Załącznik nr 1 do Wytycznych do kontroli - Rodzaje dokumentów źródłowych udostępnionych przez wydawcę w celu przeprowadzenia
kontroli za 2020 r.
Pisma Płatne
Kategorie

Rodzaje dokumentów

Druk w obcych
drukarniach
Średni Nakład Jednorazowy
Wydań drukowanych

Druk we własnej
drukarni

1. Dokumenty wewnętrzne: a) zlecenia na druk egzemplarzy
b) raporty z druku
c) dowody poświadczające zużycie papieru
2. Faktury zakupu papieru
3. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Umowy z Kolporterami
2. Faktury Sprzedaży za pośrednictwem Kolporterów
3. Faktury Sprzedaży indywidualnym nabywcom
4. Paragony fiskalne
5. Dowody zapłaty
6. Korespondencja odnośnie terminów Sprzedaży (np. wydłużony czas Sprzedaży, jednoczesna Sprzedaż dwóch
Wydań)
7. Inne (należy wymienić jakie) …

Sprzedaż egzemplarzowa
Wydań drukowanych

wydawnicza
indywidualna

Prenumerata Wydań
drukowanych

Wykaz*

1. Faktury za druk egzemplarzy (z opisem: tytuł, nr/data Wydania i liczba egzemplarzy)
2. Dowody zapłaty za druk egzemplarzy
3. Zlecenia/zamówienia na druk egzemplarzy
4. Umowa z pośrednikiem lub zlecenie na druk egzemplarzy wraz z kserokopiami dokumentów pośrednika, o których
mowa w pkt. 1-3 powyżej z wyłączeniem informacji o cenie
5. Protokoły braków/nadwyżek egzemplarzy od dystrybutorów
6. Dokumenty wydania Nakładu z drukarni (specyfikacje, WZ itp.)
7. Inne (należy wymienić jakie) ...

wydawnicza wielu
egzemplarzy

kolporterska

1. Faktury Sprzedaży
2. Zamówienia na prenumeratę
3. Dowody zapłaty
4. Lista prenumeratorów (adresowa baza wysyłkowa) - do 9 egz.na jeden adres
5. Dowody poniesionych kosztów dostawy
6. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Faktury Sprzedaży
2. Zamówienia na prenumeratę:
a) zamówienia 10-50 egz.
b) zamówienia powyżej 50 egz.
3. Dowody zapłaty
4. Lista prenumeratorów (adresowa baza wysyłkowa)
5. Dowody poniesionych kosztów dostawy
6. W przypadku zamówień powyżej 50 egz.:
a) dokumenty określające powiązania ostatecznych odbiorców z zamawiającym
b) dokumenty dotyczące programu lojalnościowego:
— umowa dla tytułu uczestniczącego w programie lojalnościowym
— regulamin programu lojalnościowego
— adresowa baza wysyłkowa uczestników programu lojalnościowego
7. Inne (należy wymienić jakie) …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faktury Sprzedaży
Zamówienia na prenumeratę
Umowy z Pocztą Polską
Umowy z Kolporterami
Dowody zapłaty
Adresowa baza wysyłkowa przy tzw. prenumeracie przekazanej
Inne (należy wymienić jakie) …

1. Faktury Sprzedaży
2. Umowy na dystrybucję
3. Umowy Barterowe
4. Dowody zapłaty
5. Deklaracje ZKDP pism, do których dołączany jest dany Kontrolowany Tytuł Prasowy
6. Dodatkowo, w przypadku, gdy Kontrolowany Tytuł Prasowy dołączono do tytułu niekontrolowanego:
a) umowa z wydawcą tytułu niekontrolowanego
b) potwierdzenie odbioru liczby egzemplarzy skierowanych do rozpowszechniania
c) faktury Sprzedaży niekontrolowanego tytułu wraz z protokołami zwrotów od Kolporterów lub potwierdzone przez Audytora wyniki

Inne płatne formy
rozpowszechniania Wydań
drukowanych

Sprzedaży niekontrolowanego tytułu

7. Inne (należy wymienić jakie)…
I. W przypadku, gdy Kontrolowany Tytuł Prasowy płatny nie jest Pismem Branżowym, a jego rozpowszechnianie bezpłatne nie przekracza 30%
Średniego Nakładu Jednorazowego:

1. Faktury Sprzedaży (po cenie niższej niż 30 % Ceny Egzemplarzowej)
2. Faktury wewnętrzne lub ewidencja VAT
3. Adresowa lista wysyłkowa egzemplarzy
4. Potwierdzenie wysyłki (Poczta Polska, firma kurierska)
5. Potwierdzenie wysyłki obowiązkowych egzemplarzy dla Biblioteki Narodowej
6. Potwierdzenie dostawy do adresatów (oświadczenie dostawcy)
7. Potwierdzenie działu reklamy, marketingu itp. dotyczące przyjętych i rozdzielonych egz. promocyjnych (na potrzeby
pracowników i współpracowników redakcji oraz reklamodawców)
8. Potwierdzenie odbioru egzemplarzy wykładanych (numer Wydania, liczba egz., pieczątka placówki i podpis)

Rozpowszechnianie
bezpłatne Wydań
drukowanych

9. Inne (należy wymienić jakie) ...
II. W przypadku, gdy Kontrolowany Tytuł Prasowy płatny jest Pismem Branżowym lub jego rozpowszechnianie bezpłatne przekracza 30% Średniego
Nakładu Jednorazowego - patrz załącznik nr 1 dla Pism Bezpłatnych

Zwroty
Kategorie

Sprzedaż egzemplarzowa
E-wydań

pojedynczych

Prenumerata
E-wydań

hurtowa

1. Protokoły zwrotów (zwroty fizyczne i protokolarne)
2. Inne (należy wymienić jakie) ...
Rodzaje dokumentów
1. Umowy z Kolporterami, podmiotami dystrybuującymi E-wydania lub/i firmami pośredniczącymi w obsłudze
płatności
2. Faktury za Sprzedaż za pośrednictwem Kolporterów, podmiotów dystrybuujących E-wydania i/lub firm
pośredniczących w obsłudze płatności wraz z raportem (patrz pkt 4 poniżej)
3. Faktury Sprzedaży odbiorcom
4. Raporty Sprzedaży zawierające dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt 3.4.2
5. Raporty Sprzedaży zawierające nie wszystkie dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt 3.4.2 wraz ze
zgodą Zarządu ZKDP
6. Dowody zapłaty
7. Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
8. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Umowy z Kolporterami, podmiotami dystrybuującymi E-wydania lub/i firmami pośredniczącymi w obsłudze
płatności
2. Faktury za Sprzedaż za pośrednictwem Kolporterów, podmiotów dystrybuujących E-wydania i/lub firm
pośredniczących w obsłudze płatności wraz z raportem (patrz pkt 4 poniżej)
3. Faktury Sprzedaży zamawiającym
4. Raporty Sprzedaży zawierające dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt. 3.4.2
5. Raporty Sprzedaży zawierające nie wszystkie dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt 3.4.2 wraz ze
zgodą Zarządu ZKDP
6. Dowody zapłaty
7. Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
8. Lista ostatecznych odbiorców (zob. pkt. 3.6.1.3.1 Regulaminu kontroli ZKDP).
9. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Umowy z Kolporterami, podmiotami dystrybuującymi E-wydania lub/i firmami pośredniczącymi w obsłudze
płatności
2. Faktury Sprzedaży za pośrednictwem Kolporterów, podmiotów dystrybuujących E-wydania i/lub firm
pośredniczących w obsłudze płatności wraz z raportem (patrz pkt 4 a) lub/i 4 b) poniżej)
3. Faktury Sprzedaży zamawiającym
4. Raporty Sprzedaży zawierające dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt. 3.4.2
a) dla zamówień 10-50 egz.
b) dla zamówień powyżej 50 egz.
5. Dowody zapłaty
6. W przypadku zamówień powyżej 50 egz.:
a) pisemne oświadczenie zamawiającego lub
b) zapis w umowie lub
c) decyzja Zarządu ZKDP lub
d) potwierdzenie spełnienia warunków zgodnych z pkt 3.6.1.4 Regulaminu kontroli ZKDP
7. Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
8. Inne (należy wymienić jakie) …
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Inna płatna dystrybucja
E-wydań

Bezpłatna dystrybucja
E-wydań (zgodnie z pkt
3.12.1 Regulaminu kontroli
ZKDP)

Bezpłatna dystrybucja
E-wydań (zgodnie z pkt
3.12.2 Regulaminu kontroli
ZKDP)

1. Faktury Sprzedaży
2. Umowy na dystrybucję
3. Oferta Sprzedaży pakietowej lub umowa na Pakiet z innym wydawcą
4. Umowy Barterowe
5. Raporty zawierające dane wymienione w Wytycznych do kontroli w pkt 3.4.2
6. Raporty dystrybucji o których mowa w Wytycznych do kontroli w pkt 3.4.9.1
7. Dowody zapłaty
8. Deklaracje ZKDP Kontrolowanych Tytułów Prasowych, do których dołączane jest E-wydanie danego
Kontrolowanego Tytułu Prasowego
9. Dodatkowo, w przypadku gdy E-wydanie Kontrolowanego Tytułu Prasowego dołączono do E-wydania tytułu
niekontrolowanego:
a) umowa z wydawcą tytułu niekontrolowanego
b) faktury Sprzedaży tytułu niekontrolowanego lub potwierdzone przez Audytora wyniki Sprzedaży tytułu
niekontrolowanego
10. Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
11. Inne (należy wymienić jakie)…
1. Baza adresowa ostatecznych odbiorców bezpłatnych E-wydań
2. Zamówienia na dostawę bezpłatnych E-wydań
3. Umowy z podmiotami dystrybuującymi E-wydania
4. Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
5. Dokumenty określające liczbę ostatecznych odbiorców
6. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Lista identyfikatorów ostatecznych odbiorców (np. adres e-mail) lub unikalnych identyfikatorów urządzeń
ostatecznych odbiorców
2. Umowy z podmiotami dystrybuującymi E-wydania
3 Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
4. Inne (należy wymienić jakie) …

Kategorie
Geograficzna struktura
rozpowszechniania

Rodzaje dokumentów
1.
2.
3.
4.

Kategorie

Sprzedaż detalicznych
Dostępów Cyfrowych

Sprzedaż hurtowych
Dostępów Cyfrowych

Inna płatna dystrybucja
Dostępów Cyfrowych

Wykaz*

Dokumentacja od kontrahentów z podziałem geograficznym, w tym protokoły zwrotów
Dane własne wydawcy (w przypadku Sprzedaży bezpośrednio przez wydawcę)
Zapis w umowie lub oświadczenie Kolportera o miejscu dystrybucji (dotyczy eksportu)
Inne (należy wymienić jakie) ...
Rodzaje dokumentów

1. Umowy z podmiotami dystrybuującymi Dostępy Cyfrowe lub/i firmami pośredniczącymi w obsłudze płatności
2. Faktury/paragony/inne dokumenty księgowe za Sprzedaż za pośrednictwem podmiotów dystrybuujących Dostępy
Cyfrowe
3. Dowody Sprzedaży (faktury/paragony) wystawione płatnikom**
4. Raport źródłowy transakcji Dostępów Cyfrowych (zał. 3 do Wytycznych do kontroli - Tabela 1)**
5. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Umowy z podmiotami dystrybuującymi Dostępy Cyfrowe lub/i firmami pośredniczącymi w obsłudze płatności
2. Faktury/paragony/inne dokumenty księgowe za Sprzedaż za pośrednictwem podmiotów dystrybuujących Dostępy
Cyfrowe
3. Dowody Sprzedaży (faktury/paragony) wystawione płatnikom**
4. Raport źródłowy transakcji Dostępów Cyfrowych (zał. 3 do Wytycznych do kontroli - Tabela 1)**
5. W przypadku zamówień powyżej 50 dostępów**:
a) pisemne oświadczenie zamawiającego lub
b) zapis w umowie lub
c) decyzja Zarządu ZKDP
6. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Dowody Sprzedaży (faktury/paragony) wystawione płatnikom**
2. Umowy na dystrybucję
3. Umowy Barterowe
4. Raport źródłowy transakcji Dostępów Cyfrowych (zał. 3 do Wytycznych do kontroli - Tabela 1)**
5. Potwierdzenie udostępnienia jednego dostępu dla unikalnego ostatecznego odbiorcy
6. Inne (należy wymienić jakie)…

*) Symbolem "+" należy zaznaczyć dokumentację udostępnioną przez wydawcę i skontrolowaną przez Audytora
**) dotyczy wylosowanej próby 50 lub 100 transakcji
Pieczątka i podpis Wydawcy

Pieczątka i podpis Audytora
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Pisma Bezpłatne
Kategorie

Średni Nakład
Jednorazowy

Rodzaje dokumentów

Wykaz*

1. Zlecenia/zamówienia/umowa na druk
2. Dokumenty wydania Nakładu z drukarni (specyfikacje, WZ itp.) i/lub pokwitowanie odbioru, zawierające informacje o liczbie
wydanych egzemplarzy, nazwę tytułu i numer Wydania
3. Faktury za papier i faktury za druk lub faktury za wydrukowane egzemplarze, zawierające informacje o ilości
wydrukowanych egzemplarzy i ich cenie jednostkowej oraz nazwę tytułu i numer Wydania
Druk w obcych 4. Umowa z pośrednikiem (zamówienie) wraz z kserokopiami dokumentów pośrednika, o których mowa w pkt.1-3 powyżej z
drukarniach wyłączeniem informacji o cenie
5. Dowody zapłaty za faktury, o których mowa w pkt. 3 lub 4 lub wezwania do zapłaty
6. Dodatkowa dokumentacja podatkowo-finansowa:
a) rejestr VAT i deklaracja VAT lub
b) sprawozdanie finansowe
7. Inne (należy wymienić jakie) ...

Druk we
własnej
drukarni

1. Zlecenia/zamówienia na druk
2. Dokumenty wydania Nakładu z drukarni (specyfikacje, WZ itp.) i/lub pokwitowanie odbioru, zawierające informacje o liczbie
wydanych egzemplarzy, nazwę tytułu i numer Wydania
3. Dodatkowa dokumentacja podatkowo-finansowa:
a) rejestr VAT i deklaracja VAT lub
b) sprawozdanie finansowe
4. Inne (należy wymienić jakie) ...
1. Adresowa imienna lista wysyłkowa z zachowaniem zasady 1 egz na 1 adres (w formacie xls)
2. Umowy/zamówienia na wysyłkę / doręczenie (firma kurierska, roznosiciel, itp., z wyłączeniem Poczty Polskiej)

Dystrybucja adresowa
imienna do odbiorców
indywidualnych

3. Potwierdzenie wysyłki lub dostawy do adresatów (firma kurierska, roznosiciel itp.);
4. Koszty dystrybucji:
a) Rozliczenie opłat pocztowych / kurierskich lub/i
b) wynagrodzenia dla roznosicieli lub/i koszty transportu lub/i
c) dokumenty wewnętrzne dokumentujące fakt poniesienia kosztu rozesłania/rozwiezienia egzemplarzy przez własnych
(współ) pracowników np. umowy zlecenia
5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty
6. Inne (należy wymienić jakie) …
1. Adresowa lista wysyłkowa (w formacie xls)
2. Umowy/zamówienia na wysyłkę / doręczenie (firma kurierska, roznosiciel, itp., z wyłączeniem Poczty Polskiej)

Dystrybucja adresowa do
odbiorców hurtowych

Dystrybucja bezimienna
do odbiorców
indywidualnych

3. Potwierdzenie wysyłki lub dostawy do adresatów (firma kurierska, roznosiciel itp.)
4. Koszty dystrybucji:
a) Rozliczenie opłat pocztowych / kurierskich lub/i
b) wynagrodzenia dla roznosicieli lub/i koszty transportu lub/i
c) dokumenty wewnętrzne dokumentujące fakt poniesienia kosztu rozesłania/rozwiezienia egzemplarzy przez własnych
(współ) pracowników np. umowy zlecenia
5. Umowa/zamówienia na dalsze rozpowszechnianie lub oświadczenie/potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub
oświadczenie o rozdaniu egzemplarzy
6. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty
7. Inne (należy wymienić jakie) ...
1. Umowy/zamówienia na wysyłkę (Poczta Polska, firma kurierska, roznosiciel, itp)
2. Określenie obszaru dystrybucji lub kategorii odbiorców
3. Pokwitowanie odbioru przez dokonującego wysyłki/doręczenia
4. Koszty dystrybucji:
a) Rozliczenie opłat pocztowych / kurierskich lub/i
b) wynagrodzenia dla roznosicieli lub/i koszty transportu lub/i
c) dokumenty wewnętrzne dokumentujące fakt poniesienia kosztu rozesłania/rozwiezienia egzemplarzy przez własnych
(współ) pracowników np. umowy zlecenia
5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty
6. Inne (należy wymienić jakie) …

Dystrybucja przez
gazeciarzy, hostessy

1. Wykaz punktów dystrybucyjnych
2. Umowy/zamówienia na dystrybucję w ww. punktach
3. Potwierdzenie odbioru egzemplarzy skierowanych do dystrybucji do ww. punktów (data, podpis, numer Wydania i liczba
egz.)
4. Koszty dystrybucji:
a) wynagrodzenia dla gazeciarzy, hostess lub/i koszty transportu lub/i
b) faktury za wykonanie usługi lub/i
c) dokumenty wewnętrzne dokumentujące fakt poniesienia kosztu rozesłania/rozwiezienia egzemplarzy do miejsc, w których
są dystrybuowane
5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty
6. Inne (należy wymienić jakie) ...

Dystrybucja z
nośników/miejsc
ekspozycyjnych

1. Wykaz punktów, w których znajdują się nośniki/miejsca ekspozycyjne
2. Umowy/zamówienia na dostarczanie egzemplarzy do ww. punktów
3. Potwierdzenie odbioru egzemplarzy skierowanych do dystrybucji do ww. punktów (data, podpis, numer Wydania i liczba
egz.)
4. Koszty dystrybucji:
a) koszty transportu lub/i
b) faktury za wykonanie usługi lub/i
c) dokumenty wewnętrzne dokumentujące fakt poniesienia kosztu rozesłania/rozwiezienia egzemplarzy do miejsc, w których
są dystrybuowane
5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty
6. Inne (należy wymienić jakie) ……….
1. Umowy z wydawcami innych Kontrolowanych Tytułów Prasowych; nie dotyczy dystrybucji w formie dołączania do
własnego, innego Kontrolowanego Tytułu Prasowego

Dystrybucja w formie
dołączania do innego
Kontrolowanego Tytułu
Prasowego

Inna dystrybucja

2. Potwierdzenie odbioru egzemplarzy dołączanych do innego Kontrolowanego Tytułu Prasowego (data, podpis, numer
Wydania i liczba egz.)
3. Deklaracje ZKDP Kontrolowanego Tytułu Prasowego, do którego zostały dołączone egzemplarze lub/i szczegółowe
dokumenty źródłowe
4. Faktury lub/i dowody zapłaty za wykonanie usługi lub wezwania do zapłaty; nie dotyczy dystrybucji w formie dołączania do
własnego, innego Kontrolowanego Tytułu Prasowego
5. Inne (należy wymienić jakie) ...
I. W przypadku, gdy Kontrolowany Tytuł Prasowy dołączono do tytułu niekontrolowanego:
1. Umowy z wydawcami innych tytułów niekontrolowanych; nie dotyczy dystrybucji w formie dołączania do własnego, innego
tytułu niekontrolowanego
2. Faktury Sprzedaży; nie dotyczy dystrybucji w formie dołączania do własnego, innego tytułu niekontrolowanego
3. Potwierdzenie odbioru egzemplarzy dołączanych do innego tytułu niekontrolowanego (data, podpis, numer Wydania i liczba
egz.)
4. Faktury Sprzedaży tytułu niekontrolowanego wraz z protokołami zwrotów od dystrybutorów lub potwierdzone przez Audytora wyniki
Sprzedaży tytułu niekontrolowanego

5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty.
6. Inne (należy wymienić jakie) ...
II. Inne formy dystrybucji (należy wymienić jakie formy i jakie dokumenty) ...
1. Raporty egzemplarzy nierozpowszechnionych z poszczególnych form dystrybucji, w tym ewidencja zwróconych przesyłek

Egzemplarze
nierozpowszechnione
ogółem

2. Deklaracje ZKDP Kontrolowanego Tytułu Prasowego, do którego zostały dołączone egzemplarze lub/i szczegółowe
dokumenty źródłowe
3. W przypadku dołączania do tytułu niekontrolowanego - protokoły zwrotów tytułu, do którego zostały dołączone egzemplarze
lub/i szczegółowe dokumenty źródłowe
4. W przypadku nie wykazywania egzemplarzy nierozpowszechnionych - oświadczenie wydawcy o braku takich egzemplarzy
5. Inne (należy wymienić jakie) ...

Egzemplarze skierowane
do dystrybucji o
nieustalonej wielkości
rozpowszechniania

1. Pisemne oświadczenie wydawcy tytułu niekontrolowanego z odmową udostępnienia dokumentacji potwierdzającej wyniki
Sprzedaży
2. Umowa z wydawcą tytułu niekontrolowanego wraz z kopią sądowej rejestracji tego tytułu
3. Faktury Sprzedaży
4. Potwierdzenie odbioru liczby egzemplarzy skierowanych do dystrybucji w formie dołączania do tytułu niekontrolowanego
5. Dowody zapłaty za ww. umowy, faktury lub wezwania do zapłaty.
6. Inne (należy wymienić jakie) …

Kategorie
Dystrybucja E-wydań
(zgodnie z pkt 3.12.1
Regulaminu kontroli
ZKDP)
Dystrybucja E-wydań
(zgodnie z pkt 3.12.2
Regulaminu kontroli
ZKDP)
Kategorie
Geograficzna struktura
rozpowszechniania

Rodzaje dokumentów
1. Baza adresowa ostatecznych odbiorców bezpłatnych E-wydań
2. Zamówienia na dostawę bezpłatnych E-wydań
3. Umowy z podmiotami dystrybuującymi E-wydania
4. Dokumenty określające liczbę ostatecznych odbiorców
5. Inne (należy wymienić jakie) …

E-wydania*

1. Lista identyfikatorów ostatecznych odbiorców (np. adres e-mail) lub unikalnych identyfikatorów urządzeń ostatecznych
odbiorców
2. Umowy z podmiotami dystrybuującymi E-wydania
3 Potwierdzenie możliwości udostępnienia na rzecz ostatecznych odbiorców
4. Inne (należy wymienić jakie) …
Rodzaje dokumentów
1. Zestawienia danych od Kolporterów, Poczty Polskiej, firm kurierskich, roznosicieli itp.
2. Dane własne wydawcy
3. Deklaracje Kontrolowanego Tytułu Prasowego, do którego zostały dołączone egzemplarze
4. Inne (należy wymienić jakie) ...

*) Symbolem "+" należy zaznaczyć dokumentację udostępnioną przez wydawcę i skontrolowaną przez Audytora
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Wykaz*

Załącznik nr 1 do Wytycznych do kontroli - Rodzaje dokumentów źródłowych udostępnionych przez wydawcę w celu przeprowadzenia kontroli za 2020 r.
Pieczątka i podpis Wydawcy

Pieczątka i podpis Audytora
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