
Uchwała nr 58/2007 
Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

z dnia 21 listopada 2007 roku 
w sprawie upomnień dla wydawców  

w związku z rozbieżnościami wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2006 rok 
 

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy po zapoznaniu się z wynikami kontroli zwyczajnych 
nakładu i dystrybucji za rok 2006, postanawia:  
 
§ 1. 1. Uznać, że Agencja Reklamowa Imako Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka jawna będąca 
wydawcą tygodnika Passa Tygodnik Ursynowa i Okolic naruszyła § 12 pkt 1 Statutu ZKDP  
w zw. z § 16 ust. 2 lit. b) Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku 
Kontroli Dystrybucji Prasy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (dalej: 
Regulamin) poprzez podanie w deklaracjach ww. kontrolowanego tytułu prasowego zawyżonych 
ponad dopuszczalne w Regulaminie granice błędów i potwierdzonych przez audytora danych. 
Stwierdzone rozbieżności polegają w szczególności na tym, że wszystkie egzemplarze tygodnika   
wykazane w deklaracji za luty 2006 roku w pozycjach: Dystrybucja przez gazeciarzy, hostessy  
i Dystrybucja ze stojaków, zostały zakwestionowane i przesunięte do Egzemplarzy nieskierowanych do 
dystrybucji, w związku z brakiem dokumentacji, wymaganej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. d) i e) 
Regulaminu, niezbędnej do zakwalifikowania dystrybucji do tych kategorii. 
2.  Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 7 i § 261 ust. 2 pkt 2 Statutu ZKDP wymierzyć Agencji Reklamowej 
Imako Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka jawna karę upomnienia. 
3. Na podstawie § 261 ust. 1 pkt 1 Statutu ZKDP nakazać poinformowanie przez Agencję Reklamową 
Imako Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka jawna o popełnionych naruszeniach poprzez 
zamieszczenie treści niniejszej uchwały w serwisie internetowym www.passa.waw.pl na okres  
4 tygodni, licząc od dnia otrzymania odpisu niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
(…) 

 
§ 3. 
(…) 

 
§ 4. 
(…) 

 
§ 5. 
(…) 

 
§ 6. 
(…) 

 
§ 7. Zarządzić doręczenie przez biuro ZKDP odpisu niniejszej uchwały listem poleconym.  
 
§ 8. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


