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Pl. Starynkiewicza 7/9
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Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. „prawo prasowe” (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), 


w n o s z ę    o:


zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które zostały opublikowane w artykule pt. „Komisja zbierania haków” autorstwa Macieja Dudy (Rzeczpospolita, 9 czerwca 2006 r.).


Zauważam, że nie jest prawdą, jak napisał autor tekstu, że „rząd dostanie informacje ze wszystkich śledztw, w których pojawiają się nazwiska dziennikarzy”. 


Przede wszystkim podnieść muszę, iż nie rząd – jak sugeruje stopka artykułu - otrzyma informacje na temat śledztw dotyczących dziennikarzy, bowiem inny organ Państwa wystąpił do prokuratury o zebranie, i zbiorcze przedstawienie oczekiwanych informacji. Dane te trafią więc do Konwentu Seniorów, który zobligował Ministerstwo Sprawiedliwości do przygotowania materiału w powyższej sprawie. O fakcie tym poinformował dziennikarza Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek, co – zauważyć należy - zostało odnotowane w tymże samym artykule. Dziwi wobec tego fakt, że autor publikacji podał na początku tekstu nieprawdziwą informację, choć niewątpliwie rozróżniał, że rząd i Konwent Seniorów nie są tożsamymi organami państwa polskiego.


                   Zauważyć także wypada, że Konwent Seniorów nie otrzyma, jak podała Rzeczpospolita, „informacji ze wszystkich śledztw, w których pojawiają się nazwiska dziennikarzy”. Z polecenia Konwentu Seniorów gromadzone są   bowiem jedynie informacje na temat tych postępowań, które dotyczą „naruszeń wolności słowa mediów i dziennikarzy w latach 1990 – 2006”. Oznacza to, że do parlamentarzystów nie trafią informacje na temat innych spraw, w których dziennikarze występowali jako strona postępowania, jeżeli przedmiotem tej sprawy nie było „naruszenie wolności słowa mediów 
i dziennikarzy”. Także i tą kwestię – w sposób przejrzysty - wyjaśnił dziennikarzowi „Rzeczpospolitej” Prokurator Janusz Kaczmarek. Pomimo tego, 
w tekście artykułu, znalazła się nieprawdziwa informacja.


                   W sprzeczności z prawdą stoi także sam tytuł artykułu. Określenie „zbieranie haków” oraz umieszczenie tuż pod taką informacją zdjęcia Prokuratora Janusza Kaczmarka sugerują, jakoby Prokuratura Krajowa zaangażowana była w „prześwietlanie” dziennikarzy. Stanowczo sprzeciwiając się takim sugestiom informuję, że na podstawie art. 195 oraz 
art. 193 Regulaminu Sejmu każde ministerstwo jest zobligowane do przygotowania odpowiedzi na zapytania posłów. Zatem Prokuratura Krajowa, wydając Prokuraturom Apelacyjnym polecenie zgromadzenia danych 
w sprawie postępowań dotyczących dziennikarzy, realizowała tylko swój obowiązek i postąpiła zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie. Twierdzenie zaś, że miało to jakikolwiek związek z szukaniem „haków” na przedstawicieli mediów jest nieuprawnione i stanowi oczywisty przykład manipulacji. 

                   Marginalnie zauważyć należy, że o przygotowanie danych, które stały się później źródłem nieścisłej publikacji w „Rzeczpospolitej” zabiegał poseł Platformy Obywatelskiej, Jan Rokita, a nie jakikolwiek przedstawiciel rządu, co jest dowodem tezy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura nie zajmują się działaniem w sprawach, do których nie mają ustawowych uprawnień.

        Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone argumenty, mając na uwadze przepis art. 46 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, wnoszę o pilne zamieszczenie sprostowania.

