ZAŁĄCZNIK 3 DO OWU
REGULAMIN KONTROLI ROZPOWSZECHNIANIA PRASY
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady kontroli rozpowszechniania prasy realizowanej na podstawie
Umowy zawartej pomiędzy spółką Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PBC”)
a Wydawcą, w tym w szczególności zasady i sposób składania przez wydawców deklaracji o rozpowszechnianiu
prasy oraz zasady przeprowadzania kontroli rozpowszechniania tytułów prasowych.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a treścią Umowy określoną w
szczególności w ogólnych warunkach Umowy publikowanych przez PBC wiążące będą postanowienia Umowy.
1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Kontroli podlega wyłącznie Tytuł Prasowy, który został zgłoszony do PBC przez Wydawcę poprzez
zawarcie Umowy i wskazanie Tytułu Prasowego w Zamówieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy.

1.2

Kontrolowany Tytuł Prasowy ze względu na Rodzaj Tytułu może być Tytułem Drukowanym.

1.3

Kontrolowany Tytuł Prasowy ze względu na Grupę Tytułów może być Dziennikiem, Magazynem lub
Magazynem Branżowym.

1.4

Kontrolowany Tytuł Prasowy ze względu na Kategorię może być:

1.5

1.4.1

z uwagi na Częstotliwość: Dziennikiem, Tygodnikiem, Dwutygodnikiem, Miesięcznikiem,
Tytułem Rzadkim;

1.4.2

z uwagi na formę Sprzedaży i dystrybucji: Tytułem Bezpłatnym lub Tytułem Płatnym;

1.4.3

z uwagi na obszar dystrybucji: Tytułem Lokalnym, Tytułem Regionalnym lub Tytułem
Ogólnopolskim (dotyczy wyłącznie Tytułów Drukowanych).

Kontrolowany Tytuł Prasowy ze względu na Formę Udostępnienia może być wydawany:
1.5.1

Tytuł Drukowany w postaci: Wydania Drukowanego lub (i) E-wydania lub (ii) Subskrypcji
Cyfrowych.

1.6

Rodzaj Tytułu dla Kontrolowanego Tytułu Prasowego (tj. Tytuł Drukowany) określany jest przez PBC
na podstawie informacji otrzymanych w Zamówieniu, własnej analizy egzemplarza okazowego Tytułu
Prasowego.

1.7

Przypisanie Kontrolowanego Tytułu Prasowego do odpowiedniej Kategorii dokonywane jest przez PBC
na podstawie informacji otrzymanych w Zamówieniu, własnej analizy treści egzemplarza okazowego
Kontrolowanego Tytułu Prasowego; w przypadku określenia Częstotliwości Kontrolowanego Tytułu
Prasowego dokonywane jest na podstawie wpisu do sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism oraz na
podstawie danych zawartych w Deklaracji.
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1.8

Przypisanie Kontrolowanego Tytułu Prasowego do odpowiedniej Grupy Tytułów dokonywane jest przez
PBC na podstawie informacji otrzymanych w Zamówieniu oraz własnej analizy egzemplarza okazowego
Kontrolowanego Tytułu Prasowego.

1.9

Określenie Form Udostępnienia Kontrolowanego Tytułu Prasowego dokonywane jest przez PBC na
podstawie informacji otrzymanych w Zamówieniu, a dodatkowo własnej analizy egzemplarza okazowego
lub Subskrypcji Cyfrowych oraz danych zawartych w Deklaracjach.

2
2.1

DEKLARACJE
Wydawca zobowiązany jest przekazywać PBC prawidłowo wypełnione Deklaracje, w następujących
terminach odpowiednich dla danego Rodzaju Tytułu i Kategorii, do której należy Kontrolowany Tytuł
Prasowy:
2.1.1

dla Tytułów Drukowanych, w zależności od Częstotliwości:
2.1.1.1 Deklaracje Dzienników składane są do końca drugiego Dnia Roboczego drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po Miesiącu Deklarowanym;
2.1.1.2 Deklaracje Tygodników/Dwutygodników i Miesięczników składane są do piętnastego
dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po Miesiącu Deklarowanym;
2.1.1.3 Deklaracje Tytułów Rzadkich składane są do piętnastego dnia drugiego miesiąca
kalendarzowego następującego po okresie, który wyznacza data wydawnicza
deklarowanego Wydania.

2.2

Wydawca zobowiązany jest złożyć Deklarację za Miesiąc Deklarowany w przypadku Dzienników,
Tygodników/ Dwutygodników i Miesięczników oraz Deklarację dla każdego Wydania dla Tytułów
Rzadkich.

2.3

Wydawca zobowiązany jest sporządzać Deklaracje przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy PBC
stanowiących Załączniki nr 1A, 1B, 2A, 2B i 3 do Regulaminu, przy użyciu Oprogramowania PBC.

3

AUTOKOREKTY

3.1

W przypadku gdy po złożeniu Deklaracji Wydawca otrzyma nowe dane, zmieniające wielkości podane
w Deklaracji, Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić PBC Autokorektę, z tym
zastrzeżeniem że termin na złożenie Autokorekty nie może upłynąć później niż w dniu rozpoczęcia
Kontroli Zwyczajnej. W odniesieniu do Kontrolowanych Tytułów Prasowych, które nie zostały poddane
Kontroli Zwyczajnej, a więc nie znalazły się na liście, o której mowa w art. 4.7.2, termin na złożenie
Autokorekty mija z dniem 15 maja. Jeśli zmienione dane dotyczą publikowanych Wskaźników i/lub
Statystyk, Autokorekta udostępniana jest przy najbliższej publikacji Danych PBC.

3.2

W przypadku złożenia Autokorekty po terminach wskazanych w art. 3.1 taka Autokorekta nie zostanie
uwzględniona.

3.3

PBC przy publikacji Autokorekty informuje o szczegółach różnic pomiędzy Deklaracją a Autokorektą,
w przypadku gdy Wydawca w złożonej Autokorekcie zmieni dane w Deklaracji w sposób spełniający
łącznie poniższe warunki:
3.3.1

przekroczą próg 1% w Średnich dotyczących Sprzedaży Wydania Drukowanego, Sprzedaży
E-wydania, Sprzedaży Subskrypcji Cyfrowych, Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania
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Drukowanego, Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania (przy spadku wartości tych
Wskaźników); oraz
3.3.2
3.4

4
4.1

dotyczą minimalnie 300 egzemplarzy/subskrypcji.

Autokorekcie podlegają także Deklaracje poddane Kontroli Wstępnej, o której mowa w art. 4.6. Dane
PBC skorygowane w wyniku Kontroli Wstępnej podlegają publikacji niezwłocznie po przyjęciu
Protokołu Kontroli przez PBC i złożeniu przez Wydawcę Autokorekty. Termin na złożenie takiej
Autokorekty upływa nie później niż w dniu złożenia kolejnej Deklaracji.
OGÓLNE ZASADY KONTROLI
Wyróżnia się następujące typy Kontroli:
4.1.1

analizę kompletności i spójności danych zawartych w Deklaracji wykonywaną przez PBC;

4.1.2

Kontrolę Wstępną, na zasadach określonych w art. 4.6 Regulaminu;

4.1.3

Kontrolę Zwyczajną, na zasadach określonych w art. 4.7 Regulaminu;

4.1.4

Kontrolę Nadzwyczajną, na zasadach określonych w art. 4.8 Regulaminu.

4.2

Tytuł Drukowany podlega każdemu typowi Kontroli opisanemu w art. 4.1. Każdemu typowi Kontroli
podlegają wszystkie Kontrolowane Tytuły Prasowe należące do każdej Kategorii i Grupy Tytułów oraz
ich wszystkie Formy Udostępnienia.

4.3

Każdy typ Kontroli polega na weryfikacji rzetelności składanych Deklaracji oraz na ustaleniu czy dane
zawarte w Deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym, w oparciu o Dokumentację udostępnioną przez
Wydawcę Audytorowi.

4.4

Analiza kompletności danych zawartych w Deklaracji polega na weryfikacji czy Deklaracja zawiera
wszystkie niezbędne dane, a analiza spójności danych polega na weryfikacji czy dane w Deklaracji są
wewnętrznie spójne (w szczególności są poprawne matematycznie) oraz jaki jest stopień ich
zróżnicowania (odmienności) w stosunku do poprzednich Deklaracji. W przypadku stwierdzenia, że
Deklaracja nie zawiera wszystkich niezbędnych danych lub zawiera niespójne dane, PBC zwraca się do
Wydawcy o uzupełnienie danych w terminie 1 Dnia Roboczego. W przypadku nieuzupełnienia przez
Wydawcę danych w Deklaracji taka Deklaracja uważana jest za niezłożoną.

4.5

W toku Kontroli Audytor weryfikuje zgodność informacji o Nakładzie drukowaną na egzemplarzu lub w
egzemplarzu Tytułu Drukowanego z danymi przekazanymi w Deklaracji. Dane zawarte w tej informacji
nie powinny być wyższe o więcej niż o 10% od danych przekazanych w Deklaracji. Wymóg zawarty
w zdaniu poprzednim nie dotyczy Tytułów Drukowanych, które publikują informację o Nakładzie
w sposób wynikający z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 146 ust. 4
(np. „nakład do 15.000 egzemplarzy” lub „nakład poniżej 15.000 egzemplarzy”).

4.6

Kontrola Wstępna prowadzona jest na następujących zasadach:
4.6.1 Kontroli Wstępnej poddawany jest pierwszy Kontrolowany Tytuł Prasowy, zgłaszany przez
Wydawcę po zawarciu Umowy.
4.6.2

Kontrola Wstępna obejmuje:
4.6.2.1 w przypadku Dzienników, Tygodników/Dwutygodników oraz Miesięczników:
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4.6.2.1.1 trzy pierwsze złożone przez Wydawcę Deklaracje, pod warunkiem, że do
przeprowadzenia Kontroli Zwyczajnej pozostaną co najmniej dwie
Deklaracje w danym roku kalendarzowym;
4.6.2.1.2 cztery pierwsze złożone przez Wydawcę Deklaracje, pod warunkiem, że
będą to wszystkie Deklaracje złożone w danym roku kalendarzowym.
4.6.2.2 w przypadku Tytułów Rzadkich – pierwszą złożoną przez Wydawcę Deklarację.

4.7

4.6.3

Kontrola Wstępna musi zakończyć się nie później niż przed złożeniem kolejnej Deklaracji, po
ostatniej z Deklaracji objętych Kontrolą Wstępną, przy czym obowiązkiem PBC jest
zapewnienie, że Audytor w tym terminie również przeprowadzi Kontrolę Wstępną.

4.6.4

Wydawca zobowiązany jest poddać Kontrolowany Tytuł Prasowy Kontroli Wstępnej.

Kontrola Zwyczajna prowadzona jest na następujących zasadach:
4.7.1

Kontroli Zwyczajnej podlegają wszystkie Kontrolowane Tytuły Prasowe co najmniej raz na 3
lata, z wyłączeniem Magazynów Branżowych, które poddawane są Kontroli raz w roku
kalendarzowym.

4.7.2

PBC udostępni Wydawcy listę Kontrolowanych Tytułów Prasowych, objętych Kontrolą
Zwyczajną w danym roku kalendarzowym.

4.7.3

Kontrola Zwyczajna obejmuje rok kalendarzowy poprzedzający wyznaczony termin Kontroli.

4.7.4

Kontrola Zwyczajna powinna zakończyć się do 30 czerwca roku, w którym się odbywa.

4.7.5

Kontroli Zwyczajnej nie podlegają Kontrolowane Tytuły Prasowe, jeżeli Kontrola Wstępna lub
Kontrola Nadzwyczajna objęła wszystkie Deklaracje złożone przez Wydawcę za rok
kalendarzowy, którego dotyczyłaby Kontrola Zwyczajna.

4.7.6

Audytor przeprowadzający Kontrolę Zwyczajną sprawdza prawdziwość złożonych Deklaracji,
obejmującą co najmniej dwa Miesiące Deklarowane okresu poddanego Kontroli Zwyczajnej.

4.7.7

Audytor przeprowadza Kontrolę Zwyczajną dwóch innych, dowolnie wybranych Miesięcy
Deklarowanych, jeżeli Kontrola Zwyczajna wykaże rozbieżności w pierwszych dwóch
kontrolowanych Miesiącach Deklarowanych (zgodnie z art. 4.7.6) przewyższające:
4.7.7.1 1% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk Deklaracji dotyczących Nakładu,
Zwrotów Wydań Drukowanych, Sprzedaży Subskrypcji Cyfrowych i Dystrybucji
Promocyjnej Subskrypcji Cyfrowych lub Wskaźników wchodzących w skład
Sprzedaży Wydania Drukowanego i Sprzedaży E-wydania, oraz 20
egzemplarzy/subskrypcji; lub
4.7.7.2 5% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk Deklaracji dotyczących Dystrybucji
Promocyjnej Wydania Drukowanego, Dystrybucji Promocyjnej E-wydania,
Rozpowszechniania Bezpłatnego E-wydania lub Wskaźników wchodzących w skład
Rozpowszechniania Bezpłatnego Wydania Drukowanego, oraz 20 egzemplarzy; lub
4.7.7.3 5% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk Deklaracji dotyczących Struktury
Geograficznej oraz 20 egzemplarzy.
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4.8

4.7.8

Jeśli w toku Kontroli Zwyczajnej w którymkolwiek z kontrolowanych Miesięcy Deklarowanych,
zgodnie z art. 4.7.7, stwierdzone zostaną rozbieżności, Audytor przeprowadza Kontrolę
Zwyczajną pozostałych Miesięcy Deklarowanych okresu objętego kontrolą. Po zasięgnięciu
opinii Audytora, PBC ma prawo odstąpienia od Kontroli Zwyczajnej kolejnych Miesięcy, w
takim przypadku Audytor dokonuje odpowiedniej korekty w Wynikach Kontroli w całym
kontrolowanym okresie.

4.7.9

Wydawca zobowiązany jest poddać Kontrolowany Tytuł Prasowy Kontroli Zwyczajnej.

Kontrola Nadzwyczajna prowadzona jest na następujących zasadach:
4.8.1

W przypadku gdy PBC otrzyma informacje podważające rzetelność Kontroli Zwyczajnej,
Kontroli Wstępnej, rzetelność lub zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w
Deklaracji, zarządza Kontrolę Nadzwyczajną w zakresie, który uzna za niezbędny.

4.8.2

Kontrola Nadzwyczajna może być także przeprowadzona na wniosek Wydawcy lub innego
wydawcy innego tytułu kontrolowanego.

4.8.3

Kontrola Nadzwyczajna realizowana jest w terminie ustalonym przez PBC i przekazanym na
piśmie Wydawcy i Audytorowi.

4.8.4

Wydawca zobowiązany jest poddać Kontrolowany Tytuł Prasowy Kontroli Nadzwyczajnej.

4.9

Wydawca jest zobowiązany do posiadania i udostępnienia Dokumentacji umożliwiającej weryfikację
rzetelności Deklaracji oraz zgodności zawartych w niej danych ze stanem faktycznym. Dokumentacja
przekazywana jest przez Wydawcę Audytorowi w trakcie trwania Audytu.

4.10

Kontrolę wysokości Sprzedaży, której przedmiotem jest Wydanie Drukowane, E-wydanie i Subskrypcje
Cyfrowe, przeprowadza się na podstawie Dokumentacji, przy czym w przypadku gdy poddana Kontroli
transakcja odbyła się za pośrednictwem Kolporterów lub innych podmiotów, Kontrola odbywa się z
wykorzystaniem dokumentacji udostępnionej przez te podmioty.

4.11

PBC może opracować wytyczne, zawierające szczegółowe informacje dotyczące sposobu
przeprowadzania Kontroli oraz zakresu Dokumentacji jaką Wydawca jest zobowiązany przedstawić
w toku Kontroli. Wytyczne takie będą doręczane przez PBC Wydawcy przed złożeniem Deklaracji, która
dotyczy pierwszego Miesiąca Deklarowanego, którego dotyczą wytyczne oraz Audytorowi przed
rozpoczęciem Kontroli.

4.12

Wydawca ma prawo zgłosić do PBC pisemne zastrzeżenia co do bezstronności Audytora wyłącznie wraz
z ich uzasadnieniem. W przypadku uznania przez PBC zasadności zastrzeżeń, PBC dokonuje zmiany
Audytora.

4.13

Po zakończeniu Kontroli Audytor sporządza Protokół Kontroli.

4.14

Protokół Kontroli musi zawierać:
4.14.1 termin przeprowadzenia Kontroli wraz z dokładną nazwą i adresem Audytora;
4.14.2 oznaczenie Kontrolowanego Tytułu Prasowego, jego Rodzaj, Kategorię oraz Grupę Tytułów do
której należy, nazwę Wydawcy i jego adres, podstawę prawną przeprowadzenia Kontroli oraz
stwierdzenie zgodności danych z Deklaracji z Wynikami Kontroli;
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4.14.3 informację o sprawdzeniu danych i informacji zawartych w Deklaracjach dotyczących co
najmniej dwóch Miesięcy okresu objętego Kontrolą oraz informację o zgodności Nakładu
publikowanego w egzemplarzu Tytułu Drukowanego z Wynikami Kontroli;
4.14.4 wyjaśnienie przyczyn niezgodności Deklaracji ze stanem faktycznym;
4.14.5 do protokołu załączane są Wyniki Kontroli, w tym stwierdzone rozbieżności w stosunku do
Deklaracji;
4.14.6 podpisy Audytora i Wydawcy.
4.15

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wydawcy Kontrola nie została wszczęta albo nie została
zakończona w terminie, wówczas Protokół Kontroli sporządzony przez Audytora musi zawierać:
4.15.1 jeżeli Kontrola nie została wszczęta:
4.15.1.1 dokładną nazwę i adres Audytora i Wydawcy,
4.15.1.2 planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia Kontroli,
4.15.1.3 oznaczenie Kontrolowanego Tytułu Prasowego,
4.15.1.4 omówienie przyczyn, które uniemożliwiły przeprowadzenie Kontroli,
4.15.1.5 podpis Audytora;
4.15.2 jeżeli Kontrola pomimo jej wszczęcia nie została zakończona:
4.15.2.1 dane i informacje, o których mowa w art. 4.14, znane Audytorowi lub zebrane przez
niego w trakcie niezakończonej Kontroli,
4.15.2.2 omówienie przyczyn, które uniemożliwiły zakończenie Kontroli, w tym sposób
utrudniania przez Wydawcę przeprowadzenia Kontroli, jeżeli takie zdarzenie(-a)
wystąpiło(-y),
4.15.2.3 podpis Audytora.

4.16

Protokół Kontroli potwierdza zgodność lub wskazuje na niezgodność stanu faktycznego z Deklaracjami
Wydawcy i nie może zawierać informacji, które wykraczałyby ponad dane zawarte w tych Deklaracjach.

4.17

Przeprowadzając Kontrolę Audytor i PBC zobowiązani są stosować Regulamin w brzmieniu
obowiązującym w okresie(-ach) objętym(-ych) daną Kontrolą.

4.18

Wydawca może w terminie dwudziestu jeden dni od daty doręczenia Protokołu Kontroli zgłosić do niego
zastrzeżenia lub wyjaśnienia. W przypadku, o którym mowa w art. 4.15.2 Audytor dostarcza PBC
Protokół Kontroli bez podpisu Wydawcy. Wydawca może, w terminie czternastu dni od daty doręczenia
mu przez PBC Protokołu Kontroli, zgłosić do niego zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Po otrzymaniu
zastrzeżeń lub wyjaśnień Wydawcy albo bezskutecznym upływie powyższego terminu na ich zgłoszenie,
PBC uwzględnia je w treści Protokołu Kontroli lub ich nie uwzględnia i przedstawia Wydawcy
informacje określającą przyczyny ich nieuwzględnienia w treści Protokołu Kontroli.

4.19

W przypadku, jeśli Wyniki Kontroli Zwyczajnej lub Wyniki Kontroli Nadzwyczajnej różnią się w
stosunku do danych wykazanych w Deklaracji dla publikowanych Wskaźników, powyżej progów
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określonych w art. 4.7.7, PBC zobowiązuje się poinformować o tym fakcie za pośrednictwem
Oprogramowania PBC oraz strony www.pbc.pl, publikując dane z Wyników Kontroli i zamieszczając
zestawienie informacji na temat rozbieżności. Dodatkowo, w przypadku, gdy w Kontroli Zwyczajnej
rozbieżności pomiędzy Wynikami Kontroli a danymi wykazanymi w Deklaracji dla publikowanych
Wskaźników będą znaczące lub/i wystąpią w przeważającej części kontrolowanego okresu lub, gdy
zostaną naruszone wymagania określone w art. 4.5 lub, gdy w wyniku Kontroli Nadzwyczajnej
potwierdzą się zarzuty stawiane przez Wnioskodawcę, PBC zobowiązane jest dodatkowo wystosować za
pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w tym na fanepage PBC w mediach
społecznościowych, specjalny komunikat dotyczący tych naruszeń.
4.20

W każdym przypadku niepoddania się przez Wydawcę Kontroli, w tym sporządzenia przez Audytora
Protokołu Kontroli niewszczętej lub niezakończonej, zgodnie z art. 4.15, PBC w zakresie
Kontrolowanego Tytułu Prasowego, dla którego Kontrola nie została przeprowadzona:
4.20.1 rozwiązuje Umowę; oraz
4.20.2 informuje o tym fakcie za pośrednictwem Oprogramowania PBC, strony www.pbc.pl i na
fanepage PBC w mediach społecznościowych; oraz
4.20.3 usuwa dostęp użytkowników do danych zgodnie z art. 6.8.

5

SZCZEGÓLNE ZASADY DLA TYTUŁU DRUKOWANEGO

5.1

Dla Okresu Rozpowszechniania Wydania Drukowanego Tytułu Drukowanego obowiązuje zasada, że
Wydanie następne wycofuje poprzednie. Wyjątek stanowią Magazyny Branżowe, dla których Okres
Rozpowszechniania jest wydłużony do czasu złożenia Deklaracji za dany Miesiąc Deklarowany lub za
okres, który wyznacza data wydawnicza deklarowanego Wydania (w terminach określonych w art. 2.1),
chyba, że zasady określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu stanowią inaczej.

5.2

Szczególne zasady dla E-wydania Tytułu Drukowanego:
5.2.1

E-wydanie Tytułu Drukowanego musi spełniać łącznie następujące wymagania:
5.2.1.1 cyfrowa wersja Wydania Drukowanego Kontrolowanego Tytułu Prasowego lub
przynajmniej jednej z Mutacji Wydawniczych Wydania Drukowanego
Kontrolowanego Tytułu Prasowego, jest niezmienna przez cały Okres
Rozpowszechniania; oraz
5.2.1.2 zachowuje istotne cechy Wydania Drukowanego, tj. Logotyp, identyfikację Wydania
(data i Numer Wydania), format liniowy (w postaci paginacji lub innej metody
przeglądania zawartości od początku do końca); oraz
5.2.1.3 z zastrzeżeniem art. 5.2.2, zawiera ten sam w formie i treści materiał prasowy tj.
materiał redakcyjny, ogłoszenia i reklamy co Wydanie Drukowane; oraz
5.2.1.4 dla Okresu Rozpowszechniania E-wydania obowiązuje zasada, że Wydanie następne
wycofuje poprzednie – bez wyjątków dotyczących wydłużeń.

5.2.2

E-wydanie Tytułu Drukowanego może:
5.2.2.1 nie zawierać insertów i gadżetów, które zostały dołączone do Wydania Drukowanego;
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5.2.2.2 jeżeli w Wydaniu Drukowanym znajdują się materiały redakcyjne, do publikacji
których w innych polach eksploatacji Wydawca nie ma praw, materiały te mogą być
usunięte z E-wydania;
5.2.2.3 zawierać materiał prasowy dodatkowo rozszerzony lub zaadaptowany w sposób
pozwalający na wykorzystanie możliwości technologicznych.
5.3

Szczególne zasady dla Subskrypcji Cyfrowych Tytułu Drukowanego:
5.3.1

Subskrypcje Cyfrowe Tytułu Drukowanego muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
5.3.1.1 dotyczyć treści opatrzonych Logotypem Kontrolowanego Tytułu Prasowego; oraz
5.3.1.2 dotyczyć materiałów redakcyjnych pozostających w tym samym temacie ogólnym, co
w Wydaniach Drukowanych Kontrolowanego Tytułu Prasowego; oraz
5.3.1.3 dostęp do pojedynczych materiałów prasowych nie stanowi Subskrypcji Cyfrowych
Tytułu Drukowanego; oraz
5.3.1.4 dla Okresu Rozpowszechniania Subskrypcji Cyfrowych obowiązuje zasada, że
wykupione Subskrypcje Cyfrowe są aktywne w okresie aktualności Wydań
wykazywanych w Miesiącu Deklarowanym (od 1 do ostatniego dnia Sprzedaży tych
Wydań).

5.3.2

5.4

Dla Subskrypcji Cyfrowych Tytułu Drukowanego materiał prasowy tj. materiał redakcyjny,
ogłoszenia i reklamy może się różnić w stosunku do Wydań Drukowanych.

Szczególne zasady dotyczące Pakietów oraz łącznego rozpowszechniania:
5.4.1

w przypadku Sprzedaży w Pakiecie Wydań Drukowanych, E-wydań oraz Subskrypcji
Cyfrowych, można wykazać w Deklaracji każdą Sprzedaną Formę Udostępnienia, przy czym
może być wykazana tylko jedna Forma Udostępnienia dla każdego tytułu w Pakiecie, pod
warunkiem spełnienia wymogów dla deklarowanego Wskaźnika. O określeniu ceny
Wydań/Subskrypcji Cyfrowych wchodzących w skład Pakietu decyduje Wydawca na podstawie
posiadanej Dokumentacji. Aby w Deklaracjach mogły zostać wykazane Formy Udostępnienia
każdego tytułu w Pakiecie, cena tego Pakietu nie może być niższa niż suma minimalnych cen
poszczególnych Form Udostępnienia, spełniających wymogi Regulaminu dla danego Wskaźnika
(progi cenowe);

5.4.2

w przypadku łącznego rozpowszechniania Wydań/Subskrypcji Cyfrowych Sprzedanych
i Wydań rozpowszechnionych bezpłatnie różnych kontrolowanych tytułów prasowych, można
wykazać w Deklaracji każdą Formę Udostępnienia, pod warunkiem spełnienia wymogów dla
deklarowanego Wskaźnika;

5.4.3

dla łącznego rozpowszechniania Form Udostępniania tego samego Kontrolowanego Tytułu
Prasowego obowiązują następujące zasady:
5.4.3.1 w przypadku egzemplarzy Wydania Drukowanego Sprzedanych wspólnie
z E-wydaniem tego samego Kontrolowanego Tytułu Prasowego, można wykazać
w Deklaracji w Sprzedaży Wydania Drukowanego wyłącznie egzemplarze Wydania
Drukowanego, pod warunkiem spełnienia wymogów dla deklarowanego Wskaźnika,
zaś E-wydanie może być wykazane wyłącznie w Dystrybucji Promocyjnej E-wydania
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pod warunkiem spełnienia wymogów dla tego Wskaźnika w zakresie, w jakim ten
Wskaźnik odnosi się do egzemplarzy rozpowszechnionych bezpłatnie;
5.4.3.2 w przypadku gdy Odbiorcy udostępniono to samo E-wydanie zarówno płatne, jak
i bezpłatne, do odpowiedniego Wskaźnika w Deklaracji zalicza się wyłącznie
egzemplarze Sprzedanych E-wydań, pod warunkiem spełnienia wymogów dla tego
Wskaźnika, zaś egzemplarze bezpłatnych E-wydań nie będą wykazane w Deklaracji;
5.4.3.3 w przypadku łącznej Sprzedaży Detalicznych Subskrypcji Cyfrowych lub Hurtowych
Subskrypcji Cyfrowych z Wydaniem Drukowanym lub/i E-wydaniem tego samego
Kontrolowanego Tytułu Prasowego, Subskrypcje Cyfrowe nie mogą być wykazane
w Deklaracji, przy czym dla Wydania Drukowanego i E-wydania obowiązują zapisy
art. 5.4.3.1.
6

ZASADY PUBLIKOWANIA DANYCH PBC

6.1

PBC opracowuje Wskaźniki i Statystyki na zasadach i w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do
Regulaminu.

6.2

PBC zobowiązane jest publikować Wskaźniki i Statystyki wskazane w Załączniku nr 4 do Regulaminu
w terminie maksymalnie dziesięciu dni roboczych od wymaganych terminów złożenia Deklaracji
określonych w art. 2.1 dla ostatniego miesiąca Kwartału, z wyłączeniem Magazynów Branżowych, dla
których publikacja odbywa się w terminie maksymalnie dziesięciu dni roboczych od wymaganych
terminów złożenia Deklaracji określonych w art. 2.1.

6.3

Zasady publikacji Danych PBC dla Grup Tytułów/Kategorii:
6.3.1

dla Dzienników i Magazynów, Dane PBC publikowane są co Kwartał, jako Sumy i Średnie z
każdego miesiąca wchodzącego w skład danego Kwartału;

6.3.2

dla Magazynów Branżowych Dane PBC publikowane są co miesiąc, za każdy miesiąc
kalendarzowy, jako Sumy i Średnie oraz w podziale na poszczególne Wydania.

6.4

W celu uniknięcia wątpliwości PBC nie publikuje wszystkich Danych PBC oraz wszystkich
opracowywanych Wskaźników i Statystyk, a jedynie dane wskazane do publikacji w Załączniku nr 4 do
Regulaminu. Niepublikowane Wskaźniki i Statystyki podawane są przez Wydawcę wyłącznie w celu
prowadzenia Kontroli, w tym Audytu i weryfikacji matematycznej zgodności Deklaracji. Do
niepublikowanych Wskaźników i Statystyk dla Kontrolowanego Tytułu Prasowego dostęp mają
wyłącznie Wydawca, PBC i podmioty prowadzące Audyt, a PBC nie może ich dystrybuować, chyba że
dla celów realizacji Kontroli.

6.5

Wskaźniki i Statystyki podlegające publikacji są w całości publikowane przez PBC w Oprogramowaniu
PBC, a ponadto wybrane przez PBC Wskaźniki i Statystyki oraz/lub wyniki dla wybranych przez PBC
Kontrolowanych Tytułów Prasowych według upublicznionych kryteriów są publikowane także poprzez
umieszczenie ich na stronie internetowej PBC lub na fanepage PBC w mediach społecznościowych.

6.6

Po zakończeniu Kontroli Zwyczajnej PBC zatwierdza i publikuje Wyniki Kontroli oraz komunikat
dotyczący tych wyników na www.pbc.pl i w Oprogramowaniu PBC nie później niż w terminie do 31
października roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona Kontrola Zwyczajna.

6.7

Dla Kontrolowanych Tytułów Prasowych nieobjętych Kontrolą Zwyczajną za dany rok kalendarzowy
dane z Deklaracji zyskują status Wyników Kontroli (dotyczy Kontrolowanych Tytułów Prasowych, które
nie znalazły się na liście określonej w art. 4.7.2).
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6.8

W przypadku niepoddania się przez Wydawcę Kontroli w odniesieniu do wszystkich lub części danych
objętych Deklaracją, PBC zobowiązane jest niezwłocznie usunąć dla tych danych dostęp użytkownikom
w Oprogramowaniu PBC oraz ze strony www.pbc.pl i fanepage PBC w mediach społecznościowych, a
ponadto usunąć te dane z Danych PBC w ciągu 12 miesięcy od dnia powstania zwłoki w poddaniu się
przez Wydawcę Kontroli, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli niepoddanie się przez Wydawcę Kontroli
jest spowodowane uprzednio zgłoszonymi do PBC zastrzeżeniami natury prawnej lub metodologicznej
dotyczącej zakresu lub przebiegu Kontroli, wówczas PBC może podjąć decyzję o wstrzymaniu usunięcia
dostępu do tych danych oraz usunięcia danych z Danych PBC do chwili rozstrzygnięcia takich zastrzeżeń
lub do chwili poddania się przez Wydawcę Kontroli w wymaganym zakresie.

6.9

W przypadku rozwiązania Umowy i wcześniejszym (i) poddaniu się przez Wydawcę Kontroli lub (ii)
uzyskaniu przez dane z Deklaracji statusu Wyniki Kontroli zgodnie z art. 6.7, w odniesieniu do
wszystkich lub części danych objętych Deklaracją, PBC nie usuwa tych danych z Oprogramowania PBC.

7

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki obowiązujące dla Tytułu Drukowanego, stanowią integralną część Regulaminu:
• Załącznik nr 1A do Regulaminu – Formularz Składanej Deklaracji Wydawcy o wysokości
rozpowszechniania dla Dziennika Płatnego
• Załącznik nr 1B do Regulaminu – Formularz Składanej Deklaracji Wydawcy o wysokości
rozpowszechniania dla Dziennika Bezpłatnego
• Załącznik nr 2A do Regulaminu – Formularz Składanej Deklaracji Wydawcy o wysokości
rozpowszechniania dla Magazynu Płatnego
• Załącznik nr 2B do Regulaminu – Formularz Składanej Deklaracji Wydawcy o wysokości
rozpowszechniania dla Magazynu Bezpłatnego
• Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz Składanej Deklaracji Wydawcy o wysokości
rozpowszechniania dla Magazynu Branżowego
• Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wskaźniki i Statystyki oraz zakres ich publikacji
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