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TVN S.A. rozwiązuję umowę z Katarzyną Bosacką 
 
  

Warszawa, 04.06.2019 r. 
  
W dniu dzisiejszym spółka TVN S.A. podjęła decyzję o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym 
umowy zawartej z Panią Katarzyną Bosacką. Przyczyną uzasadniającą decyzję jest wykorzystanie 
przez Panią Katarzynę Bosacką swojego wizerunku na rzecz innej firmy, pomimo zakazu wynikającego 
z umowy. Pani Katarzyna Bosacka prowadziła w TVN Style audycję telewizyjną pt. „Co nas truje”. 
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Kontakt dla mediów: 
 
 
Marcin Barcz 
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej 
TVN Discovery Polska 
tel. +48 799 633 191 
e-mail: marcin_barcz@tvn.pl   
 
Joanna Górska 
Dyrektor Działu PR 
TVN Discovery Polska 
tel. kom. +48 502 555 054 
e-mail: joanna_gorska@tvn.pl 
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*** 

 

TVN Discovery Polska to czołowy nadawca telewizyjny w Polsce, należący do wiodącego globalnego 
koncernu medialnego Discovery (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK), którego programy inspirują, 
edukują i bawią widzów na całym świecie.   
 
W ofercie TVN Discovery Polska znajduje się aktualnie 26 kanałów telewizyjnych, w tym stacje 
ogólnodostępne oraz portfolio płatne - factualowe, lifestyle’owe, informacyjne, sportowe i filmowe.  
TVN Discovery Polska posiada również bogatą ofertę produktów online, m.in. player – najbardziej 
angażujący polski serwis OTT zawierający kanały na żywo oraz programy na żądanie, a także 
Eurosport Player oferujący najlepsze wydarzenia sportowe na żywo w sieci. Do nadawcy należy 
Agencja TVN – oferująca najbardziej kompleksowe usługi produkcji i dystrybucji materiałów 
informacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz TVN Media – jedno z wiodących biur sprzedaży 
reklam w Polsce. TVN łączy strategiczne partnerstwo z Grupą CANAL+, operatorem nc+ – czołowej 
platformy cyfrowej w Polsce.  
 
Więcej informacji na stronie corporate.discovery.com oraz na platformach społecznościowych 
@DiscoveryInc. 

Więcej informacji na temat TVN Discovery Polska w zakładce informacje o TVN.  

Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej http://prasa.tvn.pl  
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