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1. Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „Apra” Sp. z o.o. 

86-031 Osielsko, ul. Bażancia 1, Myślęcinek 

tel. (52) 584-17-40 

fax. (52) 584-17-51 

e-mail: apra@apra.pl 

adres www: www.apra.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Nowoczesna Uprawa” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.nowoczesnauprawa.pl   

2. Agora SA 

00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10  

tel. (22) 555-60-00/01, 555-43-92 

fax (22) 555-48-50, 555-47-80 

e-mail: investor@agora.pl 

adres www: www.agora.pl  

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /ogólnopolski/ „Gazeta Wyborcza”; miesięcznik 

płatny /ogólnopolski/ „Wysokie Obcasy Extra” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.wyborcza.pl 

3. Atomedia Sp. z o.o. 

53-015 Wrocław, al. Karkonoska 10 

tel. (71) 715-60-86, 735-15-66 

fax (71) 734-57-53 

e-mail: redakcja@branzadziecieca.pl   

adres www: www.branzadziecieca.pl  

zgłoszony tytuł: pismo płatne (7 wydań w ciągu roku), branżowe /ogólnopolskie/ 

„Branża Dziecięca” 

4. Automobilista Sp. z o.o.  

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65 lok. 217 

tel. (22) 810-24-49, 864-84-63 

fax (22) 813-28-13 

e-mail: redakcja@automobilista.com.pl 

adres www: www.automobilista.com.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Automobilista” 

5. „Bez Recepty” Sp. z o.o. 

94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11 

tel. (42) 200-75-87 

fax (42) 200-72-68 

adres www: www.bez-recepty.pgf.com.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Dbam o Zdrowie DOZ 

Magazyn”, „Magazyn 60+” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.doz.pl, www.magazyn60plus.pl  

6. Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” Spółka Jawna  

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10 

tel./fax (61) 852-08-94, 851-92-41 

adres www: www.generalczyk.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki bezpłatne branżowe /ogólnopolskie/ „Poradnik 

Handlowca”, „Poradnik Restauratora” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.poradnikhandlowca.pl, 

www.poradnikrestauratora.com.pl  
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7. Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o. 

54-203 Wrocław, ul. Legnicka 51 

tel.: (71) 392-87-60 

e-mail: biuro@blue-ocean-polska.pl 

adres www: www.blue-ocean-polska.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „LEGO City”, „LEGO Friends”, 

„LEGO Ninjago” 

8. BM Media – Wydawnictwo Branżowe Beata Kaźmierczak 

61-894 Poznań, pl. Andersa 7 

tel. (61) 664-26-64 

e-mail: b.kazmierczak@szef-kuchni.com.pl 

adres www: www.szef-kuchni.com.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Szef Kuchni 

Magazyn Branży Gastronomicznej” 

9. „Bonnier Business (Polska)” Sp. z o.o. 

03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1 

tel. (22) 333-99-99 

fax (22) 333-99-98 

e-mail: puls@pb.pl  

adres www: www.bonnier.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /ogólnopolski/ „Puls Biznesu” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.pb.pl 

10. Burda Media Polska Sp. z o.o. 

NEW CITY 

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 

tel. (22) 360-38-00  

fax (22) 360-39-84 

e-mail: bok@burdamedia.pl, dystrybucja@burdamedia.pl 

adres www: www.burdamedia.pl  

zgłoszone tytuły: dwutygodnik płatny /ogólnopolski/ „Gala”; miesięczniki płatne 

/ogólnopolskie/  „Burda”, „Claudia”, „Dobre Rady”, „Elle”, „Focus Poznać i 

Zrozumieć Świat”, „Glamour”, „Kocham Ogród”, „Moje Gotowanie”, „Mój Piękny 

Ogród”, „National Geographic Polska”, „Przepis na Ogród”, „Przyślij Przepis”, 

„Przyślij Przepis Wydanie Specjalne”, „Traveler (wydanie specjalne National 

Geographic Polska)”; dwumiesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Elle Decoration”, 

„Focus Historia”, „Samo Zdrowie” „Sielskie Życie”, „Sól i Pieprz” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.gala.pl, www.claudia.kobieta.pl, 

www.historia.focus.pl, www.focus.pl, www.glamour.pl, www.mojegotowanie.pl, 

www.national-geographic.pl, www.national-geographic.pl/traveler/, www.burda.pl, 

www.przyslijprzepis.pl, www.burdamedia.pl 

11. Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy Redakcja i Wydawnictwo 

41-902 Bytom, ul Powstańców Warszawskich 15/13 

tel. (32) 281-06-79, 281-30-16 

fax (32) 281-44-15 

e-mail: redakcja@zyciebytomskie.pl 

adres www: www.zyciebytomskie.pl 

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /lokalny/ „Życie Bytomskie” 

12. CAAM Sp. z o.o. 

02-757 Warszawa, ul. Pory 78 

e-mail: redakcja@teraz-wilanow.pl  

adres www: www.teraz-wilanow.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny /lokalny/ „Teraz Wilanów” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.teraz-wilanow.pl 
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13. Corner Media Sp. z o.o. 

20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54 

tel. (81) 462-68-00 

fax. (81) 462-68-01 

e-mail: redakcja@dziennikwschodni.pl  

adres www: www.dziennikwschodni.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Dziennik Wschodni” 

14. Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy Spółka Jawna 

02-495 Warszawa, ul. Zagłoby 18 lok.31 

tel. 602-434-686 

fax (22) 244-07-78 

adres korespondencyjny: 05-816 Michałowice, ul. 11 Listopada 28A 

e-mail: biuro@dealerconsulting.pl  

adres www: www.dealerconsulting.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „ Miesięcznik 

Dealer” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.miesiecznikdealer.pl  

15. „Edipresse Polska” SA   

00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 

tel. (22) 584-22-00, 584-22-01 

fax (22) 584-24-99, 584-22-32  

e-mail: recepcja@edipresse.pl, kolportaz@edipresse.pl 

adres www: www.edipresse.pl  

zgłoszone tytuły: dwutygodniki płatne /ogólnopolskie/ „Party Życie Gwiazd”, „Viva”; 

dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Uroda Życia” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.polki.pl/party.html, 

www.polki.pl/viva.html,  www.urodazycia.pl, www.edipresse.pl 

16. Egmont - Polska Sp. z o.o. 

01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60 

tel. (22) 838-41-00  

fax (22) 838-42-00 

e-mail: poczta@egmont.pl  

adres www: www.egmont.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Auta”, „Kaczor Donald”, 

„Kraina Lodu”, „Księżniczka”, „Movie Star Planet”, „Mój Kucyk Pony”, „Tomek i 

Przyjaciele”, „Zabawy i Marzenia z Barbie”; dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ 

„Hot Wheels” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.kaczordonald.pl, www.egmont.pl 

17. Fischer Trading Group Sp. z o.o. 

00-112 Warszawa, ul. Bagno 2 lok. 218  

tel. /fax (22) 847-93-67, 847-93-68 

e-mail: redakcja@ftgroup.pl 

adres www: www.hurtidetal.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Ogólnopolskie 

Pismo Rynku FMCG Hurt & Detal” 
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18. Fratria Sp. z o.o. 

81-472 Gdynia, ul. Legionów 126/128  

tel. (58) 782-93-28 

biuro warszawskie: 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 10 

tel. (22) 616-36-00 

e-mail: redakcja@fratria.pl 

adres www: www.fratria.pl  

zgłoszone tytuły: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Sieci”, miesięcznik płatny 

/ogólnopolski/ „W Sieci Historii” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.wsieci.pl, 

www.facebook.com/siecihistorii    

19. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych 

00-382 Warszawa, ul. Solec 81B lok. 73A 

e-mail: redakcja@gazetakoncept.pl 

adres www: www.gazetakoncept.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny /ogólnopolski/ „Koncept Magazyn 

Akademicki” 

20. Fundacja „Oratio Recta” 

03-410 Warszawa, ul. Inżynierska 3 lok. 7 

tel. (22) 635-84-10 

fax (22) 635-62-85 

e-mail: przeglad@przeglad-tygodnik.pl  

adres www: www.przeglad-tygodnik.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Przegląd” 

21. Goldman s.c. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz 

83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 86 

tel. (58) 777-01-25 do 32 

fax (58) 777-01-25 wew. 301 

e-mail: dystrybucja@warsztat.pl 

adres www: www.nowoczesnywarsztat.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Nowoczesny 

Warsztat” 

22. Gravamen Media Sp. z o.o. 

35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 46 

tel. (17) 747-09-12 

e-mail: sekretariat@supernowosci24.pl  

adres www: www.supernowosci24.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Super Nowości” 

23. Gremi Media SA (do 25.01.2017 Gremi Media Sp. z o.o.; do 10.11.2016 Gremi 

Business Communication Sp. z o.o.) 

00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 

tel. (22) 628-34-01 do 9 

fax (22) 628-05-88, 653-00-00 

e-mail: serwisyplatne@rp.pl  

adres www: www.rzeczpospolita.pl 

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /ogólnopolskie/ „Parkiet Gazeta Giełdy”, 

„Rzeczpospolita”; dziennik płatny /regionalny/ „Sport” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.parkiet.com, www.rzeczpospolita.pl 
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24. Grupa Medium Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  

04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18 

tel. (22) 810-21-24, 810-30-99  

fax (22) 810-27-42 

e-mail: redakcja@ekspertbudowlany.pl  

adres www: www.medium.media.pl  

zgłoszony tytuł: dwumiesięcznik bezpłatny /ogólnopolski/ „Ekspert Budowlany” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.ekspertbudowlany.pl  

25. Grupa WM Sp. z o.o. 

10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 

tel. (89) 539-77-00, 539-74-03 (sekretariat) 

fax (89) 539-76-60 

e-mail: zarzad@gazetaolsztynska.pl  

adres www: www.gazetaolsztynska.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski” 

26. Infor Biznes Sp. z o.o. 

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 

tel. (22) 530-44-50, 530-44-11  

fax (22) 530-44-53, 530-44-12 

adres www: www.gazetaprawna.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /ogólnopolski/ „Dziennik Gazeta Prawna” 

27. Instytut Gość Media 

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11 

tel. (32) 251-15-55, 251-50-06 

fax (32) 251-50-21 

e-mail: kolportaz@gosc.pl 

adres www: www.gosc.pl  

zgłoszone tytuły: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Gość Niedzielny”; miesięcznik 

płatny /ogólnopolski/ „Mały Gość Niedzielny” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.gosc.pl, www.malygosc.pl  

28. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  

00-139 Warszawa, ul. Stawki 2A 

tel. (22) 827-85-14 , 827-62-42 

e-mail: izba@izbaarchitektow.pl  

adres www: www.izbaarchitektow.pl  

zgłoszony tytuł: dwumiesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ 

„Zawód:Architekt” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.zawod-architekt.pl  

29. „Kurier Szczeciński” Sp. z o.o. 

70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8 

tel. (91) 442-91-01/04  

fax (91) 442-91-05 

e-mail: redakcja@kurier.szczecin.pl 

adres www: www.24kurier.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Kurier Szczeciński” 

30. Kurka Wodna Sp. z o.o.  

00-728 Warszawa, ul. St. Kierbedzia 4 

tel. 503-720-929 

e-mail: awakulak@rynekzabawek.pl, anna@kurkawodna.waw.pl 

adres www: www.rynekzabawek.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Rynek Zabawek” 
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31. „MaxROY.com Sp. z o.o.” 

60-754 Poznań, ul. Chełmońskiego 8/4 

tel. 534-874-907 

e-mail: redakcja@sprawnymarketing.pl  

adres www:  www.sprawnymarketing.pl  

zgłoszony tytuł: kwartalnik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Sprawny. Marketing”  

adres www tytułu kontrolowanego: www.sprawnymarketing.pl  

32. Media Creations Adam Hordejuk 

21-500 Biała Podlaska, ul. Francuska 2 

tel./fax (83) 342-32-63 

e-mail: info@media-creations.pl, redakcja@media-creations.pl  

adres www: www.media-creations.pl  

zgłoszone tytuły: kwartalniki bezpłatne branżowe /ogólnopolskie/ „ Katalog 

Branżowy”, „Living Room Luksus” 

33. Media Service Zawada Sp. z o.o. 

04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 

tel.: (22) 870-53-43 

fax: (22) 870-52-40 

e-mail: dystrybucja@msz.com.pl  

adres www: www.msz.com.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Ben 10 Magazyn”, „Cartoon 

Network Magazyn”, „Magazyn L.O.L. Surprise”, „Magazyn MiniMini”, „Nick Jr. 

Magazyn”, „Scooby - Doo!”, „Świnka Peppa Magazyn”, „Winx Club” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.cnmagazyn.pl, www.nick.com.pl, 

www.msz.com.pl 

34. „Media TV Plus” Sp. z o.o. 

02-025 Warszawa, ul. Tarczyńska 5/9 lok.36 

tel./fax: (22) 622-98-34 

adres www: www.nazdrowie.pl  

zgłoszony tytuł: pismo płatne branżowe ukazujące się 10 razy w roku /ogólnopolskie/ 

„Świat Lekarza” 

35. MediaCo Ewelina Dyc 

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9/314 

tel./fax (32) 263-14-16 

e-mail: biuro@twojezaglebie.pl  

adres www: www.twojezaglebie.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik bezpłatny /lokalny/ „Twoje Zagłębie” 

36. „Medicine Today Poland” Sp. z o.o. 

03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1 

tel. (22) 333-99-91 

fax (22) 333-97-35 

e-mail: redakcja@pulsmedycyny.pl  

adres www: www.pulsmedycyny.pl  

zgłoszony tytuł: dwutygodnik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Puls Medycyny” 

37. My Company Media Sp. z o.o. 

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn) 

tel. (22) 319-32-00  

fax (22) 319-32-99 

e-mail: redakcja@mycompanypolska.pl  

adres www: www.mycompanypolska.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „My Company Polska”,  

adres www tytułu kontrolowanego: www.mycompanypolska.pl 
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38. „Niezależne Wydawnictwo Polskie” Sp. z o.o. 

02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63/43 

tel. (22) 290-29-58 

fax (22) 825-12-25 

e-mail: sekretariat@gazetapolska.pl 

adres www: www.gazetapolska.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Gazeta Polska” 

39. „Nowa Era” Sp. z o.o.  

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D 

tel. (22) 570-25-80 

e-mail: nowaera@nowaera.pl 

adres www: www.nowaera.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Świerszczyk” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.swierszczyk.pl  

40. OFI Krzysztof Gawrychowski 

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 6/8 m. 4 

tel. 501-108-861 

redakcja: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 

tel. (22) 551-55-73, 620-81-56 

e-mail: redakcja@ezagroda.pl  

adres www: www.ezagroda.pl  

zgłoszony tytuł: kwartalnik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Magazyn 

Ogólnopolski Zagroda”  

41. Oficyna Wydawnicza „Press - Media” 

00-382 Warszawa, ul. Solec 81b lok. A-51 

adres korespondencyjny: 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 46 

tel. (17) 852-55-55, 788-78-79 

fax (17) 747-09-13  

zgłoszone tytuły: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Program TV”; dwutygodnik płatny 

/ogólnopolski/ „Ekran TV” 

42. Orle Pióro Sp. z o.o. 

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 

tel. (22) 347-50-00 

fax (22) 347-50-01 

e-mail: dystrybucja@point-group.pl  

adres www: www.dorzeczy.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Tygodnik do Rzeczy” 

43. Pelargos Sp. z o.o. 

01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 71 

tel. (22) 837-93-48, 837-93-47, 837-96-85, 692-420-912 

fax (22) 837-98-58 

e-mail: pelargos@pelargos.com.pl  

adres www: www.familyservice.pl  

zgłoszone tytuły: pisma bezpłatne /ogólnopolskie/ „Będę Mamą” (2 razy w roku), 

„Pierwszy Rok Razem” (3 razy w roku)  
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44. Plantpress Sp. z o.o. 

30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 114A 

tel. (12) 636-18-51 

fax (12) 638-28-64/65 

e-mail: dystrybucja@plantpress.pl 

adres www: www.plantpress.pl www.wrp.pl  

zgłoszone tytuły: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Miesięcznik 

Praktycznego Sadownictwa – Sad”; miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ 

„Wiadomości Rolnicze Polska”; dwumiesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ 

„Szkółkarstwo”; pismo bezpłatne ukazujące się 6 razy w roku branżowe 

/ogólnopolskie/ „Informator Sadowniczy” 

45. Polityka Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna  

02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6, skr. poczt. 86 

tel. (22) 451-61-85, 451-61-33, 451-61-34 

fax (22) 451-61-35, 451-60-10, 451-61-34 

e-mail: dystrybucja@polityka.com.pl 

adresy www: www.polityka.pl, www.sklep.polityka.pl  

zgłoszone tytuły: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Polityka”; dwutygodnik płatny 

/ogólnopolski/ „Forum”; miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Wiedza i Życie”adresy 

www tytułów kontrolowanych: www.polityka.pl, www.forumdwutygodnik.pl, 

www.wiz.pl 
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46. Polska Press Sp. z o.o.  

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 

tel. (22) 201-44-00 

fax (22) 201-44-10 

adres do faktur: Polska Press Sp. z o.o. Centrum Usług Wspólnych w Łodzi, 90-532 

Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19  

e-mail: sekretariat@polskapress.pl 

adres www: www.polskapress.pl  

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /regionalne/ „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik 

Łódzki”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Zachodni”, „Echo Dnia”, „Express 

Ilustrowany”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Lubuska”, 

„Gazeta Pomorska”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Współczesna”, „Głos – Dziennik 

Pomorza”, „Głos Wielkopolski”, „Kurier Lubelski”, „Kurier Poranny”, „Polska 

Metropolia Warszawska”; dzienniki płatne /lokalne/ „Express Bydgoski”, „Nowości – 

Dziennik Toruński”; dziennik bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”; tygodnik 

płatny /regionalny/ „Kramik - Plus”; tygodniki bezpłatne /regionalne/ „Tele 

Magazyn”, „Teleprogram”; dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Motosalon 

Magazyn” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.dziennikbaltycki.pl, 

www.dzienniklodzki.pl,   www.dziennikpolski24.pl, www.dziennikzachodni.pl, 

www.echodnia.eu, www.expressilustrowany.pl, www.nowiny24.pl, 

www.gazetakrakowska.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, 

www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.gazetawroclawska.pl, 

www.wspolczesna.pl, www.kurierlubelski.pl, www.poranny.pl, 

www.gloswielkopolski.pl, www.polskatimes.pl, www.express.bydgoski.pl, 

www.nowosci.com.pl, www.naszemiasto.pl, www.telemagazyn.pl, www.motofakty.pl  

      Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy  

85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 

tel. (52) 326-31-13 

fax (52) 322-53-74 

e-mail: gp.redakcja@pomorska.pl  

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Gazeta Pomorska”; dzienniki płatne 

/lokalne/ „Express Bydgoski”, „Nowości – Dziennik Toruński” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.pomorska.pl, www.express.bydgoski.pl,   

www.nowosci.com.pl  

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku  

15-419 Białystok, ul.  Św. Mikołaja 1 

tel. (85) 748-96-13 

fax (85) 748-96-20 

e-mail: redakcja@wspolczesna.pl, redakcja@poranny.pl  

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /regionalne/ „Gazeta Współczesna”, „Kurier 

Poranny”; tygodnik płatny /regionalny/ „Kramik - Plus” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.wspolczesna.pl, www.poranny.pl 

   Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku 

80-894 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11 

tel. (58) 300-31-00 

fax (58) 300-31-03 

e-mail: biuro.zarzadu@prasa.gda.pl 

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Dziennik Bałtycki”; dziennik 

bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”  

adresy www tytułów kontrolowanych: www.dziennikbaltycki.pl, www.naszemiasto.pl  

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Kielcach  

25-520 Kielce, ul. Targowa 18 

tel. (41) 349-53-53 

fax (41) 368-22-18 
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e-mail: redakcja@echodnia.eu  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Echo Dnia” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.echodnia.eu 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie 

75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 24  

tel. (94) 347-35-00 

fax (94) 347-35-40 

e-mail: sekretariat.koszalin@mediaregionalne.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Głos – Dziennik Pomorza” 

adresy www tytułu kontrolowanego: www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie 

31-548 Kraków, Aleja Pokoju 3 

tel. (12) 688-85-01 

fax (12) 688-85-09 

e-mail: biuro.krakow@polskapress.pl 

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /regionalne/ „Dziennik Polski”, „Gazeta 

Krakowska”; dziennik bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”  

adresy www tytułów kontrolowanych: www.dziennikpolski24.pl, 

www.gazetakrakowska.pl, www.naszemiasto.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Lublinie 

20-002 Lublin, ul. Krakowski Przedmieście 10  

tel. (81) 446-28-00 

fax (81) 446-28-30 

e-mail: sekretariat@kurierlubelski.pl  

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Kurier Lubelski” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.kurierlubelski.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 

90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 

tel. (42) 665-93-00 

fax (42) 665-93-04 

e-mail: prasalodzka@polskapresse.pl 

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /regionalne/ „Dziennik Łódzki”, „Express 

Ilustrowany”; dziennik bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”  

adresy www tytułów kontrolowanych: www.dzienniklodzki.pl, 

www.expressilustrowany.pl,  www.naszemiasto.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu 

60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19 

tel. (61) 869-41-00 

fax (61) 860-61-15 

e-mail: redakcja@glos.com  

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Głos Wielkopolski”; dziennik 

bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”  

adresy www tytułów kontrolowanych: www.gloswielkopolski.pl, www.naszemiasto.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie 

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3 

tel. (17) 867-23-00 

fax (17) 867-23-01 

e-mail: sekretariat.rzeszow@polskapress.pl    

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Gazeta Codzienna Nowiny”, dziennik 

bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.nowiny24.pl, www.naszemiasto.pl  

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk 

41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A, budynek Media Centrum 

tel. (32) 634-21-00 

fax (32) 634 22 04 
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e-mail: sekretariat@dz.com.pl  

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Dziennik Zachodni”; dziennik 

bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.dziennikzachodni.pl, 

www.naszemiasto.pl,  

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu 

50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4 

tel. (71) 374-81-00 

fax (71) 374-81-51 

e-mail: sekretariat@gazeta.wroc.pl 

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Gazeta Wrocławska”; dziennik 

bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.gazetawroclawska.pl, 

www.naszemiasto.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Warszawie 

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 

tel. (22) 201-41-01 

fax (22) 201-44-10 

e-mail: sekretariat@polskapresse.pl 

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /regionalny/ „Polska Metropolia Warszawska”; 

dziennik bezpłatny /regionalny/ „naszemiasto.pl”; tygodnik bezpłatny /regionalny/ 

„Tele Magazyn”, „Teleprogram”; dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Motosalon 

Magazyn” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.polskatimes.pl, www.telemagazyn.pl, 

www.motofakty.pl, www.naszemiasto.pl 

  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze  

65-042 Zielona Góra, ul. Niepodległości 25 

tel. (68) 324-86-00  

fax (68) 324-88-72 

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Gazeta Lubuska”; dziennik bezpłatny 

/regionalny/ „naszemiasto.pl” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.gazetalubuska.pl, www.naszemiasto.pl 

47. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA  

40-163 Katowice, pl. Sławika i Antalla 1 

tel. (32) 209-13-03 

fax (32) 253-06-77 

e-mail: ptwp@ptwp.pl 

adres www: www.ptwp.pl  

zgłoszone tytuły: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Farmer 

      adresy www tytułów kontrolowanych: www.farmer.pl 

48. Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia Sp. z o.o. 

04-386 Warszawa, ul. Michała Paca 37 

tel. (22) 333-80-06  

fax (22) 333-88-89, 333-88-82  

e-mail: biuro@pws-promedia.pl  

adres www: www.pws-promedia.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Hotelarz” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.e-hotelarz.pl  
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49. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 

60-118 Poznań, ul. Metalowa 5 

tel. (61) 869-06-30, 886-29-10 

fax (61) 867-98-65 

e-mail: bok@pwr.agro.pl 

adres www: www.pwr.agro.pl 

zgłoszone tytuły: tygodnik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Tygodnik Poradnik 

Rolniczy”; miesięczniki płatne branżowe /ogólnopolskie/ „Sad Nowoczesny” , „Top 

Agrar Polska”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.tygodnik-rolniczy.pl, www.topagrar.pl, 

www.owk.pl, www.hortpress.com 

50. Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. 

63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A 

tel. (62) 747-15-31 

fax (62) 747-37-60 

e-mail: redakcja@jarocinska.pl, redakcja@wiescirolnicze.pl  

adresy www: www.jarocinska.pl, www.wiescirolnicze.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Wieści Rolnicze”  

51. Pressland SA 

31-354 Kraków, ul. Zaborska 1 

e-mail: biuro@press-land.pl   

adres www: www.press-land.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Cztery Kąty”, „Ładny Dom” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.domosfera.pl, www.ladnydom.pl  

52. „Pro Media” Sp. z o.o. 

45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9 

tel. (77) 443-25-10 

fax (77) 443-25-15 

adres korespondencyjny do faktur oraz rachunków: 

Centrum Usług Księgowych 

Media Regionalne Sp. z o.o. 

85-063 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 

e-mail: promedia@nto.pl  

adres www: www.mediaregionalne.pl 

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /regionalny/ „Nowa Trybuna Opolska” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.nto.pl 

53. Profit System Sp. z o.o. 

01-929 Warszawa, ul. Brązownicza 16 

tel. (22) 560-80-20 

fax (22) 560-80-21 

e-mail: biuro@profitsystem.pl  

adres www: www.profitsystem.pl 

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Własny Biznes Franchising” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.franchising.pl  

54. Profus Management Marek Profus 

01-622 Warszawa, ul. E. Drużbackiej 13  

tel. (22) 536-92-71, 536-92-72 

fax (22) 635-01-88 

e-mail: sekretariat@pilkanozna.pl 

adres www: www.pilkanozna.pl 

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Piłka Nożna” 
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55. Raven Media Sp. z o.o. 

54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 6 

tel. (71) 782-31-97, 782-31-95 

fax (71) 782-31-84 

e-mail: autoexpert@autoexpert  

adres www: www.autoexpert, www.magazynprzemyslowy.pl, www.e-

elektrotechnik.pl      

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne branżowe /ogólnopolskie/ „Autoexpert”, „MM 

Magazyn Przemysłowy”;  dwumiesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ 

„Elektrotechnik Automatyk” 

56. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.  

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 

tel. (22) 232-00-00  

fax (22) 232-55-43 

adres www: www.ringieraxelspringer.pl  

zgłoszone tytuły: dzienniki płatne /ogólnopolskie/ „Fakt Gazeta Codzienna”, 

„Przegląd Sportowy”; tygodniki płatne /ogólnopolskie/ „Auto Świat”, „Newsweek 

Polska”; miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Forbes. Profit”, „Komputer Świat”, 

„Newsweek Polska Historia”; dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Komputer Świat 

Twój Niezbędnik”; pismo ukazujące się nieregularnie płatne /ogólnopolskie/ „Auto 

Świat Katalog” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.fakt.pl, www.przegladsportowy.pl, 

www.auto-swiat.pl, www.newsweek.pl, www.forbes.pl, www.komputerswiat.pl, 

www.historia.newsweek.pl 

57. Sator Media Karol Wójtowicz 

01-922 Warszawa, ul. Conrada 4/66 

tel. (48) 512-011-055 

e-mail: k.wojtowicz@technika-komunalna.pl 

adres www: www.technika-komunalna.pl 

zgłoszony tytuł: dwumiesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Technika 

Komunalna” 

58. Stowarzyszenie Polska Wentylacja 

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B lok. 6 

tel./fax (22) 542-43-14 

e-mail: spw@wentylacja.org.pl, cyrkulacje@wentylacja.org.pl   

adresy www: www.wentylacja.org.pl, www.forumwentylacja.pl   

zgłoszony tytuł: dwumiesięcznik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ „Cyrkulacje” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.cyrkulacje.pl 

59. Stratos Concept Sp. z o.o. 

02-572 Warszawa, ul. Kazimierzowska 22 

tel. (22) 633-68-78 

fax (22) 633-68-78 

e-mail: redakcja@classicauto.pl 

adres www: www.classicauto.pl  

zgłoszony tytuł: miesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Classic Auto”  

60. „Świt” Sp. z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Sikorskiego 5 

tel. (14) 684-88-01 

fax. (14) 684-88-02 

e-mail: redakcja@temi.pl  

adres www: www.temi.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /lokalny/ „TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny” 

61. TIME SA 
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04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10 

tel. (22) 590-50-01 

e-mail: kolportaz@grupazpr.pl, biuro@grupazpr.pl  

adres www: www.grupazpr.pl   

zgłoszone tytuły: dziennik płatny /ogólnopolski/ „Super Express”; miesięczniki płatne 

/ogólnopolskie/ „Dobre Wnętrze”, „M jak Mieszkanie”, „Moje Mieszkanie”, 

„Murator” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.se.pl, www.dobrewnetrze.pl, 

www.mjakmieszkanie.pl, www.mojemieszkanie.pl, www.murator.pl 

62. Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. 

31-007 Kraków, ul. Wiślna 12 

tel. (12) 422-25-18, 422-23-11 

fax (12) 421-67-31 

e-mail: wydawnictwo@tygodnik.com.pl  

adres www: www.tygodnik.onet.pl   

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Tygodnik Powszechny” 

63. „VFP Communications Ltd.” Sp. z o.o. 

02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 23A 

tel. (22) 514-65-90, 847-61-47  

fax (22) 514-65-91 

e-mail: recepcja@media.com.pl, kolportaz@media.com.pl 

adres www: www.media.com.pl  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne branżowe /ogólnopolskie/ „Food-Service 

Polska”, „Handel” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.foodservice24.pl, 

www.magazynhandel.pl  

64. Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Spółka jawna 

04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 

tel. (22) 517-01-23, 517-03-81, 517-02-10  

fax (22) 517-04-53 

e-mail: kontakt@bauer.pl  

adresy www: www.wydawnictwo.bauer.pl, www.reklama.bauer.pl 

zgłoszone tytuły: tygodniki płatne /ogólnopolskie/ „100 Rad”, „Chwila dla Ciebie”, 

„Dobry Tydzień”, „Magazyn Telewizyjny Kurier TV”, „Motor”, „Na Żywo”, 

„Rewia”, „Świat & Ludzie”, „Tele Tydzień”, „To & Owo”, „Twoje Imperium”, 

„Życie na Gorąco”; dwutygodniki płatne /ogólnopolskie/ „Naj”, „Pani Domu”, 

„Przyjaciółka”, „Show”, „Sukcesy i Porażki”, „Super TV”, „Świat Seriali”, „Tele 

Max”, „Tele Świat”, „Tina”, „TV14”, „Z Życia Wzięte”; miesięczniki płatne 

/ogólnopolskie/ „Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych”, „Bravo Sport”, „Cała 

Ty”, „Chwila na Relaks”, „Czas na Relaks”, „Kobieta i Życie”, „Mam Ogród”, 

„Olivia”, „Pani”, „Poradnik 50+”, „Poradnik Domowy”, „Przepis na Zdrowie”, 

„Przepisy Czytelników”, „Relaks”, „Retro” , „Świat Kobiety”, „Świat Wiedzy”, 

„Takie jest Życie”, „Twój Styl” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.teletydzien.pl, www.swiatseriali.pl, 

www.calaty.pl, www.styl.pl, www.swiatwiedzy.pl, www.przepisyczytelnikow.pl, 

www.wydawnictwo.bauer.pl, www.reklama.bauer.pl,  www.polki.pl/panidomu.html, 

www.polki.pl/przyjaciolka.html, www.polki.pl/poradnik-domowy.html  

65. Wydawnictwo „Działkowiec” Sp. z o.o. 

00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1/215 

tel. (22) 101-34-00 

fax (22) 101-34-20 

e-mail: wydawnictwo@dzialkowiec.com.pl 

adresy www: www.dzialkowiec.com.pl, www.facebook.com/mojogrodek  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Działkowiec”, „Mój Ogródek” 
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66.  „Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.” 

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D 

tel. (22) 490-90-81 

fax (22) 490-90-82 

e-mail: info@wiadomoscihandlowe.com.pl   

adresy www: www.wiadomoscihandlowe.com.pl, www.wiadomoscikosmetyczne.pl    

zgłoszone tytuły: miesięczniki bezpłatne branżowe /ogólnopolskie/ „Wiadomości 

Handlowe Miesięcznik Przemysłu i Handlu”, „Wiadomości Kosmetyczne” 

67. Wydawnictwo Podatkowe „Gofin” Sp. z o.o. 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Owocowa 8 

tel. (95) 720-85-40 

fax (95) 720-85-60 

e-mail: marketing@gofin.pl  

adres www:  www.gofin.pl  

zgłoszony tytuł: dziennik płatny /ogólnopolski/ „Gazeta Podatkowa” (2 razy w 

tygodniu) 

adres www tytułu kontrolowanego: www.gazetapodatkowa.pl  

68. „Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” Sp. z o.o. 

00-867 Warszawa, ul. Chłodna 48 lok. 199 

tel. (22) 551-56-00 

fax (22) 551-56-01 

e-mail: biuro@wpiib.pl  

adres www: www.inzynierbudownictwa.pl  

zgłoszone tytuły: miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Inżynier 

Budownictwa” (10 razy w roku); kwartalnik bezpłatny branżowy /ogólnopolski/ 

„Przewodnik Projektanta” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.inzynierbudownictwa.pl 

69. Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  

02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19 

tel. (22) 854-14-21 

fax (22) 854-14-29 

e-mail: sekretariat@wrozka.com.pl  

adres www: www.wrozka.com.pl 

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „Weranda”, „Weranda 

Country”, „Wróżka”;  

adresy www tytułów kontrolowanych: www.weranda.pl, www.werandacountry.pl, 

www.wrozka.com.pl  

70. Wydawnictwo Westa-Druk Sp. z o.o. 

90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5A 

tel. (42) 632-61-79, 632-07-59 

fax (42) 632-07-67, 844-72-71, 844-63-51 wew. 104 

e-mail: redakcja@angora.com.pl 

adres www: www.angora.com.pl  

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /ogólnopolski/ „Tygodnik Angora” 

adres www tytułu kontrolowanego: www.angora.com.pl 

71. „Wydawnictwo Zamojskie” Sp. z o.o. 

22-400 Zamość, ul. Grecka 6 

tel. (84) 639-26-48 

fax (84) 627-11-34 

e-mail: sekretariattz@onet.pl 

adres www: www.tygodnikzamojski.pl 

zgłoszony tytuł: tygodnik płatny /lokalny/ „Tygodnik Zamojski” 
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72. „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. 

00-023 Warszawa, ul. Widok 8 

tel. (22) 312-37-12  

fax (22) 312-37-21 

e-mail: sekretariat@grupazwierciadlo.pl, kolportaz@grupazwierciadlo.pl 

adres www: www.grupazwierciadlo.com  

zgłoszone tytuły: miesięczniki płatne /ogólnopolskie/ „SENS”, „Zwierciadło” 

adresy www tytułów kontrolowanych: www.grupazwierciadlo.com, 

www.zwierciadlo.pl/magazyn/sens, www.zwierciadlo.pl/magazyn/zwierciadlo  
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