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Załącznik F do „Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP” - 
Regulamin wyboru Audytorów 

 
§ 1 

 Zasady ogólne 

1.1 Związek Kontroli Dystrybucji Prasy ustanawia Regulamin wyboru Audytorów. 
1.2 Zadaniem Audytora jest kontrola Nakładu i rozpowszechniania wszystkich Kontrolowanych 

Tytułów Prasowych z uwzględnieniem struktury geograficznej i sposobów dystrybucji, zgodnie z 
postanowieniami Statutu i Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (dalej: Regulamin kontroli).  

1.3 Zarząd zgodnie z niniejszym regulaminem jest uprawniony do przeprowadzenia procedury mającej 
na celu wybór Audytora  na zasadach poniżej określonych. W szczególności Zarząd w celu zebrania 
ofert, według swego uznania, jest uprawniony do kierowania do ogółu lub do poszczególnych osób 
ogłoszeń i innych informacji. Przedmiotowe ogłoszenia lub informacje nie stanowią oferty, lecz są 
zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). 

1.4 Zarządowi przysługuje prawo, według swego uznania, odwołania, anulowania, przedterminowego 
zakończenia, ponownego przeprowadzenia, a także przeprowadzenia uzupełniającego konkursu 
składania ofert. 

1.5 Zarządowi przysługuje prawo, według swego uznania, wyboru najlepszej z ofert, a także prawo 
prowadzenia negocjacji tylko z wybranymi, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, 
składającymi ofertę.  

1.6 Zarząd uprawiony jest do opracowywania szczegółowych wewnętrznych procedur o charakterze 
pomocniczym regulujących niniejsze kwestie. 

§ 2 

 Wymagania stawiane Audytorowi 

2.1 Zarząd uprawniony jest do analizy ofert na wykonywanie audytu od następujących podmiotów:  
 
1) biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. badania 

sprawozdań finansowych we własnym imieniu i na własny rachunek; 
2) spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich lub spółek komandytowych z 

wyłącznym udziałem biegłych rewidentów; 
3) osób prawnych, które spełniają łącznie następujące wymagania: 

 
   a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów, 

b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie 
więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem, 

 c) większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach 
rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych 
większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami, 

 d) opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie 
zarządu będący biegłymi rewidentami.  

 
2.2 Oferty muszą zawierać następujące dane i załączniki, przy czym wszelkie załączniki muszą być w 

oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność przez osoby sprawujące zawód zaufania 
publicznego (Radca prawny, Adwokat, Notariusz): 

1) proponowaną cenę podstawową (x), z uwzględnieniem schematu wyliczania kosztów, o 
którym mowa w § 4 niniejszego regulaminu; 

2) określenie liczby tytułów, które składający ofertę jest w stanie skontrolować, w terminie od 
1 marca do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, przy zachowaniu kryteriów 
określonych w ogłoszeniu; 

3) określenie obszaru działania z uwzględnieniem filii, firm partnerskich, podwykonawców;  
4) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc od 

dnia rozpoczęcia terminu składania ofert), lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
gospodarczej; 

5) REGON 
6) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych; 
7) listę najważniejszych (lub stałych) klientów 
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§ 3 

 Procedura weryfikacji ofert i wyboru Audytorów 

3.1 Ocena kwalifikacji stanowiącej podstawę ustalenia listy Audytorów dokonywana jest przez Zarząd 
w drodze konkursu. 

3.2 Oferty Audytorów pozyskiwane będą przez Zarząd poprzez wysłanie imiennych ogłoszeń o 
konkursie, lub zamieszczenie ogłoszenia w prasie, a także poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. 

3.3 Zarząd określa treść ogłoszenia o konkursie, które powinno zawierać przede wszystkim: termin, 
miejsce przyjmowania zgłoszeń, a także szczegółową informację o oczekiwaniach przyjmującego 
ofertę.  

3.4 Ostateczna lista Audytorów ustalona będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
3.5 Zarząd w celu wybrania najkorzystniejszej z ofert uprawniony jest do prowadzenia negocjacji bez 

ograniczeń. 
3.6 W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty (ofert) Zarząd stwierdza kwalifikację Audytora, 

zatwierdza listę Audytorów, w tym także cennik opłat za kontrole za dany rok kalendarzowy, 
odpowiadający wymaganiom Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.  

3.7 Umowę z Audytorem zawiera się na czas określony. 

§ 4 

Schemat wyliczania kosztów audytu 
 

 koszt audytu 
(netto) w PLN 

 

koszt audytu 
(netto) w PLN 

 

koszt audytu 
(netto) w PLN 

 
częstotliwość ukazywania się/ zasięg      ogólnopolski regionalny lokalny 
dziennik 100% X 60% X 40% X 
tygodnik 
(oraz Wydania Niedzielne dzienników) 

60% X 45% X 30% X 

dwutygodnik 50% X 40% X 25% X 
miesięcznik 30% X 25% X 25% X 
rzadziej niż raz w miesiącu 
(oraz Wydania Specjalne lub 
Nadzwyczajne nie będące Kontrolowanym 
Tytułem Prasowym) 

25% X 25% X 25% X 

 
Koszty dodatkowe (liczone od podstawy dla danej częstotliwości i zasięgu z tabeli powyżej):  
   

+ 20% za kontrolę E-wydań; 
+ 5%  za weryfikację ostatecznych odbiorców innej płatnej dystrybucji e-wydań,  
  zgodnie z Procedurą z załącznika nr 4 do Wytycznych do kontroli; 

+ 20% za kontrolę Mutacji Cyfrowych; 
+ 10% za kontrolę Mutacji Cyfrowych sprzedawanych w systemie raportującym 

sumaryczną Sprzedaż w danym okresie bez możliwości rozbicia na poszczególne 
Wydania lub bez możliwości wskazania Wydania, od którego rozpoczyna się 
prenumerata (pkt 3.14 Regulaminu kontroli); 

+ 25% za kontrolę tytułu w przypadku wystąpienia Mutacji Cenowych lub 
Wydawniczych;  

+ 20% 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 kontroli; 

+ 10% za każdą z trzech procedur (weryfikacja bazy pod kątem dublowania się rekordów 
lub ich części, kontrola poprawności adresów, kontrola telefoniczna) 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 kontroli; 

+ 50% za kontrolę szczegółową kolejnych dwóch miesięcy oraz  
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+10%  za każdy dodatkowo skontrolowany miesiąc, w przypadku konieczności 
kontrolowania pozostałego okresu (zgodnie z pkt 5.11 Regulaminu kontroli); 

+ 10% za każdy dodatkowo skontrolowany (zgodnie z pkt 5.20 Regulaminu kontroli) 
miesiąc; 

+ 50% za kontrolę uzupełniających deklaracji Pism Płatnych (zgodnie z pkt 2.7.6) 
Regulaminu kontroli); 

+ 20% za kontrolę Pism Branżowych Płatnych;  
+ 40% za kontrolę zwyczajną po 30 czerwca danego roku kalendarzowego; 
+ 10% w przypadku odstąpienia od kontroli kolejnych miesięcy (zgodnie z pkt  5.12 

Regulaminu kontroli) i konieczności poprawienia danych, ze względu na 
wystąpienie błędu systemowego w niekontrolowanym szczegółowo okresie 
(dotyczy pism ukazujących się częściej niż raz w miesiącu); 

+ 100% za kontrolę nadzwyczajną.  

W przypadku kontroli wstępnej, o której mowa w pkt 2.7.9 Regulaminu kontroli, dla pism 
ukazujących się nie rzadziej niż dziesięć razy w roku koszty kontroli 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 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 kontroli. 
 
 
 
 


