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ODPOWIEDŹ NA PISMO Z 7 LUTEGO 2017 ROKU (VII.564.6.2017.AJK) 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na pismo z 7 lutego 2017 roku informuję, że wszystkie decyzje dotyczące 

Spółki, którą zarządzam od marca 2016 roku, podejmowane są zgodnie z literą prawa i na 

podstawie obowiązujących przepisów. To właśnie w trosce o jak najwyższą jakość 

programów na antenie Radia Merkury, jak i o dostępność do anteny radia publicznego 

poglądów reprezentowanych przez możliwie najszerszą grupę osób (w tym 

samorządowców i polityków różnych opcji politycznych), podjąłem w ostatnim czasie 

wiele konkretnych decyzji związanych nie tylko ze zmianą ramówki, ale też doborem 

specjalistów i dziennikarzy, którzy tę jakość będą gwarantowali. 

Z przykrością przeczytałem, że jest Pan zaniepokojony obecną sytuacją kadrową 

w naszym radiu. Zapewniam Pana, że to właśnie podjęte przeze mnie decyzje gwarantują 

obecnie pluralizm na antenie i obiektywne przekazywanie naszym Słuchaczom pełnego 

spektrum poglądów, opinii oraz profesjonalną pracę całego zespołu dziennikarzy. 

Jednocześnie zapewniam, że wszyscy pracownicy radia mają pełne prawo do wyrażania 

swoich poglądów, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Osobną kwestię stanowi 

publiczne wypowiadanie się dziennikarzom innych mediów na tematy wewnętrzne Spółki 

przez osoby, które nie są do tego upoważnione. Te kwestie reguluje uchwała Zarządu 

a treść dokumentu znana jest wszystkim pracownikom. 

Odnosząc się do informacji prasowych, na których treść się Pan powołuje, a które dotyczą 

Macieja Kluczki, informuję, że Maciej Kluczka przez cały czas jest pracownikiem Radia 

Merkury. Aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Z poważaniem 

Filip Michał Rdesiński 
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