
  

 

21 sierpnia 2019 r. 

 

Żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji  

dziennika „Fakt” i portalu Fakt24.pl (fakt.pl) oraz zobowiązanie  

do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019 r., w związku  

z artykułami opublikowanymi w dzienniku „Fakt” – nr 191 (4805) z dnia 17 – 18 sierpnia, 

wydanie warszawskie oraz na portalu Fakt24.pl (fakt.pl) zatytułowanymi „Nowa bryka 

ważnego urzędnika” i „Tak się wozi szef KNF”, zawierającymi nieprawdziwe informacje  

na temat działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 31a Ustawy  

z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe, Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu 

Komunikacji Społecznej Urzędu KNF, na podstawie stosownych pełnomocnictw zwrócił się  

z żądaniem opublikowania sprostowania: 

Nie jest prawdą, że „cztery lata temu kierownictwo KNF kupiło sobie pięć limuzyn Peugeot 

508. Ale gdy Jastrzębski został szefem uznano, że warte ok. 200 tys. zł auto jest zbyt liche,  

by wozić szefa”. 4 lata temu UKNF kupił cztery samochody Peugeot 508 Allure HDI. Wartość 

każdego wynosiła 106 807 zł. Samochód obecnie nie jest warty ok. 200 tys. zł. 

 

Nie jest prawdą, że KNF „płaci za bmw przewodniczącego ok. 10 tys .zł miesięcznie”. Koszt  

to 4 600 zł netto.  

Nie jest prawdą, że „Komisja musiała wypożyczyć dla swojego szefa luksusową furę,  

bo limuzyna dla kadry kierowniczej była dla niego niewystarczająca”. Samochody UKNF 

generują wysokie koszty utrzymania, są starsze niż 5 lat i wymagają stopniowej wymiany. 

 

Nieprawdą jest, że „specjalnie dla niego wypożyczono sportowe BMW warte 600 tysięcy zł!” 

Wartość samochodu to mniej niż 200 tys. zł.  

 

Nie jest prawdą, że „kazał wynająć w zewnętrznej firmie samochód wyłącznie dla siebie”. 

Samochód jest do dyspozycji całego UKNF. 

 

Nieprawda, że „Jastrzębski jeździ teraz najnowszym BMW M5”. Chodzi o BMW 520D. 

 

Urząd KNF zwraca uwagę, że po ukazaniu się w dniu 17 sierpnia publikacji w dzienniku „Fakt” 

oraz na portalu Fakt24.pl (fakt.pl) zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące 

wynajmowanego przez Urząd KNF auta marki BMW 520 D XDRIVE, informacje te zostały 

powielone przez kolejne portale internetowe: money.pl oraz interia.pl. Informacje te zostały 

także przytoczone na antenie telewizji Polsat News w ramach porannego przeglądu prasy.  



  

 

To wszystko przyczyniło się do dalszego rozprzestrzenienia się nieprawdziwych informacji  

i wprowadzenia szerokiego kręgu odbiorców w błąd. 

W dniu ukazania się publikacji Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji 

Społecznej Urzędu KNF zamieścił na swoim koncie w serwisie Twitter następujące informacje: 

  

  

Po publikacji Twittów prostujących nieprawidziwe informacje portalu Fakt24.pl (fakt.pl) oraz 

„Faktu”, portale money.pl oraz interia.pl zamieściły stosowne uzupełnienie swoich artykułów 

o informacje przekazane przez Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF. 

Tymczasem autor portalu Fakt24.pl (fakt.pl) usunął jedynie z publikacji nieprawidłową nazwę 

modelu auta (M5). Artykuł w obecnie prezentowanej formule nadal zawiera jednak 

nieprawdziwe informacje o treści: „przewodniczący Jastrzębski jeździ teraz luksusowym 

terenowym BMW. To auto, którego producent reklamuje je jako +bezkompromisowe 

połączenie eleganckiej limuzyny biznesowej i konsekwentnie sportowych osiągów+”, „KNF 

płaci za BMW przewodniczącego ok. 10 tys. zł miesięcznie”. Artykuł zawiera także 

nieprawdziwe parametry auta sugerujące, że auto wynajmowane przez Urząd KNF jest 

„sportową limuzyną”, posiadającą 8-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 625 KM, 

przyspiesza do 100 km/h w 3,3 sekundy, posiadającą sportowy układ wydechowy, a jego cena 

to ok. 600 tys. zł”. 

Autor artykułu zwrócił się do Urzędu KNF za pomocą poczty e-mail w dniu 15 sierpnia o godz. 

23:29 na ogólny adres urzędu (knf@knf.gov.pl), nie zaś na adres przeznaczony specjalnie  

dla dziennikarzy (dziennikarze@knf.gov.pl), który jest wskazany jako „Kontakt dla mediów” 

na stronie www.knf.gov.pl. Autor artykułu przesłał pytania następującej treści: 

1. Jaki jest miesięczny koszt czarteru samochodu marki BMW o numerze rejestracyjnym 

--------, którego użytkownikiem jest prezes KNF, p. Jacek Jastrzębski i od jakiej firmy 

jest on czarterowany? 

mailto:knf@knf.gov.pl
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2. Od jak dawna czarterowany jest ww. samochód? 

3. Czy prezes KNF, p. Jacek Jastrzębski uznał samochody marki Peugot 508, należące  

do floty własnej UKNF za niewystarczające jego potrzebom, a jeśli tak, to dlaczego? 

Autor artykułu nie określił terminu, do kiedy oczekuje na odpowiedź UKNF i nie czekając  

na przekazanie stosownych informacji opublikował artykuł w weekendowym wydaniu 

dziennika „Fakt” oraz na portalu Fakt24.pl (fakt.pl). Niezależnie od tego, z zdanych pytań 

wynika, że autor artykułu nie podjął próby weryfikacji modelu samochodu marki BMW 

wynajmowanego przez Urząd KNF. 

Urząd KNF zauważa, że autor publikacji zamieszczonej na portalu Fakt24.pl (fakt.pl)  

nie skorzystał z możliwości zaktualizowania artykułu o pełne informacje przekazane  

17 sierpnia 2019 r. na Twitterze przez Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej 

Urzędu KNF (zarówno autor publikacji na portalu fakt.pl, jak i autorzy artykułów 

omawiających jego publikację na portalu money.pl oraz interia.pl zostali poinformowani drogą 

e-mail o pojawieniu się na Twitterze informacji prostujących nieprawdę, jednak stanowisko  

to zostało wykorzystane jedynie przez money.pl oraz interię.pl). Autor dokonał modyfikacji 

artykułu polegającej na wykasowaniu nieprawdziwej informacji dotyczącej modelu auta (M5), 

pozostawiając jednak całość publikacji w formule wprowadzającej nadal czytelników w błąd 

co do rzeczywistych parametrów auta wynajmowanego przez Urząd KNF.  

Wszystko to świadczy o przemyślanym działaniu autora artykułu zmierzającym do podania 

nieprawdziwych, bądź zmanipulowanych informacji, mającym na celu dyskredytację  

i naruszenie dobrego imienia Urzędu KNF, w tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, jako organu osoby prawnej, poprzez przedstawienie go w niekorzystnym świetle. 

W związku z tym Urząd KNF, poza żądaniem sprostowania nieprawdziwych informacji, 

podejmuje działania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym poprzez zobowiązanie 

dziennika „Fakt” oraz portalu Fakt24.pl (fakt.pl) do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej  

na wskazany cel społeczny, tj. na rzecz wskazanej organizacji wspierającej weteranów 

poszkodowanych w misjach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub ich rodziny. 


