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REGULAMIN 
opłat członkowskich 

Związku Kontroli Dystrybucji Prasy  
(obowiązujący od dnia 18 czerwca 2015 r.) 

 
 
 
Na podstawie § 18 ust. 7 Statutu, XXXVII Zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (dalej zwany 
„Związkiem”) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku poprzez wnoszenie wpisowego 
oraz opłacanie składek członkowskich, zwanych dalej łącznie „opłatami członkowskimi”. 

 
§ 2 

1. Składka członka – wydawcy ustalana jest w zależności od liczby tytułów prasowych 
zgłoszonych przez niego do kontroli i wynosi 300 (trzysta) złotych miesięcznie za każdy 
zgłoszony tytuł. 

2. Składka członka prowadzącego działalność reklamową wynosi 300 (trzysta) złotych 
miesięcznie. 

3. Składka dla ogłoszeniodawców, kolporterów i pozostałych członków Związku wynosi 100 (sto) 
złotych miesięcznie. 

4. Wydawca zgłaszający do kontroli więcej niż trzy tytuły prasowe opłaca za pierwszy tytuł 
składkę w pełnej wysokości, określonej w ust.1, zaś za każdy następny tytuł - składkę obniżoną 
w wysokości 200 (dwieście) złotych miesięcznie za każdy tytuł. 

5. Zarząd ma prawo do obniżenia składek członkowskich na wniosek członka.  
5.1 Wydawcom tytułów ukazujących się rzadziej niż raz w miesiącu można obniżyć składkę: 

- do wysokości 100 (sto) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie jednorazowym 
poniżej 50.000 egz.,  

- do wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie za tytuł o średnim nakładzie 
jednorazowym powyżej 50.000 egz. 

5.2 Wydawcom tytułów o charakterze specjalistycznym, których średni nakład jednorazowy nie 
przekracza 10.000 egz., można obniżyć składkę do wysokości 100 (sto) złotych miesięcznie 
za każdy tytuł. W przypadku, gdy taki tytuł ukazuje się rzadziej niż raz w miesiącu, składka 
wydawcy może być obniżona do wysokości 75 (siedemdziesiąt pięć) zł miesięcznie za 
każdy tytuł. 

5.3 Wydawcom pozostałych tytułów prasowych o średnim nakładzie jednorazowym poniżej 
50.000 egz. można obniżyć składkę do wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych 
miesięcznie. Nie dotyczy to wydawców tych tytułów, jeśli ukazują się one co najmniej 4 
razy w tygodniu. Wydawcom takim służy prawo do obniżenia składki na zasadach 
określonych w ust. 4. 

5.4 Obniżki składek, określone w ust.5.1 do 5.3. nie podlegają kumulacji. 
5.5 W szczególnych przypadkach Zarząd, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku członka 

Związku, może ustalić dla tego członka składkę w innej niż wynikająca z ust. 5.1 do 5.3 
wysokości. 
 

§ 3 
Składka członkowska płatna jest w okresach miesięcznych w terminie do 20-tego dnia każdego 
miesiąca, za który jest należna. Dopuszcza się możliwość dokonania zapłaty składki za okresy 
przyszłe dłuższe niż jeden miesiąc, jednak nie dłuższe niż przypadające do końca danego roku 
kalendarzowego.  
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§ 4 

Opłaty członkowskie Zarząd przeznacza na pokrycie kosztów działalności Związku, z wyłączeniem 
kosztów kontroli nakładów prasy.  

 
§ 5 

1. Podmiot przystępujący do Związku wnosi wpisowe w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) 
złotych. Potwierdzenie uiszczenia wpisowego należy załączyć do wniosku, o którym mowa  
w § 10 ust. 1 Statutu Związku (deklaracja członkowska). 

2. Zarząd podejmie decyzję o odmowie wpisu na listę członków Związku podmiotu, który nie 
spełnił warunków określonych w ust. 1. 

3. Związek zwraca podmiotowi już wniesione wpisowe w przypadku decyzji o odmowie wpisu na 
listę członków Związku.  

4. Wniesienie wpisowego upoważnia do używania znaków Związku w publikacjach poddanych 
kontroli Związku zgodnie ze Statutem i Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy. 

 
§ 6 

Zarząd Związku jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonych przez 
członka w terminie, wymagalnych opłat członkowskich.  
 

§ 7 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
 


