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WNIOSEK O SPROSTOWANIE ARTYKUŁU PRASOWEGO 

 

Działając w imieniu OZ NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie, na 

podstawie art. 31a ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 26.01.1984r. Prawo prasowe, wnoszę o 

opublikowanie sprostowania do artykułu, który pojawił się na stronie internetowej 

www.tygodnikketrzynski.pl, o tytule: „Urząd pracy na tapecie radnych… I nie tylko ich”, który 

ukazał się w dniu 28.02.2023r. godz. 8:49 o treści stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.  

W treści wyżej wymienionego artykułu zostały zamieszczone nieprawdziwe, niesprawdzone i 

nierzetelne informacje, które wprowadzają czytelników w błąd oraz podważają wiarygodność 

dziennikarskiej rzetelności tej gazety, o następującej treści: 

„Od kilku miesięcy powołane do tego instytucje przyglądają się rzekomym 

nieprawidłowościom, za które w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie miałby 

odpowiadać jego szef, Grzegorz Prokop. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, 

poszkodowane czują się dwie pracownice PUP, wspierane przez dwójkę byłych 

pracowników urzędu pracy. We wszelkich pismach i donosach, osoby te pozostają jednak 

anonimowe.” 

Odnosząc się do wyżej wymienionej treści wskazuje, iż nieprawdą jest jakoby były „poszkodowane 

dwie pracownice PUP, wpierane przez dwójkę byłych pracowników urzędu pracy” oraz, że „we 

wszelkich pismach i donosach, osoby te pozostają jednak anonimowe”. Prokuratura Rejonowa w 

Mrągowie prowadzi postepowanie w sprawie in rem na  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa sygnowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w sprawie 

przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz stosowania mobbingu przez Grzegorza 



 

Prokop – Dyrektora PUP w Kętrzynie, Ewę Wiszniewską – Zastępcę Dyrektora PUP w Kętrzynie 

oraz Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego – to jest o czyny z art. 231 § 1 k.k., art. 

218 § 1a k.k. oraz art. 270 § 1 i 3 k.k., w którym to ustalono 22 OSOBY POKRZYWDZONE. 

Dodatkowo oddzielny wniosek do Prokuratury złożyła Państwowa Inspekcja Pracy, która w 

dokumencie kontrolnym wskazała na szereg spraw związanych z łamaniem praw pracowniczych 

oraz mobbingowych. Pod tym dokumentem oraz w aktach protokołu z kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy podpisało się 20 pracowników PUP, których znaczna część odeszła z pracy.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa prasowego prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania 

omawianych zjawisk. Art. 12 ust.1 pkt. 1 ww ustawy stanowi, iż dziennikarz jest obowiązany 

zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów 

prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich 

źródło.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, że „szczególna staranność i 

rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji – powinna obligować 

go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie 

zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasadzie 

bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności” (wyr. SN z dnia 28 

października 2001 r., V KKN 171/98, OSN 2001, nr 3-4, poz. 31; post. SN z dnia 17 października 

2001 r., IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3-4, poz. 28; post. SN z dnia 17 października 2002 r., IV 

KKN 634/99, OSN 2003, nr 3-4, poz. 33; uzasadnienie uchw. Składu 7 sędziów SN z dnia 18 lutego 

2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7-8, poz. 114). 

„Obowiązek zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności przy zbieraniu i 

wykorzystaniu materiałów oznacza kwalifikowaną staranność i rzetelność, a przez zachowanie 

szczególnej staranności rozumie się konieczność sprawdzania zgodności z prawdą uzyskanych 

wiadomości, co zdaje się mieścić w zwykłych obowiązkach dziennikarskich” (wyrok SN z dnia 27 

kwietnia 2004 r., II CK204/03). „Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede 

wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich 

okoliczności i nie działanie „pod z góry założoną tezę” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 

2008 r., I Aca 245/08). 

Powyższe orzeczenia potwierdzają także jednolite poglądy przedstawicieli prawa prasowego, 

którzy podkreślają, że „wypracowane w praktyce dziennikarskiej zasady nakazują w imię 

staranności zbierania i wykorzystywania materiałów prasowych zweryfikowanie ich treści u osób, 

których dotyczą, oraz w co najmniej jeszcze jednym dodatkowym źródle. Na dziennikarzu ciąży też 

obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Dziennikarz nie powinien dopuścić do tego, 

by obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez zainteresowane strony, w 

szczególności, gdy pozostają one w konflikcie. W konsekwencji bowiem rzetelna informacja 

zostałaby zastąpiona propagandą” (E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna, 

2010, wyd. III.). 



 

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe, redaktor 

naczelny ma obowiązek, na wniosek zainteresowanej osoby prawnej, bezpłatnie opublikować 

sprostowanie w formie, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem 

sprostowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania. Sprostowanie w 

drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co 

materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem „Sprostowanie”, po to aby było ono 

kierowane do tożsamej grupy odbiorców, co tekst prostowany. Nadto dostępność sprostowania 

musi być taka sama, jak dostępność tekstu prostowanego. Tekst sprostowania nie może być 

komentowany w tym samym numerze, przekazie lub w elektronicznej formie dziennika lub 

czasopisma, tego samego dnia.  

Nadto wnoszę o natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania informacji 

nieprawdziwych.  

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o niezwłoczne, bezpłatne opublikowanie powyższego 

sprostowania, na stronie głównej strony internetowej www.tygodnikketrzynski.pl oraz w 

papierowym wydaniu Tygodnika Kętrzyńskiego, w terminach przewidzianych Ustawą. 

 

Jednocześnie wskazuję, iż stosownie do art. 39 Prawa prasowego, jeżeli redaktor naczelny 

odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminie określonym w 

art. 32 ust. 1-3 lub ukazało się z naruszeniem art. 32 ust. 4 lub 5 ustawy Prawo prasowe, OZ NSZZ 

„Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie, wytoczy powództwo o opublikowanie 

sprostowania.  

 

Załączniki: Nr 1 – protokół pokontrolny PIP 

       Nr 2 – treść sprostowania 

                  Nr 3 – treść artykułu  
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