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Decyzje KRRiT 

 

 
Podmiot 

 
Kwota 
kary 

 
Data wpłaty 

 
Uwagi 

1.  Decyzja nr 1/2012 z 12 
marca 2012 roku – kara za 
naruszenie zakazu 
wynikającego z art. 16c 
punkt 1 ustawy o radiofonii 
i telewizji – zakaz ukrytych 
przekazów handlowych 

Telewizja Polska SA 
(TVP 3) 

30 000  
 
 
 
 
 
05-07-2013 

Pismem z 22.03.2012 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
Wpłata 

2.  Decyzja nr 2/2012 z 12 
marca 2012 roku – kara za 
naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia KRRiT w 
sprawie sposobu 
prowadzenia w programach 
radiowych i telewizyjnych 
działalności reklamowej i 
telesprzedaży 

4fun Media SA       
(4 fun.tv) 

2 900  
15-03-2012 

 
Wpłata 

3.  Decyzja nr 3/2012 z 30 
marca 2012 roku – kara za 
art. 18 ust.1 urt poprzez 
rozpowszechnienie 
6.10.2011 o godz. 8.00 
audycji z cyklu „Poranny 
WF” 

ESKA ROCK SA 50 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.02.2014 

Pismem z 12.04.2012r. 
nadawca złożył odwoła-
nie do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – Sądu 
Gospodarczego; 
26.02.2014  Sąd 
Okręgowy  oddalił 
odwołanie w całości, 
Wyrokiem z 4.02.2014 r. 
Sąd Apelacyjny oddalił 
apelację spółki Eska 
Rock SA 
 
Wpłata 

4.  Decyzja nr 4/2012 z 30 
marca 2012 roku – kara za 
naruszenie obowiązku 
wynikającego z art. 16c w 
związku z art. 4 pkt 11 
ustawy o radiofonii i 
telewizji (reklama ukryta) 

Warszawska 
Prowincja 

Redemptorystów 
(Radio Maryja) 

4 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.11.2013 

Pismem z 11 kwietnia 
2012 nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XVII 
Wydział Sąd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów; 
19.07.2013 Sąd 
Okręgowy wydał wyrok o 
oddaleniu odwołania i 
zasądził na rzecz 
Przewodniczącego 
KRRiT kwotę 6000 
tytułem zwrotu kosztów 
postępowania 
procesowego. 
 
Wpłata 
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5.  Decyzja nr 5/2012 z 9 lipca 
2012 roku – kara za 
naruszenie art. 18 ust.1 i 5 
urt oraz rozporządzenia 
KRRiT z 23 czerwca 2005 r. 
w związku z 
rozpowszechnianiem w 
dniach 21 września oraz 5 i 
19 października 2011 roku , 
o godz. 21.30 audycji z 
cyklu „Top Model. Zostań 
Modelką” 

TVN SA 200 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2015 

Pismem z 23 lipca 2012 
roku nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sąd 
Gospodarczy 
10.01.2014 r Sąd wydał 
Wyrok, w którym uchylił 
decyzję 
Przewodniczącego 
KRRiT; 9.04.2015 r. Sąd 
Apelacyjny w Warszawie 
w znacznej części 
uwzględnił złożoną przez 
KRRiT apelację. Kara dla 
nadawcy została 
zmniejszona do kwoty 
150 tys. 
Wpłata 
12.10.2016 r. Sąd 
Najwyższy uchylił wyrok 
Sądu Apelacyjnego i 
przekazał sprawę Sądowi 
Apelacyjnemu do 
ponownego rozpoznania 

6.  Decyzja nr 6/2012 z 11 
lipca 2012 roku – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 urt 
(reklama ukryta) 

Warszawska 
Prowincja 

Redemptorystów 
(Radio Maryja) 

20 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.10.2014 

Pismem z 20 lipca 2012 
roku nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XVII 
Wydział Sąd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 
Pismem z 3 października 
2012 r. Sąd Okręgowy w 
Warszawie doręczył 
Przewodniczącemu 
KRRiT odwołanie 
nadawcy w sprawie. 
Wyrokiem z 24.07.2013 
Sąd Okręgowy w 
Warszawie oddali 
odwołanie nadawcy. 
Nadawca złożył apelację. 
Sąd Apelacyjny 
17.06.2014 wydał wyrok 
oddalający apelację i 
zasądził zwrot kosztów 
postępowania 
Wpłata 
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7.  Decyzja nr 7/2012 z 30 
lipca 2012 roku – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 1 urt 
poprzez rozpowszechnienie 
12 czerwca 2012 roku w 
godz. 8;00-10:00 audycji z 
cyklu „Poranny WF” - 
Ukrainki 

ESKA ROCK SA 75 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-08-2014 

Pismem z 26.04.13 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie XX Wydział 
Gospodarczy. Wyrokiem 
z dnia 14.08.2013 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie 
zmienił punkt 2 decyzji 
przewodniczącego 
KRRiT zmniejszając 
nałożoną karę do kwoty 
50 000 zł, oddalił 
odwołanie nadawcy z 
pozostałym zakresie, 
oddalił wniosek o 
wstrzymanie wykonania 
decyzji, zasądził na rzecz 
Przewodniczącego 
KRRiT kwotę 228 zł 
tytułem zwrotu kosztów 
procesu. 
Wpłata 

8.  Decyzja nr 1/2013 z 21 
stycznia 2013 roku  - kara 
za naruszenie art. 18 ust. 1 i 
2 urt. w związku z 
rozpowszechnianiem 
audycji z cyklu „Krzywe 
zwierciadło” 

SUPERSTACJA 
Sp. z o.o. 

70.000  Pismem z 4.02.2013 r 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w W-wie 
XX Wydz. Gospodarczy; 
29.04.2014 r. Sąd 
Okręgowy wydał wyrok 
uchylający decyzję 
Przewodniczącego 
KRRiT; 
18.06.2014 r. KRRiT 
złożyła apelację; 
2.09.2015 r. Sąd 
Apelacyjny w Warszawie 
oddalił apelację KRRiT 

9.  Decyzja nr 2/2013 z 27 
marca 2013 roku  - kara za 
naruszenie art. 18 ust. 5 urt. 
w związku z 
rozpowszechnianiem 
audycji z cyklu „Rozmowy 
w toku” 

TVN SA 250.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.06.2017 

Pismem z 10.04.13 r. 
nadawca złożył odwoła-
nie do Sądu Okręgowego 
w Warszawie - XX 
Wydział Gospodarczy. 
Wyrokiem z 23.11.2015 
r. oddalono odwołanie.  
29.12.2015 r. wpłynęła 
apelacja TVN. 
11.05.2017r. - wyrok 
oddalający apelację. 
19.10.2017- powód złożył 
skargę kasacyjną.  
Wpłata 
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10.  Decyzja nr 3/2013 z 8 lipca 
2013 roku – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 6, 
16B ust. 4 pkt 4, art. 18 ust. 
5 i 5b urt. oraz par. 3 ust. 1 i 
4 rozporządzenia KRRiT z 
30.06.2011 r w sprawie 
sposobu prowadzenia w 
programach radiowych i 
telewizyjnych działalności 
reklamowej i telesprzedaży 
(brak oznaczeń bloku 
reklamowego) oraz par. 2, 3 
i 5 ust. 3 rozporządzenia z 
23.06.2005 w sprawie 
kwalifikowania audycji lub 
innych przekazów mogących 
mieć negatywny wpływ na 
prawidłowy fizyczny, 
psychiczny lub moralny 
rozwój małoletnich… 
poprzez rozpowszechnianie  
audycji „Upadłe anioły”  

TELESTAR SA – 
program iTV 

100.000  Pismem z 16.07.13 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego. 24.03.15. 
Sąd Okręgowy w 
Warszawie oddalił 
odwołanie spółki 
Telestar, zaś nałożona 
kara znajduje 
uzasadnione podstawy 
Pismem z 15 maja 2015 r. 
spółka TELESTAR 
zwróciła się do KRRiT o 
częściowe umorzenie  lub 
rozłożenie na raty 
nałożonej kary 
Decyzją nr DM-01/2016 
z 8 kwietnia 2016 r 
Przewodniczący KRRiT 
rozłożył kwotę  100 000 
na 12 rat 
14.06.2017r. wystawiono 
tytuł wykonawczy 

11.  Decyzja nr 4 z 26 lipca 2013 
roku – kara za naruszenie 
art. 18 ust. 5 i 5a urt oraz 
par. 2 i 3 ust. 1 
rozporządzenia KRRiT 
poprzez rozpowszechnienie 
w programie 103,7 Roxy 
FM audycji „Ranne Kakao. 
Pierwsza Krew” 

Grupa Radiowa 
Agory Sp. o.o.  

6 500 05.08.2013 Wpłata 

12.  Decyzja nr 5 z 26 lipca 2013 
roku – kara za naruszenie 
art. 18 ust. 5b urt oraz par. 5 
ust. 2,3,4 pkt 4 
rozporządzenia poprzez 
rozpowszechnienie w 
programie pod nazwą TVN 
audycji „Sędzia Anna Maria 
Wesołowska” 

TVN SA 100 000  Pismem z 08.08.13 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie - XX Wydział 
Gospodarczy            
Pismem z 18.01.17 r. 
doręczony został wyrok  
Sądu z 21.12.16 r. 
oddalający odwołanie 
nadawcy od Decyzji nr 
5/2013  
Nadawca złożył apelację  

13.  Decyzja nr 6 z 9 sierpnia 
2013 roku – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 
urt poprzez 
rozpowszechnienie w dniu 8 
marca 2013 roku w 

Telewizja Polska 5 000 27-08-2013 Wpłata 
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programie TVP2 audycji pt. 
„Tylko dla dorosłych” 

14.  Decyzja nr 7 z 25 
października 2013 roku – 
kara za naruszenie art. 16 
ust. 3 urt, par. 11 ust. 2 
rozporządzenia KRRiT z 
30.06.2011 r w sprawie 
sposobu prowadzenia w 
programach radiowych i 
telewizyjnych działalności 
reklamowej i telesprzedaży, 
a także par.5 ust.2 pkt 5 i 6 
rozporządzenia KRRiT z 
6.07.2000 r w sprawie 
sposobu sponsorowania 
audycji lub innych 
przekazów 

ESKA TV SA 10 000 08-11-2013 Wpłata 

15.  Decyzja nr 8 z 25 
października 2013 roku – 
kara za naruszenie art. 16 
ust. 3 urt, par.11 ust. 2 pkt 2, 
6 i 7 rozporządzenia KRRiT 
z 30.06.2011 r w sprawie 
sposobu prowadzenia w 
programach radiowych i 
telewizyjnych działalności 
reklamowej i telesprzedaży, 
a także par.4 ust.2 pkt 1 
rozporządzenia KRRiT z 
30.06.2011 r w sprawie 
szczegółowych warunków 
lokowania produktów 

Lemon Records Sp. 
z o.o. (program 

POLO TV) 

10 000 30-10-2013 Wpłata 

16.  Decyzja nr 9/2013 z 23 
grudnia 2013 roku – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 i 
art. 20 ust. 1 ustawy o 
radiofonii i telewizji 

TVR Sp. z o.o.  15 000 10-03-2014 Wpłata 

17.  Decyzja nr 1/2014 z 11 
marca 2014 roku – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 4 
ustawy o radiofonii i 
telewizji w związku z 
emisją filmy pt. „Siła 
pożądania” w dniu 
26.08.2013 o godz. 23:15 

TVN SA  
program TVN Style 

200 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.06.2017 

pismem z  25.03.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XX 
Wydział Gospodarczy. 
Wyrok Sądu Okręgowego 
z 11.08.2015 r. oddalił 
odwołanie TVN. 
9.05.2017 Sąd 
Apelacyjny oddalił 
apelację TVN 
Wpłata 
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18.  Decyzja nr 2/2014 z 25 
kwietnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16b ust. 1 
pkt 2 urt w związku z art. 
131 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 
26.10.1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi 

Orange Polska SA 
(dawniej 

Telekomunikacja 
Polska SA) 

program 
Orange Sport 

50 000 12-05-2014 Wpłata 

19.  Decyzja nr 3/2014 z 25 
kwietnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 w 
związku z art. 4 pkt 20 urt. 
(ukryty przekaz handlowy) 

Warszawska 
Prowincja 

Redemptorystów 
program 

Radio Maryja 

30 000 14-07-2014 Wpłata 

20.  Decyzja nr 4/2014 z 13 
maja 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 5 urt. 
poprzez rozpowszechnienie 
21.05.2013 o godz. 16:30 
audycji pt. Malanowscy i 
partnerzy 

Telewizja Polsat  
Sp. z o.o.  

program (POLSAT) 

50 000 21-05-2014 Wpłata 

21.  Decyzja nr 5/2014 z 6 
czerwca 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 17a ust. 3 i 
ust. 5 urt. oraz par. 4 ust. 2 
rozporządzenia z 
30.06.2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
lokowania produktu 

Telewizja Polsat  
Sp. z o.o.  

(program POLSAT) 

50 000  
 
 
 
 
 

 
7-09-2015 

pismem z 23.06.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego  
 
Wpłata 

22.  Decyzja nr 6/2014 z 12 
czerwca 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 5 ust. 3 
rozporządzenia KRRiT w 
sprawie kwalifikowania 
audycji lub innych 
przekazów mogących mieć 
negatywny wpływ na 
prawidłowy fizyczny, 
psychiczny lub moralny 
rozwój małoletnich… 
poprzez rozpowszechnienie 
audycji pt. „Żyła sobie 
baba” 

Canal+ Cyfrowy 
Sp. z o.o 
(program 

Canal+ Polska) 

50 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-05-2015 

Pismem z 26.06.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
7.09.2015r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie 
wydał wyrok oddalił 
odwołanie nadawcy 
 
Wpłata 

23.  Decyzja nr 7 z 1 sierpnia 
2014 r. – kara za naruszenie 
art. 18 ust. 4 ustawy poprzez 
rozpowszechnienie 20 
lutego 2014 o godz. 22.30 
audycji z cyklu „Jan 
Pospieszalski BLIŻEJ” 

Telewizja Polska SA 
(program TVP Info) 

100 000  
 
 
 
 
 

22.12.15 

Pismem z 14.08.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego  
Wpłata 

24.  Decyzja nr 8/2014 z 24 
września 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 7 
ustawy o radiofonii i 

Telewizja Polska SA 
(program TVP1) 

25 000  
 
 
 

Pismem z 7.10.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
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telewizji w związku z 
nadaniem przekazu 
handlowego podczas emisji 
serialu Klan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12.2016 

Warszawie – Sądu 
Gospodarczego; 
wyrokiem z 24.06.15 r. 
Sąd Okręgowy oddalił 
odwołanie. Nadawca 
złożył apelację. 
Wyrokiem z 18.11.16 r. 
Sąd Apelacyjny oddalił 
apelację. 
Wpłata 

25.  Decyzja nr 9/2014 z 24 
września 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 7 
ustawy o radiofonii i 
telewizji w związku z 
nadaniem przekazu 
handlowego podczas emisji 
serialu Na dobre i na złe  

Telewizja Polska SA 
(program TVP2) 

25 000  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.05.2017 

Pismem z 7.10.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
20.04.2017r. Sąd 
Apelacyjny wydał wyrok 
oddalający apelację TVP 
Wpłata 

26.  Decyzja nr 10/2014 z 24 
września 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 17a ust. 5 pkt 
1 ustawy o radiofonii i 
telewizji w związku z 
nadmierną ekspozycją 
lokowanego produktu 
podczas emisji serialu Klan 

Telewizja Polska SA 
(program TVP1) 

50 000 9-10-2014 Wpłata 

27.  Decyzja nr 11/2014 z 26 
września 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 
ustawy o radiofonii i 
telewizji poprzez 
rozpowszechnienie w dniu 
16.10.2013 r. audycji pt. 
Głos Krakowa 

Prowincja 
Warszawska 

Zgromadzenia 
Najświętszego 
Odkupiciela 

(Redemptoryści) 
(program - Radio 

Maryja) 

13 000 22-10-2014 Wpłata 

28.  Decyzja nr 12/2014 z 26 
września 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 1 
ustawy o radiofonii i 
telewizji poprzez 
rozpowszechnienie w dniu 
11.11.2013 audycji 
zawierającej relację z 
Marszu Niepodległości w 
Warszawie 

Lux Veritatis 
(program - TV 

TRWAM) 

50 000  pismem z 16.10.14 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XVII 
Wydział Sądu Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 
22.09.2015 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie 
wydał wyrok o oddaleniu 
odwołania Fundacji. 
17.08.2017 Sąd 
Apelacyjny w Warszawie 
wydał wyrok uchylający 
decyzję nr 12/2014 
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29.  Decyzja nr 13/2014 z 29 
października 2014 r. – kara 
za naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy o radiofonii i 
telewizji – przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Telewizja PULS Sp. 
z o.o. 

(TV PULS) 

15 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.07.2017 

Pismem z 12.11.14 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XXX 
Wydział Gospodarczy 
29.07.2015 r. - wyrok 
oddalający odwołanie. 
Nadawca złożył apelację. 
31.01.2017 r. Sąd wydał 
wyrok oddalający 
apelację 
Wpłata 

30.  Decyzja nr 14/2014 z 5 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 
ustawy poprzez 
rozpowszechnienie 
28.12.2013 r audycji 
zawierającej wystąpienie o. 
Tadeusza Rydzyka 

Prowincja 
Warszawska 

Zgromadzenia 
Najświętszego 
Odkupiciela 

(Redemptoryści) 
(RADIO MARYJA) 

1 000 17-12-2014 Wpłata 

31.  Decyzja nr 15/2014 z 16 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Maciej Obuchowicz 
VODEON.PL Sp. z 

o.o. 

500 28.09.15 Wpłata 

32.  Decyzja nr 16/2014 z 16 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Edyta Sadowska 
Ringier Axel 

Springer Polska Sp. 
z o.o. 

500 09.02.2016 Wpłata US 475 zł 

33.  Decyzja nr 17/2014 z 16 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Jacek Jarosz  
INFO SERWIS 

JACEK JAROSZ 

500 13.01.15 Wpłata 

34.  Decyzja nr 18/2014 z 17 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16b ust. 1 
pkt 2 ustawy – emisja 

Telewizja Polska SA 
(TVP POLONIA) 

10 000 6.02.2015 Wpłata 
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reklamy piwa w 
niedozwolonej porze 

35.  Decyzja nr 19/2014 z 17 
grudnia 2014 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy - przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

ESKA TV SA 
(ESKA TV) 

20 000 29.01.2015 Wpłata 

36.  Decyzja nr 1/2015 z 8 
stycznia 2015 r. – kara za 
naruszenie art.16 ust. 3 
ustawy(przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Telewizja PULS Sp. 
z o.o 

(PULS 2) 

15 000  Wpłynęło odwołanie. 
16.09.2016 r.- wyrok 
oddalający odwołanie. 
10.11.2016 r. - apelacja 
od wyroku 

37.  Decyzja nr 2/2015 z 5 
lutego 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 17a ust. 2 i 5 
pkt 1 (lokowanie produktu) 

TVN SA 
(TVN Style) 

50 000 17.02.2015 Wpłata 

38.  Decyzja nr 3/2015 z 23 
lutego 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy oraz par. 3 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia w programach 
radiowych i telewizyjnych 
działalności reklamowej i 
telesprzedaży w związku z 
przekroczeniem 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Telewizja POLSAT 
(TV 6) 

15 000  
 
 
 
 
 
 
 

13.03.2017 

Pismem z 10.03 2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
9.11.2017r. – wyrok 
oddalający odwołanie 
Wpłata 
 

39.  Decyzja nr 4/2015 z 23 
lutego 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy w związku z 
przekroczeniem 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Telewizja POLSAT 
(TV 4) 

15 000  Pismem z 10.03 2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
17.03.2017 r. – wyrok 
oddalający odwołanie 
Nadawca złożył apelację 

40.  Decyzja nr 5/2015 z 13 
marca 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy w związku z 
przekroczeniem 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Radio Vanessa Sp. z 
o.o. 

(Radio Vanessa) 

1 500 25.03.2015 Wpłata 

41.  Decyzja nr 6/2015 z 23 
marca 2015 r. – w związku 
z naruszeniem art. 15 ust. 3 i 
art. 15a ust. 1 ustawy 
poprzez niezapewnienie 
określonego w przepisach 

MEDIASAT Sp. z 
o.o. 

(Tele5) 

15 000 05.07.2016 Wpłata 2 179,96 US 
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udziału w kwartalnym 
czasie nadawania audycji 
europejskich oraz audycji 
europejskich producentów 
niezależnych wytworzonych 
w okresie 5 lat przed 
rozpowszechnieniem w 
programie 

42.  Decyzja nr 7/2015 z 21 
maja 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Ringier Axel 
Springer Polska Sp. 

z o.o. 

1000 15.06.2016 Wpłata 

43.  Decyzja nr 8/2015 z 27 
maja 2015 r. – kara za 
naruszenie §11 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie 
sposobu prowadzenia 
działalności reklamowej i 
telesprzedaży oraz § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie 
sposobu sponsorowania 
poprzez niewywiązywanie 
się z obowiązku 
prowadzenia ewidencji 
reklam i audycji 
sponsorowanych 

HOBBY Sp.  z o.o. 
(Radio HOBBY) 

1000 29.04.2016 Wpłata 500 zł 

44.  Decyzja nr 9/2015 z 2 
czerwca 2015 r. – kara za 
naruszenie art.16b ust. 1 pkt 
2 u.r.t. w związku z art. 131 
ust.2 pkt 1 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, art. 16 ust.3 
u.r.t. oraz par. 11 ust. 2 pkt. 
2 i pkt. 4-6 rozporządzenia 
w sprawie sposobu 
prowadzenia w programach 
radiowych i telewizyjnych 
działalności reklamowej i 
telesprzedaży 

Telewizja Republika 
S.A.  

(Telewizja 
Republika) 

10 000 25.08.2015 Wpłata US   9 500 zł 

45. DDecyzja nr 10/2015 z 3 
czerwca 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16c punkt 1 
ustawy o radiofonii i 
telewizji poprzez 
rozpowszechnienie w godz. 
21.00 – 23.30 – audycji „Jak 

LUX VERITATIS 
program (TRWAM) 

30 000 23.06.2015   Wpłata 
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my to widzimy, z daleka 
widać lepiej” – zakaz 
ukrytych przekazów 
handlowych 

46.  Decyzja nr 11/2015 z 9 
lipca 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
urt. poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązków o których 
mowa w art. 47c i art. 47f 

Ewa Sadowska 
Ringier Axel 

Springer Polska 
 Sp. z o.o.  

1000 21.09.2015 Wpłata 

47.  Decyzja nr 12/2015 z 2 
września 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Ewa Sadowska 
Ringier Axel 

Springer Polska 
 Sp. z o.o. 

1000 15.09.2015 Wpłata 

48.  Decyzja nr 13/2015 z 29 
września 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16b ust. 1 
pkt 2 ustawy o radiofonii i 
telewizji w związku z art. 
131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
26.10.1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi – 
reklama piwa 

Telewizja Polska SA 
(TVP Sport) 

50 000 15.10.2015  Wpłata 

49.  Decyzja nr 14/2015 z 9 
października 2015 r. – kara 
za naruszenie art. 16 ust. 3 
urt. – przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Stavka Sp. z o.o.  
(program TTV) 

10 000 13.10.2015  Wpłata 

50.  Decyzja nr 15/2015 z 16 
grudnia 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Edyta Sadowska 
Ringier Axel 

Springer Polska Sp. 
z o.o. 

1000 16.12.2016 Wpłata 

51.  Decyzja nr 16/2015 z 27 
listopada 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1 i 
ust. 1a ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 i § 
2a rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  

Telewizja Polsat Sp. 
z o.o. 

(program POLSAT) 

60 000  Pismem z 21.12.2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
11.05.2017 r. wyrok o 
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innych przekazów oddaleniu odwołania.  
17.07.2017 r. - apelacja 
od wyroku 

52.  Decyzja nr 17/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1a 
ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 i § 
2a rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

Telewizja Puls Sp. z 
o.o.  

(program TV PULS) 

50 000  pismem z 23.12.2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego. 
5.05.2017 r. – wyrok o 
oddaleniu odwołania. 
Nadawca złożył apelację 

53.  Decyzja nr 18/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1 
ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 
rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

ITI Neovision SA 
(program 

KUCHNIA +) 

50 000  Pismem z 21.12.2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
Wyrok z 30.01.2017 r.  
16.03.2017r. – apelacja 
od wyroku  

54.  Decyzja nr 19/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1a 
ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 
rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

TVN SA 
(TVN Style) 

60 000  Pismem z 21.12.2015 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
Wyrok z 2.10.2017 r. 
oddalający odwołanie. 
4.02.2017 Apelacja 
powoda od wyroku 

55.  Decyzja nr 20/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1a 
ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 
rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

TVN SA 
(program TVN) 

60 000  Pismem z 21.12.2015 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
 
13.03.2018 - rozprawa 

56.  Decyzja nr 21/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1a 
ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz § 1 ust. 2 
rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

TVN SA 
(program TVN 24) 

60 000  Pismem z 21.12.2015 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
24.01. 2017 r. wyrok 
oddalający odwołanie 
Apelacja od wyroku 
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57.  Decyzja nr 22/2015 z 27 
listopada 2015 r. - kara za 
naruszenie § 1 ust. 2 
rozporządzenia z 6 lipca 
2000 r. w sprawie 
sponsorowania audycji i  
innych przekazów 

Telewizja Polska SA 
(program TVP 1) 

60 000 7.02.2016 Wpłata 

58.  Decyzja nr 23/2015 z 1 
grudnia 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 5 
ustawy oraz § 2 i 5 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie 
kwalifikowania audycji lub 
innych przekazów 
mogących mieć negatywny 
wpływ na prawidłowy 
fizyczny, psychiczny lub 
moralny rozwój 
małoletnich… poprzez 
rozpowszechnienie 15 
grudnia 2014 r. o godz. 
20.00 filmu Bez litości 

Mediasat Sp. z o.o. 
(program Tele5) 

25 000  29.03.2016 r wystawiono 
tytuł wykonawczy 

59.  Decyzja nr 24/2015 z 22 
grudnia 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16b ust. 1 
pkt 2 ustawy poprzez 
wyemitowanie 27 grudnia 
2014 r. w programie TVN 
przekazu handlowego 
napoju alkoholowego 

TVN SA 
(program TVN) 

60 000  Pismem z 21.01.2016 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
18.01.2017 r. – wyrok 
oddalający odwołanie. 
15.03.17 r. – nadawca 
złożył apelację od 
wyroku. 

60.  Decyzja nr 25/2015 z 23 
grudnia 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 
ustawy poprzez 
wyemitowanie ukrytego 
przekazu handlowego 

ITI Neovision SA 
(program DOMO+) 

60 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.05.2017 

Sąd Okręgowy w 
Warszawie pismem z 
dnia 1 marca 2016 r 
przekazał KRRiT 
odwołanie ITI Neovision 
SA od decyzji nr 25/2015 
w celu nadania 
prawidłowego biegu 
sprawie. 
27.04.17. – odrzucenie 
odwołania 
Wpłata 

61.  Decyzja nr 26/2015 z 30 
grudnia 2015 r. – kara za 
naruszenie art. 16c pkt 1 
ustawy poprzez 
rozpowszechnienie 20.01.15 
audycji pt. Kulisy M jak 
miłość 

Telewizja Polska SA 
Program TVP 2 

60 000 12.01.2016 Wpłata 
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62.  Decyzja nr 061/2016 z 17 
lutego 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Edyta Sadowska 
Ringier Axel 

Springer Polska Sp. 
z o.o. 

1000 26.0216 Wpłata 

63.  Decyzja nr DM-2/2016 z 1 
lipca 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 18a ust. 1 
ustawy poprzez 
przeznaczenie 2,81% czasu 
nadawania audycji z 
udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych z 
powody dysfunkcji słuchu 
zamiast ustawowych 10% 

Telewizja Polska SA 
Program TVP Info 

15 000 30.08.2017 Wpłata 

64.  Decyzja nr DM-3/2016 z 1 
lipca 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 18a ust. 1 
ustawy poprzez 
przeznaczenie 1,59 % czasu 
nadawania audycji z 
udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych z 
powody dysfunkcji słuchu 
zamiast ustawowych 10% 

Telewizja Polska SA 
Program TVP Sport 

15 000 26.07.16 Wpłata 

65.  Decyzja nr 1/DPz/2016 z 20 
lipca 2016 r. – kara za  
naruszenie art. 18 ust. 5 
ustawy oraz par. 2 i 5 ust.3 
rozporządzenia w sprawie 
kwalifikowania audycji … 
w związku z 
rozpowszechnieniem 
15.11.15 r. audycji Savages: 
ponad bezprawiem 

Telewizja Puls Sp. z 
o.o. 

Program TV Puls 

50 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.10.2017 

Pismem z 14.08.16 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego – Sądu 
Gospodarczego w 
Warszawie 
5.06.2017 r. Sąd 
Okręgowy wydał wyrok 
oddalający odwołanie 
nadawcy i zasądził na 
rzecz Przewodniczącego 
KRRiT 3.600 zł tyt. 
Zwrotu kosztów 
sądowych 
Wpłata 

66.  Decyzja nr 2/DPz/2016 z 27 
lipca 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 7 
ustawy poprzez przerwanie 
w celu nadania reklamy 
audycji Koncert życzeń 

Polskie Radio SA 
Program 1PR 

25 000 22.09.2016 
wpłata w 
kwocie 

25.155,44 
(należność            
+ odsetki + 

koszty) 
 

Pismem z 26.08.16 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie  
Wpłata 
17.05.2017 – 
Postanowienie o 
umorzeniu postępowania 
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67.  Decyzja nr 230/2016 z 28 
września 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 47j ust. 1 i 3 
ustawy poprzez niezłożenie 
sprawozdania z wykonania 
obowiązku o którym mowa 
w ust. 47e i 47f ustawy 
(usługi medialne na żądanie 
VOD) 

Łukasz Wiśniewski 
TCZ.PL Sp. z o.o. 

500 31.10.2016 Wpłata 

68.  Decyzja nr DM-4/2016 z 13 
października 2016 r. – kara 
za naruszeniem art. 16b ust. 
1 pkt 2 ustawy o radiofonii i 
telewizji w związku z art. 
131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
26.10.1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (emisja 
spotów reklamowych piwa 
marki Prażubr w 
niedozwolonych pasmach 
reklamowych 

Lemon Records Sp. 
z o.o.  

(POLO TV) 

50 000  
 
 
 
 
 
 

22.11.2017 

Pismem z 10.11.16 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie 
17.10.2017 r. – wyrok 
oddalający odwołanie  
Wpłata 

69.  Decyzja nr DM-5/2016 z 31 
października 2016 r. – kara 
za naruszenie art. 15a ust. 1 
ustawy poprzez nieprzezna-
czenie co najmniej 10% 
kwartalnego czasu 
nadawania programu na 
audycje europejskie 
wytworzone przez 
producentów niezależnych 

Telewizja Polska SA 
(TVP INFO) 

10 000 1.08.2017 Wpłata 

70.  Decyzja nr DM-7/2016 z 7 
grudnia 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 15a ust. 1 
ustawy poprzez nieprzezna-
czenie co najmniej 50% 
czasu audycji europejskich 
wytworzonych przez 
producentów niezależnych 
w okresie 5 lat przed 
rozpowszechnieniem, w 
czasie przeznaczonym na 
audycje europejskie 
wytworzone przez 
producentów niezależnych 

STOPKLATKA SA 
(STOPKLATKA 

TV) 

10 000 21.12.2016 Wpłata 

71.  Decyzja nr 14/2016 z 21 
grudnia 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 18a ust. 1 
ustawy poprzez 
niezapewnienie w 
kwartalnym czasie 

Kino Polska TV SA 
(Kino Polska) 

2 000 30.12.2016 Wpłata 
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nadawania udziału co 
najmniej 10% audycji z 
udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narządów 
wzroku lub słuchu 

72.  Decyzja nr 15/2016 z 22 
grudnia 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 15a ust. 1 
ustawy poprzez 
niezapewnienie określonego 
w przepisach udziału 
audycji europejskich 
wytworzonych w okresie 5 
lat przed 
rozpowszechnieniem w 
programie w czasie 
przeznaczonym na audycje 
europejskie wytworzone 
przez producentów 
niezależnych 

Telewizja Polska SA 
(TVP ABC) 

10 000  Pismem z 17.01.2017 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Wydział 
Gospodarczy 
 
15.03.2018 - rozprawa 

73.  Decyzja nr 16/2016 z 22 
grudnia 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 15a ust. 1 
ustawy poprzez 
niezapewnienie określonego 
w przepisach udziału 
audycji europejskich 
wytworzonych w okresie 5 
lat przed 
rozpowszechnieniem w 
programie w czasie 
przeznaczonym na audycje 
europejskie wytworzone 
przez producentów 
niezależnych 

Telewizja Polska SA 
(TVP Rozrywka) 

10 000  Pismem z 16.01.2017 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Wydział 
Gospodarczy 

74.  Decyzja nr 17/2016 z 23 
grudnia 2016 r. – kara za 
naruszenie art. 18a ust. 1 
ustawy poprzez 
niezapewnienie w 
kwartalnym czasie 
nadawania udziału co 
najmniej 10% audycji z 
udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narządów 
wzroku lub słuchu 

ITI Neovision SA 
(Canal+ Sport) 

30 000  Pismem z 20.01.2017 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XX 
Wydział Gospodarczy 

75.  Decyzja nr 18/2016 z 30 
grudnia 2016 r. - kara za 
naruszenie art. 15a ust. 1 
ustawy poprzez 
niezapewnienie określonego 

Telewizja Polska SA 
(TVP Kultura) 

10 000  Pismem z 16.01.2017 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Wydział 
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w przepisach udziału 
audycji europejskich 
wytworzonych w okresie 5 
lat przed 
rozpowszechnieniem w 
programie w czasie 
przeznaczonym na audycje 
europejskie wytworzone 
przez producentów 
niezależnych 

Gospodarczy 

76.  Decyzja nr 1/DPz/2017 z 7 
kwietnia 2017 r. w spawie 
nakazania spółce TVN SA 
zaniechania działań  
polegających na niedocho-
waniu należytej staranności 
przy zbieraniu oraz 
wykorzystaniu materiałów 
podczas prezentowania 
problemów objętych 
tematem audycji (Nie)czyste 
teorie z cyklu Czarno na 
białym 

TVN SA 
(TVN24) 

  Nadawca nie złożył 
odwołania. 

77.  Decyzja nr DM-1-2017 z 13 
czerwca 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 47e ust. 1, 
poprzez publiczne udostęp-
nienie treści o charakterze 
pornograficznym, o których 
mowa w art. 18 ust. 4 urt, 
bez stosownych 
zabezpieczeń technicznych 

Anna Mikołajewska 
„Max-Media Śląsk 

Anna 
Mikołajewska” 

30 000  Pismem z 11 lipca 2017 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 
 
27.03.2018 - rozprawa 

78.  Decyzja nr DM-5/2017 z 21 
lipca 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 6 pkt 
4 urt. poprzez przerwanie w 
celu nadania reklamy 
audycji dla dzieci „My 
Little Pony…” 

Telewizja PULS  
sp. z o.o.  
(PULS 2) 

10 000  Pismem z 18.05.17 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – Sądu 
Gospodarczego 

79.  Decyzja nr DM-7-2017 z 18 
sierpnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 6 pkt 
4 ustawy poprzez 
przerwanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci: 
„Mniam”, „Dzieci z 
Bullerbyn nowe przygody”, 
„Lucky Luke na Dzikim 
Zachodzie”, „Kumba”, 
„Dzieci z Bullerbyn”, 
„Mulan II” 

Stopklatka SA 
(Stopklatka TV) 

10 000   
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80.  Decyzja nr DM-9/2017 z 14 
września 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 17a ust. 5 pkt 
1 ustawy poprzez nadmierne 
eksponowanie lokowanego 
produktu w audycji pt. Mam 
Talent” 

TVN SA 
(TVN) 

70 000    

81.  Decyzja nr DM-10/2017 z 
14 września 2017 r. kara za 
naruszenie art. 16a ust. 6 pkt 
4 ustawy poprzez 
przerwanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci 
„Toy Story” 

TVN SA 
(TVN) 

10 000  Pismem z 16.10.2017 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie 

82.  Decyzja nr DM-11/2017 z 
14 września 2017 r. – kara 
za naruszenie art. 16a ust. 6 
pkt 4 ustawy poprzez 
przerwanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci 
„Zakochany wilczek” 

Telewizja Polsat Sp. 
z o.o. 

(POLSAT) 

10 000  Pismem z 16.09. nadawca 
złożył odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie 

83.  Decyzja nr DM-12/2017 z 
14 września 2017 r. – kara 
za naruszenie art. 16a ust. 6 
pkt 4 ustawy poprzez 
przerwanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci 
„Tom i Jarry: Piraci i 
Kudłaci” 

Telewizja Polsat Sp. 
z o.o.  
(TV 4) 

10 000  Pismem z 16.09. nadawca 
złożył odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie 

84.  Decyzja nr DM-13/2017 z 
14 września 2017 r. - 
naruszenie art. 16a ust. 6 pkt 
4 ustawy poprzez 
przerwanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci 
„Tom i Jerry: Magiczna 
Fasola” 

Telewizja Polsat Sp. 
z o.o. 

(TV 6) 

10 000  Pismem z 16.09. nadawca 
złożył odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie 

85.  Decyzja nr 3/DPz/2017 z 17 
października 2017 r. – kara 
za naruszenie art. 18 ust. 1 
ustawy poprzez 
propagowanie mowy 
nienawiści i agresji oraz 
działań sprzecznych z 
moralnością i dobrem 
społecznym w audycji pt. 
„Krzywe zwierciadło” 
wyemitowanej 14.02.2017 

Superstacja Sp. z 
o.o. 

(SUPERSTACJA) 

100 000  Pismem z 14.11.2017 r. 
nadawca złożył 
odwołanie do Sądu 
Okręgowego w 
Warszawie – XX 
Wydział Gospodarczy 
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86.  Decyzja nr 4/DPz/2017 z 26 
października 2017 r. – kara 
za naruszenie art. 16a ust. 6 
pkt 4 ustawy poprzez 
przerywanie w celu nadania 
reklamy audycji dla dzieci 
„Pippi Langstrumph” 

Cable Telewivios 
Networks & Partners 

Sp. z  o.o. 
(Zoom TV) 

5 000   

87.  Decyzja nr DM-17-2017 z 4 
grudnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy poprzez 
przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Radio Rekord FM  
 

2 000   

88.  Decyzja nr DM-18-2017 z 4 
grudnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 16 ust. 3 
ustawy poprzez 
przekroczenie 
dopuszczalnego limitu 
reklam 

Radio Leliwa 1 000   

89.  Decyzja nr 5/DPz/2017 z 11 
grudnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 18 ust. 1 i 3 
w związku 
zrelacjonowaniem w 
programie TVN 24 
wydarzeń w Sejmie RP i 
pod Sejmem RP w dniach 
16 – 18 grudnia 2016 r. 

TVN SA 
(TVN 24) 

1 479 000   

90.  Decyzja nr  DM-20-2017 z 
19 grudnia 2017 r. – w 
sprawie nakazania 
Krzysztofowi Michałowi 
Pietrzakowi 
rozpowszechniającemu 
program pod nazwą 
PŁOŃSK działań 
polegających na naruszeniu 
pkt. 2 koncesji w zakresie 
czasu emisji reklam 

Krzysztof Michał 
Pietrzak 

(PŁOŃSK) 

   

91.  Decyzja nr DM-21-2017 z 
19 grudnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 16a ust. 7 
ustawy poprzez przerwanie 
audycji w celu nadania 
reklamy lub telesprzedaży 

Radio Gdańsk SA 
(Radio Gdańsk) 

5 000   

92.  Decyzja nr DM-22-2017 z 
19 grudnia 2017 r. – kara za 
naruszenie art. 17 ust. 1 
ustawy poprzez emisję w 
programie radiowym 
wskazań sponsorskich 

Radio OKO Sp. z 
o.o. 

(Radio OKO) 

1 000   
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