ZAŁĄCZNIK 1 DO OWU
DEFINICJE
1

„Audyt” oznacza weryfikację poprawności i rzetelności Deklaracji oraz zgodności danych i informacji
w niej zawartych ze stanem faktycznym, dokonywaną przez Audytora;

2

„Audytor” oznacza biegłego rewidenta lub jednostkę, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009
r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 z późń.zm.), z którymi PBC
zawarł umowę w celu realizacji Audytu Deklaracji;

3

„Autokorekta” oznacza przedstawienie przez Wydawcę nowych danych zmieniających dane podane
w Deklaracji, wraz z wyjaśnieniem zmian; Autokorekta stanowi składową Deklaracji;

4

„Barter” lub „Umowa Barterowa” oznacza porozumienie, na podstawie którego dochodzi do zbycia
przez Wydawcę egzemplarzy Wydań lub Subskrypcji Cyfrowych Kontrolowanych Tytułów Prasowych
w zamian za towary lub usługi innych podmiotów, bez lub z częściowym wynagrodzeniem pieniężnym,
niekoniecznie w ramach jednej transakcji z jednym podmiotem (barter wielostronny);

5

„Cena Egzemplarzowa” oznacza umieszczoną w sposób trwały cenę brutto (z VAT), właściwą dla
danego Wydania Drukowanego lub zamieszczoną w E-wydaniu, przewidziana dla Sprzedaży, wyrażona
w złotych polskich;

6

„Cennik” oznacza ogólnodostępne informacje o cenie danej wersji Subskrypcji Cyfrowych w danym
dniu, opublikowane w miejscu ich Sprzedaży, zawierający ceny brutto (z VAT) wyrażone w złotych
polskich;

7

„Cykl Wydawniczy” oznacza:

8

7.1

dla Dzienników – okres jednego miesiąca kalendarzowego lub okres od danego dnia pierwszego
miesiąca do dnia poprzedzającego analogiczny dzień kolejnego miesiąca (np. od 3 stycznia do 2
lutego); w przypadku wybranych Wydań, np.: wyłącznie Wydań piątkowych, Cykl Wydawniczy
dotyczy Wydań, które zawierają się w ww. okresach;

7.2

dla Tygodników/Dwutygodników – cztery kolejne Wydania;

7.3

dla Miesięczników – trzy kolejne Wydania;

7.4

dla Tytułów Rzadkich – co najmniej dwa kolejne Wydania;

„Częstotliwość” oznacza częstotliwość ukazywania się (periodyczność) Kontrolowanego Tytułu
Prasowego, zgodną z wpisem do sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism; dla potrzeb Umowy
wyróżnia się cztery Kategorie ze względu na Częstotliwość:
8.1

Dzienniki;

8.2

tygodniki, dwutygodniki i pisma ukazujące się dwa lub trzy razy w miesiącu (dalej:
„Tygodniki/Dwutygodniki”);

8.3

miesięczniki i tytuły ukazujące się nie rzadziej niż dziesięć razy w roku (dalej: „Miesięczniki”);
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8.4

tytuły periodyczne ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku oraz tytuły o nieregularnej
częstotliwości ukazywania się (dalej: „Tytuły Rzadkie”);

9

„Dane Opracowane Wydawcy” oznacza dane powstałe w wyniku operacji matematycznych i/lub
statystycznych oraz innych przekształceń (w tym jako rezultat ich połączenia z innymi danymi, lub
poprzez tworzenie tłumaczeń, adaptacji, przeróbek, dostosowań) na Danych PBC wykonane przez
Wydawcę; przez inne dane w niniejszej definicji rozumie się dowolne dane stanowiące własność
Wydawcy, za wyjątkiem danych wskazanych w załączniku 4 do Umowy;

10

„Dane PBC” oznaczają wszelkie dane i informacje o Kontrolowanym Tytule Prasowym i innych
kontrolowanych tytułach prasowych jakie zostaną zebrane przez PBC: (i) na zasadach i w sposób
określony w OWU, począwszy od umieszczenia ich przez Wydawcę oraz innych wydawców w
Oprogramowaniu PBC jako Deklaracja i Autokorekta, Wyniki Kontroli, jak również dane i informacje
będące wynikiem każdego przetworzenia przez PBC takich danych i informacji, (ii) a także dane
archiwalne o Kontrolowanym Tytule Prasowym i innych kontrolowanych tytułach prasowych uzyskane
przez PBC przed zawarciem Umowy, w tym dane o nakładach i rozpowszechnianiu kontrolowanych
tytułów prasowych zebrane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy na podstawie deklaracji Wydawcy
i innych wydawców, i przekazane PBC; Danymi PBC są również dane zgromadzone przez PBC w toku
realizacji Kontroli;

11

„Deklaracja” oznacza deklarację składaną przez Wydawcę w odniesieniu do danego Kontrolowanego
Tytułu Prasowego, w formie odpowiedniej dla danej Grupy Tytułów i Kategorii wskazanej
w Załącznikach nr 1A, 1B, 2A, 2B i 3 do Regulaminu, poprzez umieszczenie odpowiednich danych
w Oprogramowaniu PBC;

12

„Dokumentacja” oznacza dokumenty i informacje jakie Wydawca jest zobowiązany przedstawić
Audytorowi i/lub PBC w celu wykonania Kontroli oraz bazy danych, w tym bazy Odbiorców, a ponadto
zarchiwizowane egzemplarze okazowe Wydań Drukowanych oraz E-wydania, Subskrypcje Cyfrowe
i Cenniki, których zakres, własności i tryb przedstawienia został określony w Regulaminie;

13

„Dziennik” oznacza Kontrolowany Tytuł Prasowy o Częstotliwości Dziennik, należący do Grupy
Tytułów Dzienniki;

14

„Dzień Roboczy” oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt państwowych;

15

„Egzemplarze Sprzedane”, „Wydania Drukowane Sprzedane”, „E-wydania Sprzedane”,
„Subskrypcje Cyfrowe Sprzedane” oznaczają odpowiednio egzemplarze, Wydania i Subskrypcje
Cyfrowe, dla których nastąpiła Sprzedaż;

16

„Eksport” oznacza egzemplarze Wydań Drukowanych Tytułu Drukowanego rozpowszechnione za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

17

„E-wydanie” oznacza Formę Udostępnienia Wydania Kontrolowanego Tytułu Prasowego –
udostępnione w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający jego wykorzystanie przy użyciu odpowiednich
narzędzi lub programów informatycznych; przy czym:
17.1

18

dla Tytułu Drukowanego E-wydanie jest zgodne z Wydaniem Drukowanym Kontrolowanego
Tytułu Prasowego pod względem układu, treści redakcyjnych i reklamowych;

„Forma Udostępnienia” oznacza formę w jakiej Kontrolowany Tytuł Prasowy jest udostępniany
Odbiorcy; dla potrzeb Umowy wyróżnia się trzy Formy Udostępnienia: Wydanie Drukowane, E-wydanie,
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Subskrypcje Cyfrowe, przy czym w przypadku Wydania Drukowanego i E-wydania udostępniane jest
Wydanie;
19

„Grupa Tytułów” oznacza grupę Kontrolowanych Tytułów Prasowych wyodrębnioną ze względu na
odmienne zasady i zakres pozyskiwania danych w Deklaracjach, oraz odmienny sposób i zakres
raportowania Danych PBC, oraz odmienne Wskaźniki i Statystyki; dla potrzeb Umowy wyróżnia się trzy
Grupy Tytułów: Dzienniki, Magazyny i Magazyny Branżowe;

20

„Kategoria” oznacza typ Kontrolowanego Tytułu Prasowego wyróżniony ze względu na: Częstotliwość
(Dzienniki, Tygodniki/Dwutygodniki, Miesięczniki, Tytuły Rzadkie), formę sprzedaży i dystrybucji
(Tytuł Płatny, Tytuł Bezpłatny) i obszar dystrybucji (Tytuł Lokalny, Tytuł Regionalny, Tytuł
Ogólnopolski); przy czym podział według obszarów dystrybucji dotyczy wyłącznie Tytułów
Drukowanych;

21

„Kolporter” oznacza podmiot nie będący Wydawcą, zaopatrujący i rozliczający punkty, w których
odbywa się Sprzedaż Tytułów Prasowych, w tym Kontrolowanego Tytułu Prasowego po Cenie
Egzemplarzowej i/lub podmiot prowadzący Prenumeratę Wydania Drukowanego oraz podmiot
dystrybuujący E-wydania i/lub Subskrypcje Cyfrowe zgodnie z Cennikiem;

22

„Kontrola” oznacza kontrolę prawidłowości i rzetelności danych dotyczących rozpowszechniania
Kontrolowanych Tytułów Prasowych przedstawianych przez Wydawcę w Deklaracjach, prowadzoną
przez PBC na podstawie Umowy; składową Kontroli jest Audyt;

23

„Kontrola Nadzwyczajna” oznacza Audyt Kontrolowanego Tytułu Prasowego, realizowany przez
Audytora, o której mowa w art. 4.8 Regulaminu;

24

„Kontrola Wstępna” oznacza Audyt Kontrolowanego Tytułu Prasowego, realizowany przez Audytora,
o której mowa w art. 4.6 Regulaminu;

25

„Kontrola Zwyczajna” oznacza Audyt Kontrolowanego Tytułu Prasowego, realizowany przez
Audytora, o której mowa w art. 4.7 Regulaminu;

26

„Kontrolowany Tytuł Prasowy” oznacza Tytuł Prasowy, który został zgłoszony przez Wydawcę w
Zamówieniu i objęty Kontrolą; Kontrolowany Tytuł Prasowy to również wydanie specjalne
Kontrolowanego Tytułu Prasowego, wpisane do sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism tego tytułu,
ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z określoną tam Częstotliwością, opatrzone na
pierwszej stronie bieżącym Numerem Wydania, datą i stałym tytułem, pod którym zostało przez
Wydawcę zgłoszone do PBC;

27

„Kwartał” oznacza trzy kolejne miesiące kalendarzowe od 1 stycznia 2022 r., przy czym kolejny kwartał
liczony jest począwszy od kolejnego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu poprzedniego
kwartału;

28

„Liczba Wydań” oznacza liczbę Wydań Kontrolowanego Tytułu Prasowego w danym okresie, przy
czym numery podwójne są traktowane jak jedno Wydanie;

29

„Logotyp” oznacza nazwę Kontrolowanego Tytułu Prasowego w charakterystycznej dla niego formie
graficznej i współwystępujące z nim stałe elementy graficzne (bez dopisków wartościujących);

30

„Magazyn” oznacza Kontrolowany Tytuł Prasowy należący do Grupy Tytułów Magazyny, inny niż
Dziennik lub Magazyn Branżowy, którego treść skierowana jest do ogółu konsumentów;
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31

„Magazyn Branżowy” oznacza Kontrolowany Tytuł Prasowy należący do Grupy Tytułów Magazyny
Branżowe, skierowany do Odbiorców związanych z daną branżą lub zawodem i poświęcony
problematyce określonej gałęzi gospodarki lub grupy zawodowej;

32

„Miesiąc Deklarowany” oznacza miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy Deklaracja; przy czym o
zaliczeniu Wydania do danego Miesiąca Deklarowanego decyduje data wydawnicza, np. jeżeli Wydanie
było opatrzone datą obejmującą przełom miesiąca np. 31 stycznia – 1 lutego zalicza się go do
wcześniejszego Miesiąca Deklarowanego czyli stycznia;

33

„Mutacja Wydawnicza” oznacza mutację Kontrolowanego Tytułu Prasowego różniącą się aktualnością
lub obszarem dystrybucji; przy czym różnice nie mogą pozbawiać danego Wydania jego istotnych cech;

34

„Nieustalone” oznacza egzemplarze Wydań Drukowanych Tytułu Drukowanego, dla których Wydawca
nie jest w stanie ustalić miejsca rozpowszechniania lub/i Mutacji Wydawniczej lub/ii mutacji cenowej;

35

„Numer Tygodnia w Roku” oznacza numer tygodnia w roku dla danego Wydania, zgodny z datą
wydawniczą np. jeżeli numer był opatrzony datą obejmującą przełom miesiąca np. 25 września – 1
października zalicza się go do odpowiedniego tygodnia wcześniejszego miesiąca czyli września; numery
podwójne są traktowane jak jedno Wydanie;

36

„Numer Wydania” oznacza numer dla danego Wydania w roku, podany na/w egzemplarzu
Kontrolowanego Tytułu Prasowego;

37

„Odbiorca” oznacza osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, która jest ostatecznym odbiorcą Wydań lub Subskrypcji Cyfrowych Kontrolowanego Tytułu
Prasowego;

38

„Okładka” oznacza pierwszą stronę konkretnego Wydania Kontrolowanego Tytułu Prasowego;

39

„Okres Rozpowszechniania” oznacza aktualny okres rozpowszechniania, dla którego mogą zostać
wykazane dane w Deklaracji; określony na zasadach wskazanych dla Tytułów Drukowanych w art. 5
Regulaminu;

40

„Oprogramowanie PBC” oznacza łącznie specjalistyczny program komputerowy, który na dzień
zawarcia Umowy nosi nazwę „Teleskop”, umożliwiający składanie Deklaracji i Autokorekt, oraz
aplikację online „Prasa+ Siła Marki”;

41

„Pakiet” oznacza ofertę łącznego zakupu aktualnej jednej z Form Udostępnienia Kontrolowanego Tytułu
Prasowego z aktualną jedną z Form Udostępnienia innego Kontrolowanego Tytułu
Prasowego/kontrolowanych tytułów prasowych, po cenie ustalonej dla tej oferty, pod warunkiem że
każdy z tych tytułów można zakupić oddzielnie; w przypadku prenumeraty Pakietów dla Kontrolowanych
Tytułów Prasowych/kontrolowanych tytułów prasowych o różnych Częstotliwościach oferta musi
dotyczyć najdłuższego z Cykli Wydawniczych;

42

„Pierwszy Dzień Sprzedaży” (PDS) oznacza najwcześniejszą z dat wprowadzenia Wydań Drukowanych
Tytułu Płatnego do Sprzedaży przez któregokolwiek Kolportera, a jedynie w przypadku dystrybucji
wyłącznie we własnym zakresie (bez pośrednictwa Kolportera) to dzień, w którym dokonano pierwszej
transakcji Sprzedaży;

43

„Porównanie” oznacza Posługiwanie się Danymi PBC lub Danymi Opracowanymi Wydawcy w taki
sposób że dane i informacje dotyczące Kontrolowanego Tytułu Prasowego są zestawiane, porównywane
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lub interpretowane w dowolnej relacji z co najmniej jednym innym kontrolowanym tytułem prasowym
lub z dowolną Sumą i/lub Średnią dla dowolnej grupy innych kontrolowanych tytułów prasowych;
44

„Posługiwanie się Danymi PBC lub Danymi Opracowanymi Wydawcy” oznacza każdy sposób użycia
Danych PBC i/lub Danych Opracowanych Wydawcy, w tym ich udostępnienie osobie trzeciej lub
opublikowanie;

45

„Prawo Prasowe” oznacza Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914);

46

„Protokół Kontroli” oznacza dokument sporządzony po zakończeniu Kontroli przez Audytora, który
potwierdza rzetelność Deklaracji oraz potwierdza zgodność lub wskazuje na niezgodność stanu
faktycznego z Deklaracjami;

47

„Regulamin” oznacza Regulamin kontroli rozpowszechniania prasy stanowiący Załącznik 3 do OWU;

48

„Rejestr Dzienników i Czasopism” oznacza rejestr dzienników i czasopism, o którym mowa w
Rozdziale 4 Prawa Prasowego;

49

„Rejestr Kontrolowanych Tytułów Prasowych PBC” oznacza spis Kontrolowanych Tytułów
Prasowych oznaczony numerami według kolejności zgłaszania Tytułów Prasowych do Kontroli; stanowi
kontynuację Rejestru tytułów kontrolowanych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy;

50

„Rodzaj Tytułu” oznacza rodzaj Kontrolowanego Tytułu Prasowego wyodrębniony ze względu na
Formę Udostępnienia danego Kontrolowanego Tytułu Prasowego; dla potrzeb Umowy wyróżnia się
Rodzaj Tytułu: Tytuł Drukowany;

51

„Sprzedaż” oznacza zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 ze zm.), przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy
i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

52

„Statystyka” oznacza sposób prezentacji wartości Wskaźnika określony przez PBC;

53

„Subskrypcje Cyfrowe” oznaczają Formę Udostępnienia Kontrolowanego Tytułu Prasowego rozumianą
jako sprzedany cyfrowy zbiór treści powiązanych z Wydaniem Drukowanym jednego lub kilku
kontrolowanych tytułów prasowych; w przypadku, gdy Subskrypcje Cyfrowe powiązane są z kilkoma
kontrolowanymi tytułami prasowymi, Wydawca wskazuje, dla którego z nich (wyłącznie jednego)
deklarowane są dane dla danego roku kalendarzowego;

54

„Suma” oznacza wartość, którą oblicza się dodając wszystkie dane dla danego Wskaźnika/Wskaźników
dla wszystkich Wydań w danym okresie (dotyczy Wydań Drukowanych i E-wydań);

55

„Średnia” oznacza Statystykę, której wartość oblicza się następująco:
55.1

dla periodyczności rzadszych niż Dzienniki, dla Wydania Drukowanego/E-wydania dodając
wszystkie dane dla Wskaźnika dla wszystkich Wydań w danym (analizowanym) okresie i dzieląc
otrzymaną Sumę przez Liczbę Wydań w danym okresie;

55.2

dla Dzienników dla Wydania Drukowanego/E-wydania (i) dodając wszystkie dane dla
Wskaźnika dla wszystkich Wydań z danego dnia tygodnia w danym miesiącu i dzieląc
otrzymaną Sumę przez Liczbę Wydań dla danego dnia tygodnia w tym miesiącu, (ii) a następnie
obliczając dla danego (analizowanego) okresu średnią arytmetyczną ze wszystkich dni tygodnia
dla miesięcy wchodzących w skład danego okresu;
ZAŁĄCZNIK 1 DO OWU

5

55.3

dla Subskrypcji Cyfrowych:
55.3.1

w przypadku Średniej podawanej dla Miesiąca Deklarowanego zaokrąglając do liczby
całkowitej iloraz sumy Subskrypcji Cyfrowych i liczby dni kalendarzowych w Okresie
Rozpowszechniania, określonym w art. 5.3.1.4 Regulaminu;

55.3.2

w przypadku Średniej wyliczanej dla dłuższego okresu niż Miesiąc Deklarowany
dodając Średnie z analizowanego okresu i dzieląc przez ich liczbę;

56

„Tytuł Bezpłatny” oznacza Kontrolowany Tytuł Prasowy należący do Kategorii Tytuły Bezpłatne,
niezawierający informacji o cenie i jednocześnie rozpowszechniany bezpłatnie, przy czym odbiorca może
ponosić co najwyżej koszty dostawy niestanowiące ceny;

57

„Tytuł Drukowany” oznacza Rodzaj Tytułu, który jest wydawany w formie drukowanej oraz
ewentualnie (opcjonalnie) cyfrowej jako (i) E-wydanie lub (ii) Subskrypcje Cyfrowe;

58

„Tytuł Lokalny” oznacza Tytuł Drukowany, którego Wydania Drukowane (z pominięciem Prenumeraty
Wydania Drukowanego) rozpowszechniane są w wybranych powiatach położonych na obszarze nie
więcej niż trzech województw; przy czym jeśli Tytuł Drukowany ukazuje się we wszystkich powiatach
co najmniej jednego województwa wówczas stanowi on Tytuł Regionalny;

59

„Tytuł Ogólnopolski” oznacza Tytuł Drukowany, którego Wydania Drukowane (z pominięciem
Prenumeraty Wydania Drukowanego) rozpowszechniane są we wszystkich województwach na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej;

60

„Tytuł Płatny” oznacza Kontrolowany Tytuł Prasowy należący do Kategorii Tytuły Płatne, zawierający
informacje o cenie lub/i rozpowszechniany płatnie;

61

„Tytuł Prasowy” oznacza tytuł prasowy w rozumieniu Prawa Prasowego, periodyczny, ukazujący się nie
rzadziej niż raz w roku, zarejestrowany w sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism, opatrzony stałym
tytułem, bieżącym Numerem Wydania i datą; ze względu na dzień edycji lub obszar dystrybucji Wydawca
może wprowadzić dodatkowy znak słowno-graficzny jako uzupełnienie tytułu prasowego;

62

„Tytuł Regionalny” oznacza Tytuł Drukowany, którego Wydania Drukowane (z pominięciem
Prenumeraty Wydania Drukowanego) rozpowszechniane są we wszystkich powiatach położonych co
najmniej w jednym województwie, ale nie na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

63

„Wnioskodawca” oznacza podmiot, który złożył wniosek o przeprowadzenie Kontroli Nadzwyczajnej;

64

„Wskaźnik” oznacza sposób wywodzenia i agregacji Danych PBC określony przez PBC, właściwy dla
danego Rodzaju Tytułu, Kategorii, Formy Udostępnienia i Grupy Tytułów, szczegółowo określony
w Załączniku nr 4 do Regulaminu;

65

„Wydanie” oznacza wszystkie egzemplarze Kontrolowanego Tytułu Prasowego opatrzone tą samą datą
wydawniczą i Numerem Wydania; Wydania o łączonej numeracji (podwójne, potrójne itd.) są traktowane
jako jedno Wydanie; w jednym Wydaniu mogą występować Mutacje Wydawnicze i/lub mutacje cenowe
różniące się Ceną Egzemplarzową lub Cennikiem;

66

„Wydanie Drukowane” oznacza Formę Udostępnienia Wydania Tytułu Drukowanego – udostępnione
w formie drukowanej; Wydanie Drukowane stanowi warunek niezbędny kwalifikacji Kontrolowanego
Tytułu Prasowego jako Tytułu Drukowanego;
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67

„Wydawca” oznacza podmiot będący wydawcą jednego lub większej liczby Kontrolowanych Tytułów
Prasowych, który zawarł z PBC Umowę;

68

„Wyniki Kontroli” oznaczają dane i informacje z Deklaracji i Autokorekty po wykonaniu Kontroli;

69

„Znany Odbiorca” oznacza Odbiorcę, który jest zidentyfikowany z nazwiska lub nazwy oraz adresu (dla
Wydania Drukowanego) oraz adresu e-mail lub identyfikatora Odbiorcy (dla E-wydania).
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