
Uchwała nr 75/2005 
Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

z dnia 27 października 2005 roku 
w sprawie upomnień dla wydawców  

w związku z rozbieżnościami wykazanymi przez kontrole zwyczajne za 2004 rok 
 

 
Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy po zapoznaniu się z wynikami kontroli zwyczajnych 
nakładu i dystrybucji za rok 2004, działając na podstawie par. 26 pkt 1 Statutu ZKDP postanawia:  

 
§ 1 

 
udzielić upomnienia Agencji Reklamowo-Wydawniczej „Medicus” w związku ze stwierdzeniem 
rozbieżności znacznie przekraczających 1% pomiędzy deklaracjami pism: Twoja Zdrowa Medycyna i 
Magazyn Okulistyczny przekazanymi do Związku a stanem faktycznym. Rozbieżności wynikały z 
braku wymaganej dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie:  
1) wysokości dystrybucji i zwrotów miesięcznika Twoja Zdrowa Medycyna wykazanych  
w deklaracjach, co stanowi naruszenie postanowień par. 16 ust. 1 oraz par. 9, 10 i 11 Regulaminu 
kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (dalej: Regulamin), 
2) liczby egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie kwartalnika Magazyn Okulistyczny 
wykazanej w deklaracjach, co stanowi naruszenie wymogów par. 10 Regulaminu.  
 

§ 2 
 

udzielić upomnienia wydawnictwu Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c. w związku  
z przekroczeniem terminu poddania się kontroli zwyczajnej za 2004 rok oraz stwierdzeniem 
rozbieżności znacznie przekraczających 1% pomiędzy deklaracjami pisma Świat Kominków 
przekazanymi do Związku a stanem faktycznym, wynikających w szczególności z zaliczenia 
egzemplarzy pochodzących ze zwrotów do egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie, co 
stanowi naruszenie postanowień par. 10 i par. 11 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy 
zarejestrowanej w ZKDP i prowadzących do zaniżenia wielkości zwrotów w deklaracjach.  

 
§ 3 

 
udzielić upomnienia Instytutowi Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o. 
w związku ze stwierdzeniem rozbieżności znacznie przekraczających 1% pomiędzy deklaracjami 
miesięcznika Odkrywca przekazanymi do Związku a stanem faktycznym, polegających w 
szczególności na zakwalifikowaniu egzemplarzy nie spełniających wymogów zawartych w par. 9 ust. 
4 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej  
w ZKDP do innych płatnych form rozpowszechniania.  
 

§ 4 
 

udzielić upomnienia wydawnictwu Medycyna Praktyczna Spółka jawna w związku  
ze stwierdzeniem rozbieżności znacznie przekraczających 1% pomiędzy deklaracjami pism: Medycyna 
Praktyczna, Medycyna Praktyczna – Chirurgia i Neurology – Wydanie Polskie przekazanymi do 
Związku a stanem faktycznym, polegających na zakwalifikowaniu egzemplarzy nie spełniających 
wymogów zawartych w par. 9 ust. 2 pkt a) Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy 
zarejestrowanej w ZKDP do sprzedaży egzemplarzowej.  

 
 

§ 5 
 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 


