Uchwała nr 73/2009
Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie upomnień dla wydawców
w związku z rozbieŜnościami wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2008 rok
Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (dalej: ZKDP) po zapoznaniu się z wynikami kontroli
zwyczajnych nakładu i dystrybucji za 2008 rok, postanawia:
§ 1.
(…)

§ 2.
(…)
§ 3.1. Uznać, Ŝe Professional Medicine Promotion Sp. z o.o. będąca wydawcą dwumiesięcznika
Dermatologica Futura. Magazyn Dermatologów i Dermatochirurgów naruszyła § 12 pkt 1 Statutu
ZKDP (dalej: Statut) w zw. z § 16 ust. 2 lit. a) i b) Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy
zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31
grudnia 2008 r. (dalej: Regulamin) poprzez podanie w deklaracjach ww. kontrolowanego tytułu
prasowego danych zawyŜonych ponad dopuszczalne w Regulaminie granice błędów, co zostało
potwierdzone przez autoryzowanego audytora ZKDP w wyniku przeprowadzonej kontroli zwyczajnej.
2. Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 7 i § 261 ust. 2 pkt 2 Statutu udzielić wydawnictwu Professional
Medicine Promotion Sp. z o.o. upomnienia.
3. Na podstawie § 261 ust. 1 pkt 1 Statutu nakazać poinformowanie przez wydawnictwo Professional
Medicine Promotion Sp. z o.o. o popełnionych naruszeniach poprzez zamieszczenie treści niniejszej
uchwały w serwisie internetowym wydawcy na okres 4 tygodni, licząc od dnia otrzymania odpisu
niniejszej uchwały.
4. Poinformować Professional Medicine Promotion Sp. z o.o., Ŝe w przypadku wystąpienia
w deklaracjach za 2009 rok, analogicznych do roku 2008 błędów i braków w dokumentacji, wydawca
powinien, zgodnie z § 4 lit. g) Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej
w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2009 r., niezwłocznie
złoŜyć autokorekty.
5. Zarządzić doręczenie Professional Medicine Promotion Sp. z o.o. przez Biuro ZKDP odpisu
niniejszej uchwały listem poleconym.
6. Poinformować członków ZKDP o podjętej Uchwale.
7. Stosownie do wymogu § 262 ust. 1 pkt 3 Statutu powołać się na stwierdzony następujący stan
faktyczny i prawny:
1) Zgodnie z § 4 lit. g) Regulaminu: „wydawca zobowiązany jest poddać się jeden raz
w roku kontroli zwyczajnej, sprawdzającej rzetelność deklaracji i pokryć jej koszty zgodnie
z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd. Kontrolę przeprowadza audytor wskazany przez
Zarząd.”
2) W wyniku kontroli zwyczajnej za 2008 rok ww. tytułu stwierdzono rozbieŜności polegające
w szczególności na:
- zakwestionowaniu w całym kontrolowanym okresie wszystkich egzemplarzy wykazanych
w sprzedaŜy egzemplarzowej e-wydań, dla których przedstawiona dokumentacja nie pozwoliła
na potwierdzenie ich sprzedaŜy po cenie nie niŜszej niŜ 30% ceny egzemplarzowej wyraŜonej
w PLN, odpowiednich wydań drukowanych, co jest wymagane zgodnie z § 9 ust. 3
Regulaminu,

- zakwestionowaniu w całym kontrolowanym okresie części egzemplarzy wykazanych
w prenumeracie wydawniczej indywidualnej i przesunięciu ich do innych płatnych form
rozpowszechniania, w związku z brakiem dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów
§ 9 ust. 4 lit a) Regulaminu,
- zakwestionowaniu i przesunięciu do innych płatnych form rozpowszechniania w jednym
wydaniu części egzemplarzy wykazanych w prenumeracie wydawniczej wielu egzemplarzy,
dla których dokumentacja nie pozwoliła na potwierdzenie, iŜ średnia cena jednego
egzemplarza w tej prenumeracie nie była niŜsza niŜ 40% średniej ceny egzemplarzowej, co
jest wymagane zgodnie z § 9 ust. 4 lit a) pkt 2 Regulaminu,
- braku udokumentowania części egzemplarzy wysłanych i rozdanych bezpłatnie.
§ 4.
(…)
§ 5.
(…)

§ 6.
(…)
§ 7. Z powyŜszych względów nałoŜone przez ZKDP kary organizacyjne, określone w (…), (…), §3
ust. 2 i 3, (…), (…) oraz (…) niniejszej uchwały, znajdują następujące uzasadnienie:
1) do statutowych celów ZKDP naleŜy upowszechnianie wzorców rzetelności kupieckiej,
eliminowanie nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienie rzetelnych informacji o nakładach
i rozpowszechnianiu dzienników i czasopism (§ 6 pkt 2, 3 i 4 Statutu);
2) ZKDP realizuje swoje cele m.in. poprzez sprawdzanie informacji pochodzących od
wydawców-członków o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych (§ 7 pkt 2 Statutu)
oraz zajmowanie i przedstawianie stanowiska wobec zachowań członków ZKDP (§ 7 pkt 6
Statutu);
3) kaŜdy członek ZKDP zobowiązany jest do:
- przestrzegania statutu i regulaminów ZKDP, oraz
- uczestniczenia w realizacji celów statutowych ZKDP;
4) zastosowane kary organizacyjne są przewidziane w § 26 Statutu, a stwierdzony przez Zarząd
ZKDP stopień naruszenia postanowień Statutu i Regulaminu uzasadnia ich zastosowanie
wobec wymienionych wydawców.
§ 8. Uchwała niniejsza wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

