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W związku z wprowadzającą w błąd opinię publiczną publikacją „Festiwal mody w Ministerstwie Sprawiedliwości” autorstwa Marcina Kąckiego (Nowy Dzień, 26 stycznia 2006 r.),  świadczącą   o braku wiedzy autora  na temat roli i usytuowania Prokuratorii Generalnej i uprawnień Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do tego organu, proszę o  opublikowanie następującej polemiki:
========================================
W publikacji „Festiwal mody w Ministerstwie Sprawiedliwości” (Nowy Dzień, 26 stycznia 2006) autor Marcin Kącki  wyraża pogląd, że  zakup oficjalnych strojów dla radców nowo powołanej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa to zbędny wydatek, świadczący o próżności urzędników, łamiący wyborczą obietnicę „taniego państwa”, złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość, tymczasem nie ma to nic wspólnego z działalnością polityczną jakiejkolwiek partii, gdyż to sam ustawodawca w Ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, przyjętej głosami nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i innych partii,  nałożył na Ministra Sprawiedliwości obowiązek  określenia w drodze rozporządzenia wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej (art. 16 tejże ustawy), tak więc Minister Sprawiedliwości spełnił jedynie ciążący na nim obowiązek ustawowy.  .
Ponadto, w tekście znalazła się  informacja świadcząca o tym, że autor nie wie komu podlega Prokuratoria Generalna i sądzi, że jest to organ podlegający Ministrowi Sprawiedliwości. Zapewne  pomylił ten organ (choć nie powinien tego zrobić,  jeśli w ogóle zabrał się do pisania  na ten temat)  z  istniejącą kiedyś Prokuraturą Generalną, z którą Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa   nie ma nic wspólnego i dlatego napisał, że   „Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro szykuje swoim urzędnikom uroczyste ciuszki za 150 tys. zł” oraz „Zbigniew Ziobro zadbał o to, aby sztab jego urzędników odróżniał się od zwykłych prokuratorów” ? W świetle obowiązującego prawa jest to oczywistą bzdurą,  gdyż  artykuł 1 Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przesądza jednoznacznie, że  Prokuratorię Generalną nadzoruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a więc przedstawiciele Prokuratorii nie są urzędnikami Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem Skarbu Państwa, wydaje jedynie akt  wykonawczy do ustawy i to właśnie uczynił. 
Publikacja red. Marcina Kąckiego została też opatrzona pieczęcią „Absurdalne pomysły urzędników”, a  w świetle tego, co napisał redaktor Kącki można z pełną stanowczością stwierdzić, że absurdalne było rozumowanie autora, który nie zadał sobie nawet trudu zapoznania się z tematem, o którym pisał i w konsekwencji jego tekst okazał się zbiorem absurdów. Skoro jednak ambicją autora było napisanie o strojach urzędników Prokuratorii Generalnej, to szkoda, że nie wspomniał w swoim tekście,  iż urzędowe stroje posiadają nie tylko sędziowie i adwokaci, ale także przedstawiciele innych środowisk (np. rektorzy wyższych uczelni) i nie ma nic dziwnego w tym, że urzędnicy, którzy  staną na straży interesów Skarbu Państwa,  będą odróżniać się strojem (dodajmy, że kadra Prokuratorii w dużym stopniu będzie pochodzić z przedstawicieli zawodów prawniczych, zaś pracownicy przedwojennej Prokuratorii Generalnej cieszyli się dużym prestiżem).
Podsumowując, poszukiwanie w tej sprawie wątków sensacyjnych jest nieuzasadnione. Szkoda, że autor, który doszukuje się takiej sensacji,  nie zapoznał się  ze szczegółowym uzasadnieniem ministerialnego rozporządzenia, o którym pisał, a które jest  powszechnie dostępne. Powinien to uczynić w ramach obowiązku szczególnej staranności dziennikarskiej, o którym mowa w  art.. 12 Prawa Prasowego, a  uniknąłby wówczas zarówno błędów merytorycznych, jak i niefortunnych interpretacji zawartych w tekście jego autorstwa.
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