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MAREK SZYDŁOWSKI NOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU TVN S.A.  

 

Warszawa – 11 października 2016 r. 

Grupa TVN SA powiększa skład Zarządu i ze skutkiem natychmiastowym powołuje do niego 
Marka Szydłowskiego, obecnego  Dyrektora Departamentu Prawnego. Marek Szydłowski w roli 
Członka Zarządu ds. Prawnych będzie odpowiadał za wszelkie działania prawne grupy, jak 
również bezpieczeństwo informacji, compliance oraz audyt wewnętrzny.  
 
Marek Szydłowski od 2013 roku zapewnia wysoką jakość oraz spójność usług prawnych w każdej 
z jednostek operacyjnych Grupy TVN, jak również jest głównym doradcą prawnym Zarządu TVN. 
Specjalizuje się w prawie dotyczącym funkcjonowania firm z sektora mediów, doradzając 
przedsiębiorcom z tego sektora od 2002 roku, a w szczególności w prawie autorskim, prawie reklamy 
i prawie internetu. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych 
i prawa pracy. 
 
Jim Samples, Prezes TVN SA powiedział: „Przez ostatnie trzy lata Marek świetnie zarządzał naszym 
Departamentem Prawnym oraz pomyślnie przeprowadził TVN przez proces integracji ze Scripps 
Networks Interactive. Marek będzie nieocenionym wsparciem dla działań Zarządu.” 
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Marek Szydłowski jest doświadczonym radcą prawnym. Przez lata jako partner pracował w kilku 
polskich i zagranicznych kancelariach prawnych, jak również zarządzał działem prawnym Agory. Przed 
dołączeniem do TVN był koordynatorem praktyk: TMT oraz prawa ochrony danych osobowych w 
kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie. 
 
Marek Szydłowski skończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. W roku 2001 został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 2003 ukończył 
z wyróżnieniem studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
 

- KONIEC KOMUNIKATU - 

Kontakt dla mediów: 
Joanna Górska 
Szef Zespołu PR  
TVN S.A.  
e-mail: j.gorska@tvn.pl 
 
Marta Jerzykowska  
Specjalista ds. Komunikacji Korporacyjnej,  
TVN S.A.  
tel. (+48 22) 453 57 59 
e-mail: m.jerzykowska@tvn.pl 
 

 

 

 

*** 

 

 

TVN to wiodąca grupa medialna w Polsce należąca do amerykańskiego koncernu mediowego Scripps 
Network Interactive – jednego z czołowych producentów i dostawców atrakcyjnych treści lifestylowych 
dla telewizji, internetu i nowych platform mediowych. Kanały Scripps Networks Interactive docierają do 
milionów odbiorców w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w 
Afryce. 

W ofercie TVN znajduje się aktualnie 13 kanałów telewizyjnych, w tym stacje tematyczne – najbardziej 
opiniotwórczy kanał informacyjny w Polsce, kanał motoryzacyjny, filmowy, kanał dla kobiet itd.  TVN 
posiada również bogatą ofertę produktów online, w tym m.in. jedną z wiodących platform wideo na 
żądanie - Player.pl. Do nadawcy należy Agencja TVN – oferująca najbardziej kompleksowe usługi 
produkcji i dystrybucji materiałów newsowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz TVN Media – 
największe biuro sprzedaży reklam w Polsce. TVN łączy strategiczne partnerstwo z Grupą Canal+, 
operatorem nC+ - wiodącej platformy cyfrowej w Polsce. Jest także partnerem Ringier Axel Springer 
Media AG, będącego operatorem Onetu – lidera wśród portali internetowych. 

Więcej informacji na temat TVN w zakładce informacje o TVN.  

Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 
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