
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI

RZECZNIK PRASOWY
MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r.

GPM-0701-37/08

Szanowny Pan

Robert Lidke

Redaktor Naczelny

Gazety Prawnej

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze,

Na podstawie art. 31 ustawyZ dnia 26 srycznia1984 r. Prawoprasowe(Dz. U.

dnia 7 lutego 1984 r.) prosze o sprostowanie nieprawdziwegoz

i wprowadzajacej czytelników w blad tresci tytulu artykulu, pt.: "Zamiast

podwyzek plac tanie pozyczki mieszkaniowe', opublikowanym w "Gazecie

Prawnej" z dnia 1 sierpnia 2008 r., Nr 150 (2272), na stronie 17 autorstwa

Arkadiusza Jaraszka i Adama Makosza.

Nieprawda jest bowiem, ze Ministerstwo Sprawiedliwosci zaniechalo

wprowadzenia podwyzek dla sedziów i prokuratorów. Rozporzadzenia

wprowadzajace nowe regulacje dotyczace pozyczek mieszkaniowych nie sa

zwiazane z projektami dotyczacymi wzrostu plac, a maja w sposób

dodatkowy pomóc we wzroscie atrakcyjnosci zawodów sedziego

i prokuratora wsród mlodych prawników. Tytul artykulu wprowadzil zas

w blad srodowisko sedziów i prokuratorów co spowodowalo znaczna liczbe

pytan do Ministerstwa.

W resorcie prowadzone sa prace legislacyjne zmierzajace do wzmocnienia

statusu sedziego, w tym równiez poprzez zmiane systemu wynagradzania sedziów
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przy zalozeniu podwyzszenia obecnego poziomu wynagrodzen sedziowskich.

Zwiekszenie zadan sadownictwa powszechnego musi przekladac sie - zdaniem

Ministerstwa Sprawiedliwosci na wzrost wynagrodzen sedziowskich, których

aktualny poziom nie odpowiada wzorcowi konstytucyjnemu (art. 178 ust. 2

Konstytucji RP) . Nie ulega równiez watpliwosci, ze odpowiednie wynagrodzenie

powmno zapewnic sedziom realna ekonomiczna niezaleznosc i nie moze byc

obnizane na zadnym etapie pracy sedziego. Uksztaltowanie wynagrodzen

sedziowskich jest nie tylko sprawa prestizu urzedu sedziego, ale stanowi równiez

bardzo wazny element zabezpieczen antykorupcyjnych.

W zwiazku z powyzszym prosze o opublikowanie przez "Gazete Prawna"

sprostowania nastepujacej tresci:

Tytul artykulu" Zamiast podwyzek plac tanie pozyczki mieszkaniowe" nie

odpowiada prawdzie. Ministerstwo Sprawiedliwosci przygotowuje projekty

znacznego podwyzszenia plac sedziów i prokuratorów.

Wnosze o opublikowanie przedmiotowego sprostowania w terminie i formie

wynikajacej z art. 32 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe,

badz odniesienie sie do wprowadzajacego w blad czytelników tytulu

w formie redakcyjnej.
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