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W odpowiedzi na pismo znak: VII.564.80.201 9.MAW z dnia 29 listopada 2019 roku 

skierowane na ręce Pani Joanny Turek - Dyrektor Polskiego Radia 24, w sprawie zakończenia 
przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną współpracy z Panem Łukaszem Warzechą, pragnę udzielić 
następujących wyjaśnień.

W pełni podzielam Pana zdanie, iż media publiczne powinny wykazywać się szczególną 
troską o zapewnienie pluralizmu przekazywanych treści, a także swobody pracy dziennikarzom. 
Trudno też nie zgodzić się z postawioną przez Pana tezą, że następstwa braku pluralizmu w 
mediach są groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, gdyż mogą przekładać się na 
naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie.

Zapewniam, iż w Polskim Radiu - Spółce Akcyjnej, wszelkie kwestie odnoszące się do 
polityki personalnej funkcjonują w oparciu o przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności 
redakcyjnej dziennikarzy oraz redaktora naczelnego, którym stosownie do brzmienia art. 7 ust. 
2 pkt 7 Prawa prasowego jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie 
działalności redakcji, w tym także o osobach współpracowników.

Gwarantuję, że Polskie Radio - Spółka Akcyjna jako rozgłośnia, której podstawowym 
celem jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce, w pełni szanuje i respektuje 
wszelkie prawa oraz wolności człowieka i obywatela - w tym tak istotną wolność słowa oraz 
wolność mediów, wyrażone w art. 14 oraz art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
W duchu tychże wartości kreowana jest także polityka redakcyjna oraz podejmowane są 
wszystkie decyzje personalne.

Mając powyższe na względzie wyjaśniam, że zakończenie współpracy z Panem Łukaszem 
Warzechą nie stanowiło naruszenia swobody dziennikarskiej.
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