ZAŁĄCZNIK 7
Do Ogólnych Warunków Umowy o Przeprowadzanie Kontroli Nakładu i Dystrybucji Tytułów Prasowych
Zasady obliczania Wynagrodzenia PBC
Zasady ogólne
Wynagrodzenie PBC składa się z:
a. Jednorazowej opłaty początkowej,
b. Stałej opłaty miesięcznej za każdy tytuł prasowy, oraz
c. Opłaty za przeprowadzenie audytu.
Opłata początkowa
Wydawca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz PBC jednorazowej opłaty początkowej w wysokości 1.000 PLN netto
(należy doliczyć VAT), na podstawie faktury VAT wystawianej przez PBC. Opłata początkowa płatna jest w terminie 7 dni od
dnia otrzymania faktury od PBC.
Stała opłata miesięczna
1.

Wydawca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz PBC stałej miesięcznej płatności z tytułu Kontroli i innych usług
świadczonych na podstawie Umowy („Opłata Stała”).

2.

Wysokość Opłaty Stałej stanowić będzie sumę opłat obliczonych dla poszczególnych tytułów w oparciu o następujące
założenia:
Kwoty netto w PLN (należy doliczyć VAT)
Stała opłata miesięczna za każdy tytuł prasowy

240 PLN netto
w przypadku zgłoszenia do kontroli więcej niż trzech
tytułów prasowych – za pierwszy tytuł opłata w pełnej
wysokości 240 PLN netto miesięcznie, za każdy
następny tytuł obniżona do 160 PLN netto
miesięcznie

Automatyczna obniżka opłaty stałej

do wysokości 60 PLN netto miesięcznie za tytuł o
średnim nakładzie jednorazowym poniżej 15.000 egz.
do wysokości 80 PLN netto miesięcznie za tytuł o
średnim nakładzie jednorazowym od 15.000 egz. do
50.000 egz.

Obniżki opłaty stałej na wniosek wydawców tytułów
prasowych ukazujących się rzadziej niż raz w
miesiącu

do wysokości 120 PLN netto miesięcznie za tytuł o
średnim nakładzie jednorazowym powyżej 50.000
egz.
do wysokości 120 PLN netto miesięcznie za tytuł o
średnim nakładzie jednorazowym od 15.000 egz. do
50.000 egz.

Obniżki opłaty stałej na wniosek wydawców
pozostałych tytułów prasowych - nie dotyczy tytułów
które ukazują się one co najmniej 4 razy w tygodniu.

3.
4.
5.
6.

do wysokości 80 PLN netto miesięcznie za tytuł
średnim nakładzie jednorazowym poniżej 15 000 egz.

Obniżki opłat stałych na wniosek wydawcy nie podlegają kumulacji.
Płatność będzie następowała na podstawie faktury VAT wystawianej przez PBC nie później niż do 5 dnia danego
miesiąca kalendarzowego.
Opłata Stała płatna jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od PBC.
PBC jest uprawnione do naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonych przez wydawcę w terminie wymagalnych
opłat.
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Opłata za przeprowadzenie audytu
1.

Wydawca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz PBC płatności z tytułu przeprowadzanych Audytów („Opłata za
Audyt”).

2.

Opłata za Audyt będzie składać się z:
a)

Kwoty Bazowej, płatnej przed rozpoczęciem Audytu, w terminie 7 dni od otrzymania faktury od PBC, stanowiącej
będzie sumę opłat obliczonych dla poszczególnych tytułów w oparciu o założenia zawarte w poniższej tabeli:
koszt audytu netto w PLN (należy doliczyć VAT)

częstotliwość ukazywania się/ zasięg

ogólnopolski

regionalny

lokalny

Dziennik

2500

1500

1000

tygodnik (oraz Wydanie Niedzielne dziennika)

1500

1125

750

dwutygodnik i pismo ukazujące się dwa lub trzy
razy w miesiącu

1250

1000

625

miesięcznik i pismo ukazujące się nie rzadziej
niż dziesięć razy w roku

750

625

625

pismo ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w
roku (oraz Wydanie Specjalne lub
Nadzwyczajne nie będące Kontrolowanym
Tytułem Prasowym)

625

b) Kwoty Dodatkowej, płatnej po zakończeniu Audytu, w terminie 7 dni od otrzymania faktury od PBC, obliczonej w
oparciu o Kwotę Bazową, i stanowiącej sumę kwoty następujących modyfikatorów:
+ 20%
+ 5%
+ 20%
+ 25%
+ 20%
+ 10%

+ 50%
+ 10%
+ 10%
+ 50%
+ 20%
+ 40%
+ 10%
+ 100%

za kontrolę E-wydań;
za
weryfikację
ostatecznych
odbiorców
innej
płatnej
dystrybucji
e-wydań,
zgodnie z Procedurą z załącznika nr 4 do Wytycznych do kontroli stanowiących Załącznik 5 do OWU;
za kontrolę Dostępów Cyfrowych;
za kontrolę tytułu w przypadku wystąpienia Mutacji Cenowych lub Wydawniczych;
za I etap weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej, rozpowszechniania bezpłatnego prasy
płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej, w przypadku, o którym mowa w
pkt 2.7.6 Regulaminu;
za każdą z dwóch procedur (weryfikacja bazy pod kątem dublowania się rekordów lub ich części,
kontrola poprawności adresów) II-ego etapu weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej,
rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy
płatnej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.7.6 Regulaminu;
za kontrolę szczegółową kolejnych dwóch miesięcy oraz
za każdy dodatkowo skontrolowany miesiąc, w przypadku konieczności kontrolowania pozostałego
okresu (zgodnie z pkt 5.11 Regulaminu);
za każdy dodatkowo skontrolowany (zgodnie z pkt 5.9 lub 5.20 Regulaminu) miesiąc;
za kontrolę uzupełniających deklaracji Pism Płatnych (zgodnie z pkt 2.7.6 Regulaminu);
za kontrolę Pism Branżowych Płatnych;
za kontrolę zwyczajną po 30 czerwca danego roku kalendarzowego;
w przypadku odstąpienia od kontroli kolejnych miesięcy (zgodnie z pkt 5.12 Regulaminu)
i konieczności poprawienia danych, ze względu na wystąpienie błędu systemowego
w niekontrolowanym szczegółowo okresie (dotyczy pism ukazujących się częściej niż raz w miesiącu);
za kontrolę nadzwyczajną.

3.

Oplata za Audyt dotyczy Kontrolowanych Tytułów Prasowych, które zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu w danym roku
kalendarzowym podlegają kontroli zwyczajnej lub/i innym typom kontroli zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie.

4.

W przypadku kontroli wstępnej, o której mowa w pkt 2.7.9 Regulaminu, dla pism ukazujących się nie rzadziej niż
dziesięć razy w roku Opłata za Audyt wyliczone są według powyższego schematu; jeśli kontrola wstępna obejmuje
cztery deklaracje (zgodnie z pkt 2.7.9.1.2) koszty podwyższane są o 20%. W przypadku tytułów ukazujących się rzadziej
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niż dziesięć razy w roku koszty wyliczone według powyższego schematu obniżane są o połowę, z wyłączeniem sytuacji,
o której mowa w pkt 5.2 Regulaminu.
5.

PBC jest uprawnione do naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonych przez wydawcę w terminie wymagalnych
opłat
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