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Na podstawie art. 31 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U.
Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosz~ o zamieszczenie sprostowania

nierzetelnych

informacji, które znalazły si~ w "Paktach" TVN, w materiale Redaktora Jakuba
Sobieniowskiego

z dnia 13 sierpnia br. (godz. 19.30).

Redaktor Jakub Sobieniowski w przygotowanym

przez siebie materiale

stwierdził: "N a konferencji poświ~conej nagraniom Leppera, Zbigniew

Ziobro musiał si~ wytłumaczyć jak to si~ stało, że kazał nagrywać
dziennikarza, dlaczego - co sam przyznał - odsłuchiwał nagranie i czy nie
jest to powód do dymisji?".
Nie jest prawdą, że Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kazał
nagrywać dziennikarza. Nigdy nikomu takiego polecenia nie wydał. Do powyższego
zarzutu odniósł si~ na zorganizowanej

w dniu wczorajszym konferencji. W trakcie

spotkania Minister powiedział: "Nie prosiłem Pana Janusza Kaczmarka, by on
nagrywał Pana Redaktora Dud~, ale prosiłem, by nie spotykał si~ z Panem
Redaktorem Dudą".
Co dziwne, Redaktor Jakub Sobieniowski nie zawarł powyższej
wypowiedzi w przygotowanym

przez siebie materiale. Ograniczył si~ do

przytoczenia wypowiedzi nie odnoszącej si~ do postawionego

Ministrowi zarzutu:
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,,[ ... ] przyszedł do mnie z tego rodzaju nagraniem twierdząc, że ma jakieś istotne
informacje ustalone w oparciu o t~ rozmow~".
Działanie Pana Redaktora niezgodne jest z art. 12 punkt 1 ustau:y Z dnia 26
sryciJlia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), który mówi:
"D;dennikarz.jest

obowiClzaf!Y zachować szczególna staranność i rzetelność pr.:o zbieraniu i

wykor.:ostaniu materia/ów prasowych, ifV/aszcza sprawd;dć ::;godnośćzprawdCl ui)lskaf!Ych
wiadomości lub poda ich tród/o".
Z ubolewaniem

pragn~ stwierdzić, iż Redaktor Jakub Sobieniowski nie

zachował ani szczególnej staranności, ani rzetelności w przygotowując

swój

materiał. Pomijając kluczową dla tematu wypowiedź Ministra, wprowadził

swoich

odbiorców w błąd, sugerując iż Zbigniew Ziobro nie odniósł si~ do stawianego mu
zarzutu wydania polecenia nagrywania dziennikarza.

W związku z tym, uprzejmie prosz~ o opublikowanie

sprostowania

nast~pującej treści:

"Nieprawdą jest, że Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
kazał Januszowi Kaczmarkowi nagrywać Redaktora Macieja Dud~. Nigdy
takiego polecenia nie wydawał, o czym poinformował na konferencji
prasowej w dniu 13 sierpnia 2007 br.".

p.O. NACZELNIKA WYDZIAŁU
InformaCji

2. ?v1h.

Edytal Żyła

