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„Rzeczpospolita” prostuje
konkursu na e-podręczniki

nieprawdziwie

informacje

dotyczące

Informacja prasowa
Wrocław, 5 września 2012 r.: Nieprawdziwe informacje na temat
Progress Framework Sp. z o.o. i konkursu na partnera
technologicznego w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”
sprostowała Rzeczpospolita 3 września tego roku. Spółka domaga się
sprostowania pozostałych nieprawdziwych publikacji.
27 sierpnia spółka, za pośrednictwem reprezentującej ją kancelarii
Leśnodorski, Ślusarek i wspólnicy, zwróciła się do redakcji
„Rzeczpospolitej” o zaprzestanie działań naruszających dobra osobiste
Progress Framework Sp. z o.o. oraz zamieszczenie sprostowania
nieprawdziwych informacji dotyczących jej struktury właścicielskiej,
doświadczenia i zasobów do realizacji projektu. 3 września dziennik
opublikował sprostowanie dotyczące nieprawdziwych informacji
o udziałowcach.
- Cieszę się, że Rzeczpospolita przyznaje nam rację. Doceniam rolę
i znaczenie mediów w kontrolowaniu władzy publicznej, ale mogą ją pełnić
skutecznie jedynie, jeśli nie mają problemu z przyznaniem się do błędu –
mówi Wieńczysław Dębiński, wiceprezes Progress Framework. - W tej
sprawie martwi mnie natomiast to, że całe zamieszanie spowodowało
opóźnienie wprowadzenia e-podręczników, za co zapłacimy my wszyscy
jako rodzice, kupując tradycyjne podręczniki w kolejnych latach. Na pewno
będziemy domagali się sprostowania wszystkich nieprawdziwych
informacji na nasz temat. Nie podjęliśmy natomiast jeszcze decyzji
o ewentualnych innych krokach prawnych – dodaje.
Należy przypomnieć, że to „doniesienia medialne” były istotną przesłanką
unieważnienia konkursu przez ORE. Zamieszanie wywołane przez
publikacje spowodowało opóźnienie o co najmniej rok wejścia darmowych
e-podręczników do szkół, co ma istotne znaczenie dla wyrównywania szans
edukacyjnych i upowszechniania korzystania z nowych technologii
w Polsce. Warto też pamiętać, że obecnie na podręczniki szkolne rodzice
wydają blisko miliard złotych rocznie – przeciętnie na jedno dziecko około
200 złotych, z czego 128 milionów pokrywa budżet państwa. Nie ma
wątpliwości, że wprowadzenie e-podręczników obniży obie te kwoty.
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