takich samochodów nikt dla urzędników ministerstwa nie zamawiał i nie zamierza zamawiać. 
3. Zdanie brzmiące „Prawdopodobnie będą to superluksusowe vany Chrysler Voyager lub Citroen C8”  i powtórzone na ostatniej stronie „Faktu” w artykule „Ja chcę być kierowcą”, że „ministerstwo sprawiedliwości chce kupić 11 luksusowych Chryslerów” jest nieprawdziwe bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie zamierzało kupować samochodów tego rodzaju (zwłaszcza o wartości 150 tys złotych jak napisano w dalszej części artykułu) jak Chrysler Voyager, czy Citroen C8  tylko samochody Kombi Van, mieszczące się w przedziale cenowym 40-45 tys. zł, czyli trzykrotnie tańsze. 
4. Zdanie „Ministerstwo rozpisało przetarg na 42 nowe auta (   ), problem w tym, że nie będą to zwykłe samochody” jest nieprawdziwe bowiem to, co autorka artykułu Magdalena Rubaj uważa za niezwykłe (elektrycznie sterowane szyby, radioodtwarzacz z anteną oraz cyfrowy zegar ), to dzisiaj najzwyklejszy standard , a nie nic niezwykłego. Tego rodzaju wyposażenie, jak ośmieszane w artykule jest typowym wyposażeniem oferowanym przez większość firm samochodowych w standardzie. 
5. Zdanie „warunki opisano tak, że spełniają je jedynie dwa modele – Taki przetarg mogą wygrać tylko Chrysler Voyager i Citroen C8”  i dalsze „ Za taki samochód trzeba zapłacić ok. 150 tys. zł” jest nieprawdziwe bowiem dane techniczne zamieszczone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, do których dziennikarka mogła mieć dostęp, bo są one ogłoszone w jawnym przetargu,  pozwalają dostawcom przedstawić do przetargu samochody z klasy niższej, o wartości w granicach 40 tys. zł . 
6. Zdanie głoszące tezę, że rzekomo „urzędnikom potrzebne są tak luksusowe wozy” jest z gruntu fałszywe bowiem nikt z urzędników służbowym luksusowym wozem nie jeździ, a cały przetarg dotyczy samochodów bynajmniej nie będących limuzynami, dla zakładów poprawczych, sądów, a zwłaszcza prokuratur, którym przypadnie 21 samochodów osobowych z tego przetargu (ministerstwu sprawiedliwości jedynie jeden samochód osobowy i jeden samochód typu minivan do wożenia poczty).
 Potrzeby resortu w tym względzie są znacznie większe bowiem tylko dla potrzeb  prokuratury w kraju powinniśmy kupić 205 samochodów,  a kupimy 21, gdyż na tyle pozwala obecny budżet.  Jeżeli zatem ktoś z czytelników poskarży się redakcji „Faktu”, że prokurator był na miejscu zdarzenia za późno lub gdy do Pani Magdaleny Rubaj lub do Pana Redaktora Naczelnego, bądź do kogoś im bliskiego  nie będzie mógł szybko  przyjechać prokurator, gdy  nie daj boże (tego im nie życzę) staną się ofiarami przestępstwa, niech przypomną sobie artykuł podważający zasadność kupowania samochodów w resorcie sprawiedliwości,  zawierający nieprawdziwe informacje, których sprostowania się domagam.

						Barbara Mąkosa-Stępkowska							Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości      



P.S. W nawiązaniu do fałszywej informacji zawartej w ramce obok artykułu, że (cytuję) w polskich sądach nikt nawet nie marzy o komputerach, a akta zszywa się szpagatem, polecam autorce zapoznanie się z informacją ile środków zostało w ostatnim roku przeznaczonych na komputeryzację sądów i jakie jest faktyczne wyposażenie sądów w sprzęt komputerowy (dane te były wielokrotnie publikowane w tych mediach, które naprawdę interesują się problemami wymiaru sprawiedliwości, a nie szukają taniej sensacji). Również jeżeli autorka zainteresowałaby się bliżej tematem zszywania akt, to służę informacją, a wtedy być może autorka sama przekona się, że oba porównania są porównaniami typu” trafił kulą w płot”. 

