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							Pan Redaktor Naczelny
							„Super Expressu”
                                                                                    Ul. Jubilerska 10 
							  Warszawa 00 – 939


Szanowny Panie Redaktorze,

		Do chwili obecnej tj. do dnia 18 sierpnia 2005 Redakcja „Super Expressu” uchyla się od opublikowania sprostowania skierowanego przeze mnie do Pana w dniu 19 lipca w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi w artykule „Prokuratura nierobów” (Super Express z 14 sierpnia 2005). Nie otrzymałam również żadnej odpowiedzi na kolejne pismo w tej sprawie skierowane do Pana w dniu 4 sierpnia 2005, w którym ponownie wnoszę o opublikowanie sprostowania z dnia 19 lipca. Termin ustawowy publikacji sprostowania został zatem przez Pana Redaktora Naczelnego czterokrotnie przekroczony, co stanowi złamanie obowiązującego w Polsce prawa, o którego przestrzeganie podobno Redakcja „Super Expressu” się troszczy, a którego sama nie zamierza przestrzegać i nie przestrzega.
Przykro jest mi kolejny raz przypominać, a zmusza mnie do tego zaistniała sytuacja,   że obowiązkiem Redaktora Naczelnego w świetle obowiązującej Ustawy Prawo Prasowe jest publikacja sprostowania w ustawowym terminie i na warunkach przewidzianych w tej ustawie. Termin publikacji sprostowania w dzienniku wynosi 7 dni od otrzymania sprostowania lub odpowiedzi, a w przypadku zaistnienia obligatoryjnych, bądź fakultatywnych przesłanek do odmowy opublikowania sprostowania przewidzianych w Ustawie Prawo Prasowe (co w tym wypadku nie miało miejsca)  redakcja ma obowiązek wskazania jakie przesłanki warunkują odmowę i które fragmenty sprostowania  nadają się do publikacji. Taka odmowa musi być również przesłana w ustawowym terminie 7 dni od otrzymania tekstu sprostowania, co w tym wypadku nie miało miejsca, gdyż nie otrzymałam żadnej korespondencji z „Super Expressu” w tej sprawie.  Żaden z tych ustawowych obowiązków nie został spełniony, co samo w sobie w praworządnym państwie stanowi wystarczającą podstawę do zawiadomienia o popełnieniu przez Redakcję „Super Expressu” przestępstwa prasowego, a w konsekwencji ukarania Redakcji zgodnie z sankcją przewidzianą w art. 46 Ustawy Prawo Prasowe. Nie chciałabym jednak uciekać się do tak drastycznych środków, jak zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez „Super Express”, na jakie w tym wypadku pozwala mi obowiązujące prawo, bo nie to jest moim zamiarem. Wciąż mam nadzieję, że redakcja w trosce o własny dobry wizerunek i o osoby, które przez publikację w wymienionym artykule nieprawdziwych informacji naraziła na utratę zaufania, zrozumie, że uchylanie się od naprawy tego błędu (w postaci choćby publikacji sprostowania) jest taktyką niewłaściwą i nie służącą dobrze gazecie i jej wizerunkowi.             
                       Zaznaczam, że nigdy nie traktowałam i nie zamierzałam traktować „Super Expressu” i dziennikarzy tej gazety jako niepoważnych  partnerów i liczyłam na takie samo traktowanie mnie. Od Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziów i prokuratorów, których Państwo często bardzo ostro krytykujecie, oczekujecie przestrzegania prawa,  sami natomiast uważacie się Państwo za stojących „ponad prawem” i  zwolnionych z obowiązku przestrzegania go wtedy, gdy  jest to dla redakcji wygodniejsze, niż podporządkowanie się wymaganiom prawnym i obowiązkom jakie z prawa wynikają.  Z Ministerstwa Sprawiedliwości zawsze „Super Express” otrzymywał informacje najszybciej, jak to możliwe, w terminie krótszym  niż ustawowy termin udzielania informacji. Niestety  to w jaki sposób Państwo sami w stosunku do siebie traktujecie  obowiązujące prawo    skłania mnie do przekonania, że  mam do czynienia z niepoważnym partnerem, co oczywiście z pewnością może wpłynąć na mój stosunek zarówno do redakcji, jak i  dziennikarzy tej gazety, nad czym bardzo ubolewam.  
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