
 

Deklaracja Udziału w pracach Grupy Roboczej GS1/DiY i GA  

 

Spółki ____________________________________________________ z siedzibą w 

___________________________________________________________________________,  

KRS ________________________________, NIP ________________________,  

 

Wstęp 

Celem Grupy Roboczej GS1 / DIY i GA, (zwanej dalej „Grupą Roboczą” lub „Grupą”) jest uzgodnienie na poziomie 

krajowym Modelu Danych Podstawowych dla branży DIY i GA, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń 

poszczególnych Członków Grupy , GS1 Polska oraz GS1 in Europe. 

Intencją niniejszej Deklaracji jest uniknięcie wątpliwości dotyczących ewentualnych roszczeń z tytułu praw 

własności intelektualnej związanych z tymi pracami. Wszystkie standardy GS1 są opracowywane i wdrażane na 

zasadach royalty free, czyli wolne od tantiem. 

 

1. DEFINICJE 

1.1 „Członek Grupy” oznacza podmiot, będący uczestnikiem Systemu GS1, działający na rynku DIY i GA (Do It 

Yourself & Gardening), uczestniczący w pracach Grupy. 

1.2 „Przedstawiciel”/„Przedstawiciele” oznaczają osoby upoważnione przez Członka Grupy do 

reprezentowania go w działaniach Grupy Roboczej.  

1.3 „Specyfikacja” oznacza specyfikację opisową i techniczną dla Modelu Danych Podstawowych przyjętą 

przez Grupę Roboczą. 

1.4 „Wkład” oznacza każde przedstawienie koncepcji, danych, sugestii lub korekty do projektu 

Standardu/Specyfikacji w formie pisemnej lub ustnej, dokonane z zamiarem uwzględnienia w 

Standardzie/Specyfikacji. 

1.5 „Prawa Wyłączne” w rozumieniu niniejszej Deklaracji oznaczają wszelkie obecne lub przyszłe prawa na 

dobrach niematerialnych, odnoszące się do Wkładu lub jego części, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: 

prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, jak również wszelkie prawa 

chroniące informacje poufne, stanowiące know-how lub tajemnice przedsiębiorstwa Członka Grupy lub jego 

Podmiotów Stowarzyszonych i  to niezależnie od tego czy zostały zgłoszone lub zarejestrowane w jakikolwiek 

sposób.  

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1 Członek Grupy oświadcza, iż rozumie, przyjmuje oraz wyraża zgodę na zasady zawarte w  niniejszej 

Deklaracji jako warunki uczestnictwa w Grupie Roboczej GS1/DIY i GA.  
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2.2 Uczestnictwo w Grupie Roboczej jest dobrowolne, Członek Grupy może w każdym czasie wycofać się z 

udziału w pracach Grupy Roboczej.  

2.3  Członek Grupy wyznacza do pracy w Grupie Roboczej poniższego Przedstawiciela/-i: 

- ………………………………………………………………….. - ………………………………………(stanowisko) 

- ………………………………………………………………….. - ………………………………………(stanowisko) 

2.4 Wszyscy Członkowie Grupy Roboczej chcący uczestniczyć w jej pracach są zobowiązani do podpisania 

niniejszej Deklaracji. 

 

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Oświadczenie o braku Praw Wyłącznych 

3.1  Członek Grupy oświadcza i zapewnia, że Wkład Członka Grupy przedstawiony w ramach prac Grupy 

Roboczej nie będzie stanowił przedmiotu jakichkolwiek istniejących lub przyszłych Praw Wyłącznych w tym w 

szczególności, że nie będzie stanowił utworu w rozumieniu przepisów o prawach autorskich, wynalazku, wzoru 

użytkowego ani przemysłowego, bazy danych, ani też nie będzie obejmował żadnych informacji o charakterze 

poufnym, w szczególności takich, które mogłyby stanowić niejawne know-how lub tajemnicę przedsiębiorstwa 

Członka Grupy lub podmiotów stowarzyszonych z Członkiem Grupy.   

3.2  Członek Grupy jednocześnie oświadcza i zobowiązuje się, że będzie w pełni uprawniony do posiadania i 

dysponowania Wkładem do Grupy Roboczej, w tym że żadne informacje lub dane przekazane w ramach tego 

Wkładu, nie będą stanowiły przedmiotu jakichkolwiek Praw Wyłącznych przysługujących jakimkolwiek podmiotom 

trzecim, oraz że ich posiadanie, ujawnienie oraz przekazanie w ramach prac Grupy Roboczej nie będzie naruszać 

jakichkolwiek praw osób trzecich.  

 

Postępowanie w przypadku Praw Wyłącznych 

3.3.  Członek Grupy zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby zamierzał ujawnić lub przekazać w ramach prac 

Grupy Roboczej jakiekolwiek informacje, dane lub wiedzę, które byłyby, lub mogłyby być objęte jakimikolwiek 

Prawami Wyłącznymi, przed ich ujawnieniem poinformuje o tym GS1 PL na piśmie wskazując jakiego rodzaju 

Prawami Wyłącznymi są one lub mogą być objęte, oraz przedstawi zasady na jakich zamierza je udostępnić w 

pracach Grupy Roboczej.  

3.4  Niezbędnym warunkiem ujawnienia i przekazania jakichkolwiek danych lub informacji stanowiących 

Wkład Członka Grupy, objętych Prawami Wyłącznymi, jest wyłącznie pisemne porozumienie zawarte pomiędzy 

Członkiem Grupy a GS1 PL przed ujawnieniem takich danych lub informacji. W razie braku takiego porozumienia 

Członek Grupy zobowiązany jest do powstrzymania się od ujawnienia danych lub informacji objętych Prawami 

Wyłącznymi.  

 

Brak roszczeń, zwolnienie z odpowiedzialności 

3.5  Z uwagi na zapisy punktów 3.1. - 3.4 powyżej, Członek Grupy zobowiązuje się że nie będzie wysuwać 

jakichkolwiek roszczeń, w tym licencyjnych, dotyczących Wkładu, jaki zostanie przedstawiony przez Członka Grupy 

Roboczej, chyba, że co innego wynikać będzie z pisemnego porozumienia, o którym mowa w punkcie 3.4. Celem 
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uniknięcia wątpliwości Członek Grupy niniejszym zrzeka się także jakichkolwiek istniejących lub przyszłych 

roszczeń dotyczących Wkładu i jego wykorzystania w związku z pracami Grupy Roboczej jak również roszczeń 

związanych z wdrożeniem i zastosowaniem wypracowanego przez Grupę Roboczą Standardu/Specyfikacji, wobec 

GS1 i innych podmiotów, o których mowa w punkcie 3.6.  

3.6  W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot wobec GS1 PL,  członków Grupy Roboczej, innych 

Uczestników Systemu GS1 z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Wkładu Członka Grupy, jego wykorzystania 

do stworzenia i wdrożenia Standardu/Specyfikacji oraz stosowania takiego Standardu/Specyfikacji, Członek Grupy 

zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu doprowadzenia do oddalenia takich roszczeń lub ich 

zaspokojenia we własnym zakresie jak również do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez podmioty 

chronione w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń. 

Niezależnie od powyższego, Członek Grupy zobowiązany jest ponadto niezwłocznie poinformować GS1 PL o 

każdym przypadku wystąpienia ryzyka zgłoszenia roszczeń, o których mowa powyżej, niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o wystąpieniu takiego ryzyka.  

 

4. WYPOWIEDZENIE 

Niniejsza Deklaracja pozostaje w mocy, o ile nie zostanie wypowiedziana na warunkach określonych w niniejszym 

artykule. Członek Grupy może w dowolnej chwili wycofać się z uczestnictwa poprzez złożenie wypowiedzenia 

niniejszej Deklaracji za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego GS1 PL.  

 

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

5.1 Członek Grupy wskazuje następujące dane kontaktowe, do otrzymywania powiadomień związanych z 

niniejszą Deklaracją. Zmiana poniższych danych wymaga powiadomienia GS1 PL.  

 osoba kontaktowa: ____________________________________,  tel: _________________________ 

adres poczty elektronicznej __________________________________________________ 

O ile nic innego nie wynika z niniejszej Deklaracji, oświadczenia składane w związku z niniejszą Deklaracją 

wymagają co najmniej formy dokumentowej, w tym przesłania wiadomości pocztą elektroniczną.  

5.2 Prawo i sąd właściwy 

Niniejsza Deklaracja podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych ze względu 

na siedzibę GS1 PL.  

 

Za Członka Grupy:  

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji, podpis  ) 

 

  

………………………….. dnia ………………………….. 


