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KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE PRAC NIEZALE ŻNEJ KOMISJI  

DO SPRAW ZBADANIA ZARZUTÓW DOTYCZ ĄCYCH  

MOBBINGU I MOLESTOWANIA W TVN 

 
 

Warszawa – 24 lutego 2015 roku 
 
Dnia 13 lutego 2015 roku Zarz ąd TVN S.A. podj ął decyzj ę o powołaniu specjalnej 
niezale żnej komisji w celu zbadania zarzutów dotycz ących mobbingu i molestowania 
w TVN („Niezale żna Komisja”). 
 
Niezależna Komisja rozpoczęła prace 16 lutego 2015 roku. W skład komisji wchodzą: 
 

- adwokat Bartłomiej Raczkowski, kancelaria Raczkowski Paruch, ekspert ds. prawa 
pracy, Przewodniczący 

- Agnieszka Trysła,  Dyrektor Działu HR w TVN (zatrudniona w TVN od 2007 roku) 
- Marek Szydłowski, Dyrektor Departamentu Prawnego TVN (zatrudniony w TVN od 

2013 roku). 

Niezależna Komisja z własnej inicjatywy rozpoczęła serię rozmów z obecnymi oraz byłymi 
pracownikami i współpracownikami TVN. Dotychczas przeprowadzono dwanaście rozmów, a 
szesnaście kolejnych ma mieć miejsce w ciągu dziesięciu nadchodzących dni. Zakres prac 
komisji nie ogranicza się wyłącznie do publicznie rozpowszechnianych zarzutów.  
 
Po wyczerpującej analizie i zakończeniu prac Niezależna Komisja przekaże wnioski 
Prezesowi Zarządu TVN. 
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Markus Tellenbach, Prezes Zarz ądu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A. 

 
Markus Tellenbach, Prezes Zarz ądu i Dyrektor Generalny TVN S.A. powiedział :  
„TVN jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. Swoją pozycję 
zawdzięcza między innymi wysokim standardom pracy, ujętym w Regulaminie Pracy  TVN. 
TVN nie toleruje żadnych form mobbingu ani molestowania, w tym także molestowania 
seksualnego. Jako odpowiedzialny pracodawca będziemy nadal prowadzić  politykę zero 
tolerancji, potwierdzając naszą dobrą reputację i w dalszym ciągu wykazując czujność wobec 
jakichkolwiek zachowań niepożądanych. Jeśli będzie to konieczne, podejmiemy dodatkowe  
kroki, by TVN pozostał bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem pracy.” 

TVN systematycznie oferuje liczne szkolenia w ramach działań zmierzających do 
zapobiegania w miejscu pracy zachowaniom takim jak dyskryminacja, mobbing, 
molestowanie. Ich celem jest zapewnienie skutecznej komunikacji i właściwego sposobu 
postępowania w przypadku trudnych sytuacji. Wielowymiarowe i zróżnicowanie podejście 
TVN w tym zakresie wykracza dalece poza wymogi Kodeksu Pracy. Działania,  
o których mowa są systematycznie podejmowane co najmniej od 2008 roku. 

W TVN przeprowadzono szkolenia, których zakres tematyczny obejmował informacje 
dotyczące mobbingu, dyskryminacji i przemocy w pracy. W trakcie szkolenia informowano 
uczestników, że w przypadku zaobserwowania tego rodzaju zachowań, należy zgłosić je do 
Działu HR. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał podręcznik z opisem zachowań niepożądanych w firmie, 
takich jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne. 

W szkoleniu, od 2008 roku, wzięło udział 4.777 osób (liczba ta nie uwzględnia danych 
dotyczących osób, które otrzymały materiały szkoleniowe w trybie online.) 

Do chwili zakończenia prac Niezależnej Komisji, TVN nie będzie udzielać komentarzy w 
sprawie wstępnych ustaleń komisji, w tym także informacji i szczegółów dotyczących osób 
zatrudnionych w firmie.  

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
Emilia Ordon 
Dyrektor Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 
tel. (+48 22) 856 67 97 
e-mail: press@tvn.pl 
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*** 
TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. W jej ofercie znajdują się następujące kanały 
telewizyjne:  
 

TVN - wiodący kanał telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz 
rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  

 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN24 Biznes i Świat  jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej i 
międzynarodowej.  
 
TVN Meteo  to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. 
 
TVN Turbo  jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn 
i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style  jest kanałem telewizyjnym adresowanym do kobiet, poświęconym urodzie, 
stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i  dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
iTVN Extra  jest drugim kanałem telewizyjnym TVN skierowanym do Polaków 
zamieszkałych za granicą. Kanał oferuje programy o profilu rozrywkowym, lifestylowym, 
aktualności, wiadomości biznesowe i zagraniczne. 
 
Mango24  to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  

 
 
 
TVN posiada bogatą ofertę produktów online: 

  
tvn.pl  - cały TVN w jednym miejscu. Zawiera informacje o ulubionych serialach, 
programach i gwiazdach TVN, a także newsy show-biznesowe z modą, urodą, 
kinem i rozrywką na czele. Zapewnia bieżący dostęp do odcinków ulubionych 
seriali i show. 

 
player.pl  – platforma VOD, umożliwia bezpłatny dostęp online do bogatej biblioteki 
seriali i programów telewizyjnych. Jest dostępna m.in. na urządzeniach z 
systemem Android i iOS, konsolach PS3, w telewizorach wiodących producentów 
oraz w dekoderach kablowych i satelitarnych. Pozwala oglądać niektóre ulubione 
programy nawet przed emisją na antenie. 
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veedo.pl  - rozrywkowy portal wideo prezentujący niezwykłe talenty, wyjątkowe 
wydarzenia oraz hity internetu z całego świata. Umożliwia użytkownikom 
dodawanie filmów, przez co stanowi doskonałą platformę do prezentacji i promocji 
wyjątkowych talentów. Zawiera także najciekawsze krótkie filmy wideo z polskich i 
zagranicznych mediów. Użytkownicy mogą ocenić każdy materiał przy pomocy 
unikalnych stickerów opisujących emocje związane z obejrzanym filmem. 
 
tvn24.pl  - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 

 
tvnmeteo.pl - najnowocześniejszy portal pogodowy w Polsce. Tworzony przez 
profesjonalną redakcję, internautów i widzów zainteresowanych tematyką meteo. 
Umożliwia sprawdzenie pogody w ponad 80 tys. miejsc w kraju i na świecie.  
 
tvnwarszawa.pl  - projekt medialny poświęcony Warszawie. Koncentruje się na 
życiu stolicy i jej mieszkańców, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
 
Kontakt24.pl  - serwis internetowy promujący ideę dziennikarstwa obywatelskiego, 
zapewniający jego użytkownikom realny wpływ na treści relacjonowane przez 
telewizję TVN24 i portal TVN24.pl.  

 
*** 

Do portfolio TVN należą: 
 

Biuro Reklamy TVN Media Sp. z o.o.  – największe biuro sprzedaży reklam w 
Polsce proponujące nowoczesną komunikację w stacji TVN, kanałach z szerokiej 
palety Premium TV oraz najbogatszą ofertę jakościowego video on-line. Biuro 
tworzy zespół specjalistów kreujących nieszablonowe rozwiązania dla swoich 
klientów. 
 
Premium TV  to oferta kanałów tematycznych oraz naziemnej telewizji cyfrowej 
skierowana do wymagających i poszukiwanych przez reklamodawców grup 
celowych, reprezentuje reklamowo takich nadawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company, Discovery Network, AXN Europe Limited, FOX International 
Channels i Telestar (iTV). 
 
Agencja TVN  - zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów newsowych dla 
klientów w Polsce i za granicą, świadczy usługi produkcji telewizyjnej i 
broadcastingowe. Oferuje najbardziej kompleksowe usługi w Europie Środkowej i 
Wschodniej. 

 

*** 
 

TVN S.A. jest założycielem fundacji TVN „nie jesteś sam”: 
 

Fundacja TVN “nie jeste ś sam”  pomaga ludziom cierpiącym na nieuleczalne, 
wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN wspiera też finansowo 
szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty remontów, zakupu 
sprzętu medycznego oraz karetek.  
Działalność biura Fundacji TVN jest w całości finansowana z darowizny pieniężnej 
przekazywanej co roku przez jej fundatora - TVN S.A.  

 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r.  
Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 


