								Warszawa, 21 czerwca, 2004






								Pan 
								Grzegorz Jankowski
								„Fakt”




		Wnoszę w trybie art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe o opublikowanie następujących sprostowań:

1. 		Sprostowanie do artykułu „Limuzyn nie będzie„ autorstwa Magdaleny Rubaj („Fakt”,  19-20 czerwca 2004)	
						
			SPROSTOWANIE

W artykule „Limuzyn nie będzie” autorstwa M. Rubaj („Fakt”, 19-20 czerwca 2004) podano jako sukces „Faktu”, że „ po artykule (przyp. mój – zamieszczonym w „Fakcie” z 18 czerwca) minister sprawiedliwości zapowiada, że nie pozwoli urzędnikom na zakupy luksusowych samochodów”. Jest to informacja nieprawdziwa, bowiem Minister Sprawiedliwości niczego takiego nie zapowiada i tym samym nie jest to żaden sukces „Faktu”, gdyż nie ma i nigdy nie było projektu zakupu luksusowych samochodów dla urzędników ministerstwa. Nie jest również prawdziwe zdanie mówiące, że (cytuję) „przetarg na luksusowe limuzyny i vany dla Ministerstwa Sprawiedliwości idzie pod kontrolę”. Nie było przetargu na luksusowe limuzyny i vany dla Ministerstwa Sprawiedliwości, więc nie może coś czego nie ma i nie było „iść pod kontrolę”. Nie jest również prawdziwe kolejne zdanie, że „większość samochodów nie trafi do tych, którzy potrzebują ich najbardziej w codziennej pracy” i dalej „będą się nimi wozić prezesi sądów apelacyjnych i szefowie prokuratur wyższej instancji” bowiem jest akurat odwrotnie i minivany trafią do najbardziej potrzebujących - na rzecz sądownictwa z terenu całego kraju przeznaczone mają być jedynie 2 samochody typu minivan, a żadnego takiego samochodu nie otrzymają prokuratury, natomiast 7 samochodów przypaść ma zakładom poprawczym, jeden Instytutowi Ekspertyz sądowych, a jeden Ministerstwu Sprawiedliwości do wożenia poczty (w sumie planowany jest dla całego kraju zakup 11 minivanów w cenie 40-45 tys każdy, a nie jak podano błędnie w artykule M. Rubaj po 150 tys zł każdy, co jest informacją oczywiście nieprawdziwą, bo trzykrotnie zawyżającą cenę ewentualnego zakupu). 
		Domagam się sprostowania tych nieprawdziwych informacji w terminie i formie przewidzianej w Ustawie Prawo Prasowe. 
						Barbara Mąkosa-Stępkowska 
						Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości



2. Sprostowanie do artykułu „Przekroczone granice wstydu” autorstwa Grzegorza Jankowskiego z „Faktu” z 19-20 czerwca

				SPROSTOWANIE

W artykule „Przekroczone granice wstydu” („Fakt” z 19-20 czerwca 2004) autor Grzegorz Jankowski napisał, że „dzięki akcji Faktu minister sprawiedliwości zastopował przetarg na zakup luksusowych limuzyn dla urzędników ministerstwa, wartych trzy miliony złotych. Wnoszę o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji w trybie art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe bowiem minister sprawiedliwości nie stopował żadnego przetargu na zakup luksusowych limuzyn dla urzędników ministerstwa, bowiem takiego przetargu nie było, tym samym „Fakt” do niczego takiego jak rzekome „stopowanie” nie mógł się przyczynić, a jedynie sobie takie rzekome „zasługi” uzurpuje. W Ministerstwie Sprawiedliwości rozpisany był i jest kontynuowany przetarg na zakup standardowych samochodów, ale nie dla urzędników ministerstwa, a dla całego kraju (na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczony ma być jeden minivan do wożenia poczty i jeden samochód osobowy). Żaden artykuł w „Fakcie” nie ma wpływu na przebieg tego przetargu. Kolejne zdanie zarzucające urzędnikom ministerstwa trwonienie pieniędzy potrzebnych sądom i prokuraturom jest również nieprawdziwe bowiem wspomniany przetarg w żaden sposób nie przysparza korzyści urzędnikom ministerstwa i nie jest żadnym trwonieniem pieniędzy. Nieprawdziwe jest również zdanie „na areszty nie ma, a na limuzyny są” (czyt. pieniądze). Nie ma bowiem żadnych pieniędzy na limuzyny, bo nie ma żadnych limuzyn, nikt zatem nie dokonuje żadnych zakupów, które pozostawałyby w jakimkolwiek związku ze środkami na budowę więzień. 
	Wnoszę o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji w trybie Ustawy Prawo Prasowe.

						Barbara Mąkosa-Stępkowska
						Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

P.S.  Zaznaczam, że w poczuciu bezsilności w walce z nierzetelnością redakcji „Faktu” treść powyższych sprostowań, jak również poprzedniego sprostowania, skierowanego do redakcji w dniu 18 czerwca (i potwierdzonego w dniu 19 czerwca drogą faksową) kieruję wraz z całą dokumentacją do Rady Etyki Mediów .   
         Ponadto z uwagi na obawy co do powtórzenia się podobnych metod działania ze strony „Faktu” w przyszłości, proszę, aby dziennikarze „Faktu” dostosowali się do Ustawy o dostępie do informacji publicznej przy uzyskiwaniu informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości i zwracali się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pisemnym wnioskiem o udostępnienie informacji, która zostanie im udostępniona również z zastosowaniem przewidzianego w tej ustawie trybu.
        W przypadku nie wywiązania się przez Redaktora Naczelnego z obowiązku opublikowania trzech wysłanych do Redakcji w odniesieniu do trzech opublikowanych artykułów sprostowań nieprawdziwych informacji, bądź w przypadku opublikowania tych sprostowań wbrew warunkom Ustawy Prawo Prasowe, Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z tą Ustawą rozważy wystąpienie na drogę sądową z powodu uchylania się od opublikowania sprostowania. 	

