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	Pan
	Czesław Pańczuk
	Redaktor Naczelny
	„Panoramy Legnickiej”
	

Na podstawie art. 31 Prawa prasowego wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych faktów oraz stwierdzeń zawierających określenia godzące w dobre imię prokuratury oraz przypisujące mi wypowiedzi, których w rzeczywistości nie udzieliłam – zawartych w „Panoramie Legnickiej” numer 266/46 z dnia 15 listopada 2005 r. w artykule Artura Kowalczyka pt. „Sprawy zawieszone na kołku”. 
Powyższy artykuł opracowany został na podstawie szczegółowych danych przekazanych przeze mnie panu redaktorowi Arturowi Kowalczykowi w rozmowie telefonicznej a dotyczących lustracji spraw zawieszonych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy i prokuraturach rejonowych tego okręgu. Redaktor Kowalczyk przedstawił się jako korespondent dziennika Trybuna.
W przytoczonej publikacji pan Artur Kowalczyk ujawnił rażący brak szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów, czego wymaga od niego, jako dziennikarza, art. 12 Prawa prasowego. Większość informacji, których udzieliłam zostało przeinaczonych, przedstawionych tendencyjnie lub wręcz nieprawdziwie. Ponadto przypisane mi słowa, ujęte w myślnikach, sugerujące dosłowne cytowanie, nie zostały przeze mnie wypowiedziane. Nigdy nie wypowiadałam ocen odnośnie jakichkolwiek jednostek prokuratur, gdyż byłoby to niedopuszczalne i niezgodne z zasadą profesjonalizmu. Nadto, nie uprzedzono mnie, że w publikacji będą zawarte jakiekolwiek cytaty i tym samym pozbawiono mnie możliwości ich autoryzacji. Należy przy tym zaznaczyć, że – ujęte jako moje – wypowiedzi są niepoprawne gramatycznie i prawnie, co niewątpliwie rzutuje na moją reputację zawodową. Zarzut niepoprawności językowej i logicznej należy przy tym postawić całej publikacji.

Co więcej autor bezpodstawnie powołuje się na informacje od „ekspertów z Prokuratury Generalnej”. Informacje w tej sprawie uzyskał wyłącznie ode mnie i nie kontaktował się z żadnym innym pracownikiem Prokuratury Krajowej (Prokuratura Generalna nie istnieje).
Tego rodzaju artykuł, który wprowadza opinię publiczną w błąd, co do istotnego elementu pracy prokuratury, jakim jest ocena postępowań karnych i dyskwalifikuje określone prokuratury 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 pana Artura Kowalczyka pt. „Sprawy zawieszone na kołku” opublikowanym w „Panoramie Legnickiej” numer 266/46 z dnia 15 listopada 2005 r. zawarto następujące nieprawdziwe lub nieścisłe informacje:
Nie jest prawdą, że badanie spraw zawieszonych w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy i prokuraturach rejonowych tego okręgu zostało przeprowadzone przez „kontrolerów” czy też „inspekcję” w „Prokuraturze Generalnej”, gdyż takiej jednostki w ogóle nie ma. Lustracja została przeprowadzona przez wizytatorów w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy a sprawozdanie w ww. zakresie sporządzono w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu. Opisywana lustracja postępowań zawieszonych obejmowała nieomal 20 lat działalności prokuratur i w żadnym razie nie doprowadziła do wniosku, iż „w prokuraturze nie wszystko gra”, – które to stwierdzenie ujęto w nagłówku artykułu. Nadmienić należy, że lustracja postępowań karnych w prokuraturach jest jedną z rutynowych czynności prokuratorskich i nie ma na celu dokonywania ocen prokuratur a jedynie badanie zasadności podejmowanych decyzji procesowych.
Nieprawdziwe są niektóre dane liczbowe i ich opis przedstawione w artykule. I tak:
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „aż 10 % postępowań prowadzonych przez prokuratorów w okręgu legnickim zawieszono zbyt wcześnie lub nawet pochopnie”. Uwagi wizytatorów dotyczyły 10 % postępowań zawieszonych a nie prowadzonych w prokuraturach okręgu legnickiego.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że 49 postępowań „cofnięto w celu uzupełnienia dokumentacji”. W 49 postępowaniach stwierdzono niekompletność dokumentacji, co nie skutkowało konsekwencjami procesowymi i koniecznością podjęcia postępowań. Główną przyczyną zawieszenia postępowań w okręgu legnickim była niemożność ujęcia lub ustalenia miejsca pobytu podejrzanego, a nie „braki w materiałach dowodowych”. W takich sprawach kontynuowanie postępowania nie jest możliwe.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „wśród zawieszonych postępowań najwięcej było związanych z alimentami” – gdyż najwięcej zawieszonych postępowań dotyczyło przestępstw przeciwko mieniu.
Nieprawdziwe jest też stwierdzenie zawarte w artykule, że „prokuratura rezygnowała, gdy nie można było znaleźć osób, które powinny je płacić (alimenty)”. Nikt z prokuratorów takiej oceny dziennikarzowi nie przekazał, zwłaszcza, że jest to ocena niesłuszna i wręcz pozbawiona logiki.
 Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „wiele zastrzeżeń wzbudziły zawieszenia spraw dotyczących fałszowania lub podrabiania dokumentów a także kradzieży włamań i przywłaszczenia mienia oraz wyłudzeń i oszustw”. Takiej oceny nie zawierał wynik lustracji przedstawiony autorowi artykułu. Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż nie było „wielu” zastrzeżeń do wymienionych przez autora kategorii spraw. Autor wymienił kategorie spraw podlegających lustracji w tym także takie, w których nie było żadnych zastrzeżeń.
Nieuzasadnione i nieprawdziwe jest stwierdzenie zawarte w artykule, że „chyba za długo i za bardzo doszukiwano się tam przestępstwa a okazywało się to nieuzasadnione” przypisane przez autora „ekspertom z Prokuratury Generalnej”. Dziennikarz informacje w tej sprawie uzyskał wyłącznie ode mnie i nie kontaktował się z żadnym innym pracownikiem Prokuratury Krajowej (Prokuratura Generalna nie istnieje). Autorem powyższej wypowiedzi – przypisanej rzekomym ekspertom – jest wyłącznie sam twórca artykułu. W dodatku jest to ocena niezasadna. 
Autor przypisuje mi dokonanie ocen prokuratury legnickiej, której w rzeczywistości nie dokonałam. I tak nieprawdziwe są, przypisywane mi zdania, że „Legnicka prokuratura nie wypada najgorzej, ale jest gorsza od jeleniogórskiej”, „Ponad sto postępowań powinno być podjętych od nowa, choć zostaną zakończone”, i „Tutaj należałoby pochwalić, ale to za mało by uznać prokuratury z okręgu legnickiego za pracujące bezbłędnie.” Powyższych zdań nie wypowiedziałam; są one wymyślone przez autora artykułu i nielogiczne. Nie przedstawiłam dziennikarzowi ocen odnoszących się do jakichkolwiek jednostek prokuratur. Nadto, nie uprzedzono mnie, że w publikacji będą zawarte jakiekolwiek cytaty i tym samym pozbawiono mnie możliwości ich autoryzacji.

	Biorąc pod uwagę tak liczne uchybienia autora artykułu, sprzeczne z zasadą staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów, domagam się sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w omawianym artykule.
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