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            Na podstawie art. 31 Prawa prasowego wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych faktów oraz stwierdzeń zawierających określenia zniesławiające prokuratorów zawartych w „Super Expressie” z dnia 14 lipca 2005 r. w artykule Roberta Zielińskiego p.t. „Prokuratura nierobów”. Niezwykle  krzywdzące i społecznie szkodliwe jest stwierdzenie zawarte w artykule o „opustoszałych biurkach prokuratorów”, a kompromitacją jest nie poziom obciążenia pracą prokuratorów, ale rażący brak ze strony Pana Roberta Zielińskiego szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów, czego wymaga od niego jako dziennikarza art. 12 Prawa prasowego. Tego typu wypowiedzi utrudniają prokuraturze realizację ustawowych zadań, gdyż podważają zaufanie do tego organu i  naruszają godność osobistą prokuratorów, którzy wykonują trudną i odpowiedzialną pracę, połączoną często z realnym dla nich zagrożeniem.  Tego rodzaju artykuł, który wprowadza opinię publiczną w błąd co do rzeczywistego obciążenia prokuratorów  w Polsce i  dyskwalifikuje prokuratorów w oparciu o nieprawdziwe dane,   nie służy dobrze prawu do informacji i nie urzeczywistnia prawa obywateli do rzetelnego informowania, do czego zobowiązana jest prasa.  Służy on  jedynie dezinformacji, a więc jest szkodliwy społecznie.   


            Wnoszę zatem w trybie art. 31 i dalsze Prawa Prasowego  o publikację następującego sprostowania (tekst poniżej):
                                   SPROSTOWANIE
            W artykule autorstwa Roberta Zielińskiego pt. Prokuratura Nierobów (Super Express. z 14 lipca 2005)  napisano, iż  „5.960 prokuratorów przeprowadziło w całym ubiegłym roku zaledwie 7.360 śledztw. Czyli tylko nieco ponad jedno śledztwo na statystycznego prokuratora”.  Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości w  ubiegłym roku 5.225 prokuratorów i 586 asesorów przeprowadziło 10.913 śledztw, przy czym 9.677 w całości jako śledztwa własne, zaś w 1.236 sprawach prokuratorzy zlecili dokonanie określonych czynności śledczych Policji lub innym uprawnionym organom. W 12.198 sprawach prokuratorzy po wszczęciu śledztwa przekazali je do prowadzenia Policji lub innym uprawnionym organom. W 230.664 sprawach śledztwo wszczęła i przeprowadziła Policja lub inne organy; w tych sprawach prokuratorzy po otrzymaniu odpisu postanowienia o wszczęciu śledztwa sprawowali aktywny nadzór procesowy. Powyżej wskazane liczby świadczą o tym, że nieprawdziwy i nieuprawniony jest użyty przez autora  tytuł artykułu „Prokuratura nierobów”. 
Nieprawdziwe jest  też twierdzenie, że „po zmianach wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego ich (przyp. prokuratorów) biurka opustoszały”,  gdyż w rzeczywistości zdecydowana większość obecnych śledztw dotyczy przestępstw, co do których przed zmianą procedury karnej w 2003 r. prowadzone było dochodzenie zwyczajne będące domeną Policji. Ponadto prokuratorzy sprawowali nadzór procesowy nad ponad 990 tys. dochodzeń prowadzonych przez Policję i inne organy. W tych sprawach prokuratorzy nie tylko zatwierdzali uproszczone akty oskarżenia lub postanowienia o odmowie albo umorzeniu postępowania przygotowawczego, ale wcześniej przedłużali okres trwania dochodzenia, dokonywali czynności zastrzeżonych wyłącznie dla prokuratora np. powoływanie biegłych lekarzy psychiatrów, wydawanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, rozpoznawanie zażaleń na czynności prowadzącego dochodzenie. Należy dodać, że organem uprawnionym do sporządzenia i wnoszenia aktów oskarżenia w śledztwach jest wyłącznie prokurator.

W świetle rzeczywistych danych odnoszących się do aktywności prokuratorów nieprawdziwe jest także zdanie zawarte w konkluzji artykułu o rzekomym nieróbstwie prokuratorów, mówiące  że „ich (czyt. prokuratorów) nieróbstwo spowoduje, że zostaniemy zalani przez przestępców”  Przyjęte rozwiązania proceduralne powodują, że prokurator decyduje o sposobie załatwienia wszystkich spraw karnych, których w 2004 r. było 1.696.880, w tym 425.048 załatwionych skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Średnie obciążenie prokuratorów sprawami karnymi w 2004 r. w prokuraturach rejonowych wyniosło 33 sprawy miesięcznie. Nieprawdziwe jest zatem zawarte w artykule zdanie, że „na jednego prokuratora przypada nieco ponad jedno śledztwo”.
Ponadto zaznaczyć trzeba, że operowanie  wyłącznie statystyką odnoszącą się do prowadzenia śledztw nie  odzwierciedla pełnego obciążenia prokuratorów, a więc negatywna ocena  pracy prokuratorów dokonana w artykule (używanie słów „kompromitacja”, a także użycie kilkakrotnie słowa „nieróbstwo”) oparta jest także z tego punktu widzenia na  nieprawdziwych informacjach . Niezwykle absorbujący jest bowiem udział prokuratorów w postępowaniu sądowym. W roku ubiegłym z udziałem prokuratorów osądzono 570.696 osób, przy czym prokuratorzy wnieśli apelacje w odniesieniu do 25.150 osób. Ponadto prokuratorzy załatwili 50.251 spraw cywilnych, 19.662 sprawy administracyjne, 8.866 spraw dotyczących nieletnich oraz podjęli 59.105 czynności profilaktycznych..
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