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Szanowny Panie Prezes ie! 

Bardzo dziękuję za Pana li st z dnia 14 lutego 20 18 r. Odnoszę wrażenie, że jest on w istocie rzeczy 

powtórzeniem stanowiska Ruch S.A. prezentowanego wcześniej niektórym wydawcom. 

Z zadowo leniem przyjąłem do wiadomości, że kompleksowa propozycja dla wydawców jest 

w zasadzie gotowa do dyskusji. Rozumiem także, że planuje Pan serię spotkań z największym i wy

dawcami poświęconych prezentacji i dyskusji nad p rzedstawianą na tych spotkaniach koncepcją. 

Zgodnie z Pańską prośbą przekazałem to pismo członkom Izby. 

Wstępna dyskusja na posiedzeniu Zarządu Izby wskazuje jednak na potrzebę zorganizowania spo

tkania, na którym mógłby Pan przedstawić plan restrukturyzacji wewnętrznej, a co za tym idzie 

uksztahowan ia ramowych warunków współpracy Wydawców z Ruch S.A. Izba, mając na względzie 

dobro kolportażu prasy - nie reprezentując w formalnym znaczeniu tego terminu poszczególn ych wy 

dawców, działających jako w pełni nieza leżni przedsiębiorcy - może stać s i ę praktyczną platformą 

przedstawienia i wymiany poglądów między kierownictwem RUCH S.A. a środowisk iem Wydawców 

- zarówno małych jak i dużych - skupionych w Izbie. 
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Kierując się tymi przesłankami i działając w imieniu Zarządu Izby Wydawców Prasy zapraszam 

Pana na spotkanie we wtorek 20 lub 27 lutego o godz. 11.00 do siedziby Izby, na którym to spotkaniu 

Zarząd Izby - w sumie kilkanaście osób, reprezentujących różne segmenty rynku wydawniczego 

mógłby zapoznać się z planem restrukturyzacyjnym oraz ramową propozycją Ruch S.A. W naszym 

przekonaniu pozwoli to stworzyć warunki do lepszego zrozumienia zasad przyszłych relacji pomiędzy 

każdym z poszczególnych wydawców i firmą, którą Pan reprezentuje. Spotkanie takie, z oczywistych 

względów, nie byłoby w żadnym stopniu poświęcone kwestii indywidualnych warunków współpracy z 

członkami Izby, ale może pozytywnie wpłynąć na klimat dalszych rozmów. 

Proszę zatem o szybką odpowiedź zarówno co do samego spotkania jak i jego terminu. Proszę tak

że rozważyć możliwość przesłania (na e-mail Izby) ewentualnej prezentacji, jeśli wybierze Pan taką 

formę, co przyczynić się może do bardziej efektywnego wykorzystania czasu naszego spotkania. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu Izby Wiesław Podkański 
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