Ogólne Warunki Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce
Definicje
§1
Ilekroć w umowie lub w niniejszych „Ogólnych Warunkach
Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce” jest mowa o:
a)		GS1 – rozumie się przez to międzynarodowe stowarzyszenie utworzone na bazie prawa belgijskiego w 1977 r.
(dawniej EAN INTERNATIONAL),

gospodarczą albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz
nadany jej przez właściwy organ, numer statystyczny,
np. REGON (dla polskich spółek kapitałowych w organizacji zgodnie z art. 11 § 3 Kodeksu spółek handlowych
obowiązuje umowa spółki).

b)		GS1 Polska – rozumie się przez to Fundację GS1 Polska 2. 		Uczestnictwo w Systemie GS1 wymaga zawarcia umowy
z siedzibą w Poznaniu, albo inny podmiot pełniący
pomiędzy GS1 Polska i Uczestnikiem. Warunkiem i podfunkcję Organizacji Krajowej GS1 na terenie Rzeczpostawą zawarcia umowy jest:
spolitej Polskiej,
1)	złożenie przez zainteresowany podmiot (Wnioskodawc)		standardach Systemu GS1 – rozumie się przez to rozcę) lub przez osoby uprawnione do jego reprezentacji:
wiązania i narzędzia objęte Systemem GS1 oraz warunki 		a)	wniosku o przyznanie prawa korzystania z prefiksu
ich stosowania określone przez GS1 i działającą w jego
GS1, o którym mowa w § 4, albo
imieniu na terenie Polski GS1 Polska,
		b) wniosku o przyznanie pojedynczego numeru GLN, albo
d)		Warunkach ogólnych – rozumie się przez to niniejsze 		c) wniosku o przyznanie numeru GTIN-8, albo
„Ogólne Warunki Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”,
		d) deklaracji uczestnictwa, o której mowa w § 5, oraz
e)		Systemie GS1 – rozumie się przez to międzynarodowy
2) dokonanie opłat, o których mowa odpowiednio
system identyfikacji i komunikacji dla towarów (jednostek
w § 4 lub § 5, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
handlowych) i usług, lokalizacji, zasobów i relacji usługo3. 		Umowa uważana jest za zawartą z chwilą spełnienia
wych, którego dysponentem jest GS1,
ostatniego ze wskazanych powyżej warunków. Miejscem
f)		numerach identyfikacyjnych GS1 – rozumie się przez to
zawarcia umowy jest miejsce siedziby GS1 Polska.
wszystkie typy numerów identyfikacyjnych w ramach
4. 		W razie zmiany danych wskazanych we wniosku UczestSystemu GS1, w tym w szczególności:
nik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia zmiany do
– Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN),
GS1 Polska.
– Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN),
5. 		Wniosek lub deklaracja powinny zostać złożone przez
– Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC),
osoby umocowane do działania w imieniu Wnioskodawcy,
– krajowy numer katalogowy dla towarów o zmiennej
zgodnie z zasadami reprezentacji lub legitymujące się
ilości w opakowaniu detalicznym,
pełnomocnictwem udzielonym przez takie osoby.
g)		prefiksie GS1 – rozumie się przez to prefiks GS1 firmy,
Na żądanie GS1 Polska pełnomocnik zobowiązany jest
czyli od 7 do 11 cyfrowy numer służący do wyłącznego
dołączyć do wniosku kopię pełnomocnictwa.
użytku danemu Uczestnikowi Systemu GS1, który to
numer można wykorzystać do tworzenia identyfikatorów 6. GS1 Polska zastrzega sobie możliwość weryfikacji
złożonego wniosku lub deklaracji, w tym weryfikacji
GS1, w tym numerów identyfikacyjnych:
umocowania osoby je składającej. W przypadku po– Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN),
wzięcia uzasadnionych wątpliwości, które nie zostaną
– Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN),
wyjaśnione przez Wnioskodawcę, w tym w razie nie
– Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej (SSCC),
przedstawienia stosownego pełnomocnictwa, GS1
Polska może odmówić uwzględnienia wniosku lub
– przy czym każdy Uczestnik może mieć więcej niż jeden
deklaracji, o czym niezwłocznie poinformuje Wnioprefiks GS1 firmy,
skodawcę.
h)		Rocznicy umowy lub Rocznicy – rozumie się przez to
§3
dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy,
1. Każdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce ma prawo do:
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – ostatni
– korzystania ze wszystkich standardów Systemu GS1,
dzień tego miesiąca. W przypadku, o którym mowa w § 10
ust. 8 Rocznicą jest dzień odpowiadający datą dniowi
zawarcia pierwszej umowy, z której wynika obowiązek
uiszczenia opłaty rocznej liczonej od przychodów.
I. Zasady uczestnictwa w Systemie GS1
Zasady wspólne dla wszystkich grup Uczestników
Systemu GS1
§2
1. 		Uczestnikiem Systemu GS1 w Polsce może być osoba
prawna, a także osoba fizyczna wykonująca działalność

– korzystania z wyników krajowych i międzynarodowych projektów realizowanych na rzecz rozwoju
Systemu GS1 oraz do uczestnictwa w tych projektach,
–u
 czestniczenia w grupach roboczych rozwijających
wszystkie standardy GS1,
–k
 orzystania z materiałów źródłowych GS1 i publikacji,
dotyczących Systemu GS1,
– konsultacji i wsparcia w zakresie stosowania standardów GS1, w tym także weryfikacji jakości nadruku
kodów kreskowych,
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–z
 głaszania towarów do krajowego katalogu towarów
o zmiennej ilości,
–z
 głaszania kandydatur do Rady GS1 Polska oraz wyboru członków Rady GS1 Polska – organu nadzorującego
działalność Zarządu Fundacji GS1 Polska oraz reprezentującego interesy wszystkich Uczestników Systemu GS1 w Polsce, zgodnie ze Statutem GS1 Polska,
– zgłaszania wniosków, postulatów i skarg na temat
funkcjonowania Systemu GS1 w Polsce,
– korzystania z bazy danych o Uczestnikach Systemu
GS1 i kodowanych towarach, na zasadach określonych
przez GS1 Polska.
2. Każdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce ma obowiązek:
– s tosować standardy Systemu GS1 zgodnie z wytycznymi, a w szczególności przestrzegać wytycznych
ujętych w „Specyfikacjach Ogólnych GS1” i innych
dokumentach GS1,
– przestrzegać warunków umowy podpisanej z GS1 Polska,
– t erminowo regulować opłaty wynikające z Warunków
ogólnych i przesyłać wypełniony formularz „Rocznej
informacji”, zgodnie ze wzorem udostępnianym
przez GS1 Polska.
3. Uczestnik, któremu nadano prawo do używania prefiksu GS1, jest zobowiązany prowadzić rejestr przydzielonych przez siebie, na bazie tego prefiksu GS1, numerów
identyfikacyjnych GS1 i rejestr ten udostępniać GS1
Polska w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.
Powyższy obowiązek nie obejmuje numerów, które
zostaną wprowadzone przez Uczestnika na platformie
MojeGS1, zgodnie z § 4 ust. 5 Warunków ogólnych.
Zasady nadawania prawa do używania numerów identyfikacyjnych GS1
§4
1. 		Podstawą do używania numerów identyfikacyjnych
GS1 jest dysponowanie prawem do korzystania z prefiksu GS1 albo z numeru GTIN-8 lub pojedynczego
numeru GLN lub numerów z krajowego katalogu dla
towarów o zmiennej ilości. W tym celu podmioty
przystępujące do Systemu GS1 zobowiązane są złożyć
odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę rejestracyjną
i pierwszą opłatę roczną za korzystanie z prefiksu GS1
lub odpowiedniego numeru, w wysokości wskazanej
w cenniku.
2. 		Prawo do korzystania z prefiksu GS1 lub z krajowego
katalogu dla towarów o zmiennej ilości jest przyznawane każdorazowo na okres 12 (dwunastu) miesięcy
i przedłużane automatycznie na kolejne okresy roczne,
o ile Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Systemie GS1 zgodnie z § 9 ust. 1, co najmniej na 1 (jeden)
miesiąc przed datą Rocznicy. Uczestnik, który nie
zrezygnuje z uczestnictwa w Systemie GS1 we wskazanym terminie jest zobowiązany do uiszczenia kolejnej opłaty rocznej najpóźniej w dacie Rocznicy.

Powyższe stosuje się również do numeru GTIN-8,
pojedynczego numeru GLN oraz uczestnictwa w Systemie GS1 na podstawie deklaracji.
3. 		Uczestnik Systemu GS1, występujący z wnioskiem
o nadanie prawa do używania kolejnego prefiksu GS1,
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej
w wysokości podanej w obowiązującym cenniku.
Powyższa zasada dotyczy również uzyskania numeru
GTIN-8 lub pojedynczego numeru GLN oraz uzyskania
prefiksu GS1 przez Uczestnika, posiadającego któryś
z tych numerów.
4. 		Przydzielenie pierwszego prefiksu GS1 powoduje
automatyczne przydzielenie jednego aktywnego
numeru GLN dla siedziby głównej podmiotu (zgodnie
z danymi wskazanymi we wniosku).
5. 		Korzystanie z utworzonych na podstawie prefiksu
GS1 numerów GTIN oraz GLN (z zastrzeżeniem ust. 4)
wymaga ich aktywacji, polegającej na wprowadzeniu
na platformie MojeGS1, dostępnej na stronie internetowej GS1 Polska, atrybutów produktu lub lokalizacji
dla każdego numeru GTIN lub GLN. Uczestnicy, którzy
wstąpili do Systemu GS1 przed dniem 1 stycznia 2019 r.
są zobowiązani do wprowadzenia wymaganych atrybutów do dnia 31 marca 2020 roku. Niespełnienie
tego warunku spowoduje dezaktywację numerów
GTIN oraz GLN.
6. 		Inne niż wskazane w ust. 5 numery identyfikacyjne
nie wymagają aktywacji. Uczestnik ma obowiązek ich
rejestracji i przydzielania zgodnie z zasadami GS1, stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Warunków ogólnych.
7. 		Prawo do korzystania z numerów identyfikacyjnych
GS1, utworzonych w oparciu o prefiks GS1, przysługuje Uczestnikowi w okresie, w jakim przysługuje mu
prawo do korzystania z danego prefiksu GS1.
Zasady uczestnictwa w Systemie GS1 podmiotów nieposiadających prawa do używania numerów identyfikacyjnych GS1
§5
1. 		Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 Warunków
ogólnych, które nie są zainteresowane nabyciem prawa
do używania prefiksu GS1, a chcą zostać Uczestnikiem
Systemu GS1, przesyłają do GS1 Polska stosowną
deklarację – według wzoru udostępnianego przez GS1
Polska oraz dokonują opłaty zgodnie z cennikiem.
2. 		Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art.
11 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązane są do
przesłania przy składaniu wniosku kopii umowy spółki.
3. 		W przypadku ubiegania się o przydzielenie prefiksu
GS1 lub któregokolwiek numeru identyfikacyjnego
GS1 przez podmiot, będący Uczestnikiem Systemu
GS1 na podstawie deklaracji, stosuje się postanowienia
§ 4 niniejszych Warunków ogólnych.
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II. O
 świadczenia woli składane w ramach uczestnictwa
w Systemie GS1
§6
1. 		O ile nic innego nie wynika z niniejszych Warunków
ogólnych, komunikacja pomiędzy Uczestnikami a GS1
Polska jest dokonywana w postaci elektronicznej,
przez co należy rozumieć komunikację za pomocą
poczty elektronicznej lub formularzy na portalu udostępnionym przez GS1 Polska.
2.		Wnioski oraz deklaracje, o których mowa w § 4 i 5
powinny zostać złożone w postaci elektronicznej
– poprzez wypełnienie formularza na portalu udostępnionym przez GS1 Polska.
3. 		J eżeli zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi
wymagane jest załączenie do wniosku dodatkowych
dokumentów, Wnioskodawca przesyła kopie takich
dokumentów drogą elektroniczną.
4. 		Wszelkie oświadczenia woli składane w związku
z uczestnictwem w Systemie GS1 powinny być składane
w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub przy użyciu udostępnionych przez GS1 Polska na
stronie internetowej stosownych instrumentów, służących do należytego zabezpieczenia, przesyłanych przez
Uczestnika lub osobę składającą wniosek lub deklarację,
dokumentów elektronicznych. Postanowienia § 2 ust. 5
stosuje się odpowiednio.
5. 		Uczestnik pobiera faktury w formie elektronicznej
poprzez spersonalizowaną stronę www, po złożeniu
stosownego oświadczenia, zgodnie z udostępnionym
przez GS1 Polska regulaminem.
6. 		W stosunku do Uczestników, którzy przystąpili do
Systemu GS1 przed dniem 1 stycznia 2019 roku możliwe jest stosowanie formy pisemnej z pominięciem
postaci elektronicznej, w okresie do 31 marca 2020 roku.
Powyższe nie dotyczy Uczestników, którzy przed upływem tego terminu zadeklarują wolę korzystania z komunikacji w postaci elektronicznej.

IV. Zmiany podmiotowe
§8
1. 		W przypadku zmian w strukturze organizacyjnej
Uczestnika, w tym zmiany osoby upoważnionej do
reprezentacji lub kontaktów z GS1 Polska, Uczestnik
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym
GS1 Polska zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
2. 		W przypadkach, w których zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych wskutek przekształcenia, podziału lub
połączenia następca prawny Uczestnika wstępuje w ogół
praw i obowiązków przysługujących Uczestnikowi, prawa
i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie GS1
przechodzą na następcę prawnego Uczestnika.
3. 		W przypadku sprzedaży, wniesienia aportem lub dokonania innego rozporządzenia przedsiębiorstwem,
w skład którego wchodzą prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie GS1, dla skutecznego
przejścia na nabywcę praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Systemie GS1 konieczne jest
wyrażenie zgody przez GS1 Polska.
4. 		Członkostwo w Systemie GS1 Uczestnika będącego
osobą fizyczną nie wygasa wskutek jego śmierci.
Spadkobiercy Uczestnika zobowiązani są do wskazania jednej osoby upoważnionej do wykonywania
praw związanych z uczestnictwem w Systemie GS1
wobec GS1 Polska. Czynności dokonane przez GS1
Polska przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców
Uczestnika. Powyższe nie wyłącza stosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym.
5. 		W przypadkach określonych w ust. 2 - 4 następcy
prawni Uczestnika zobowiązani są ponadto do przekazania GS1 Polska wszelkich niezbędnych informacji
umożliwiających dokonanie zmian w Systemie GS1
oraz do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości minimalnej opłaty rocznej uzależnionej od przychodów, zgodnie z cennikiem.

2. 		W razie zmiany danych kontaktowych, strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę
o tej zmianie zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

6. 		Poza przypadkami określonymi w ust. 2 - 4 prawa
i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej uczestnictwa w Systemie GS1 nie mogą zostać przeniesione
na inny podmiot. Zawarcie umowy mającej na celu
przeniesienie praw i obowiązków z uczestnictwa w
Systemie GS1 jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z członkostwa w Systemie GS1 i powoduje ustanie
członkostwa w zakresie objętym takim rozporządzeniem, z datą dokonania takiej czynności. Wygaśnięcie
uczestnictwa w przypadku opisanym powyżej nie
wyłącza możliwości skorzystania przez GS1 Polska
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8.

3. 		Nieprzekazanie informacji o zmianie adresu w sposób
określony w ust. 2 powyżej powoduje, że korespondencja przesłana na adres ostatnio podany przez
stronę, będzie traktowana jako skutecznie doręczona.

7. 		Uczestnictwo w Systemie GS1 podmiotów, o których
mowa w ust. 6 jest możliwe pod warunkiem zawarcia
nowej umowy z GS1 Polska zgodnie z postanowieniami
niniejszych Warunków ogólnych.

III. Adresy do korespondencji
§7
1. 		Uczestnik wyraża zgodę na to, by korespondencja
kierowana do niego była przesyłana z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego we
wniosku lub w deklaracji uczestnictwa.
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8. 		Uczestnik nie może upoważnić lub umożliwić innemu
podmiotowi korzystania z przydzielonych temu
Uczestnikowi numerów identyfikacyjnych GS1. Naruszenie tego postanowienia uprawnia GS1 Polska do
naliczenia Uczestnikowi kary umownej stanowiącej
równowartość dwudziestokrotności opłat rocznych
należnych od tego Uczestnika z tytułu uczestnictwa
w Systemie GS1 za rok, w którym nastąpiło naruszenie.
Naprawienie szkód, których wartość przekracza wysokość naliczonych kar umownych, może być dochodzone na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy mają
zastosowanie także w przypadku, gdy korzystanie
z numerów identyfikacyjnych przez podmiot trzeci
będzie następstwem dokonania czynności, o której
mowa w ust. 6. W takim przypadku GS1 Polska może
wystąpić z roszczeniami również w stosunku do
byłego Uczestnika, którego członkostwo wygasło
w związku z dokonaniem takiej czynności.
V. Rezygnacja oraz pozbawienie uczestnictwa
w Systemie GS1
§9
1. 		Z zastrzeżeniem postanowień § 11, Uczestnik może
zrezygnować z uczestnictwa w Systemie GS1 we
wszystkich lub w którymkolwiek zakresie przesyłając
do GS1 Polska, zgodnie z postanowieniami § 6, rezygnację
podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji
z dokładnym określeniem, z którego zakresu uczestnictwa
w Systemie GS1 Uczestnik rezygnuje. Oświadczenie
o rezygnacji może zostać złożone najpóźniej na 1 (jeden)
miesiąc przed dniem najbliższej Rocznicy i staje się skuteczne ze skutkiem na dzień Rocznicy.
2. 		GS1 Polska, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania
naruszania standardów GS1, umowy lub niniejszych
Warunków ogólnych i bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego dwutygodniowego terminu,
może pozbawić Uczestnika, ze skutkiem natychmiastowym, prawa do uczestnictwa w Systemie GS1, co
jest równoznaczne z rozwiązaniem wszelkich umów
wiążących Uczestnika z GS1 Polska i utratą uprawnień
do korzystania z prefiksu GS1 firmy lub używania
przydzielonych Uczestnikowi numerów identyfikacyjnych GS1.
3. 		Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się również
w przypadku, gdy Uczestnik opóźnia się z uiszczeniem
którejkolwiek z opłat w całości lub w części przez okres
dłuższy niż 1 miesiąc i nie ureguluje wszystkich zaległych kwot w dodatkowo wyznaczonym, dwutygodniowym terminie.
4. 		W terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia lub
wygaśnięcia uczestnictwa były Uczestnik Sytemu GS1
zobowiązany jest do usunięcia oznaczenia numerów
identyfikacyjnych GS1 z towarów, opakowań, kuponów i bonów wprowadzonych przez niego do obrotu
oraz do zawiadomienia o fakcie wygaśnięcia umowy
wszystkich osób, które posiadały i przetwarzały w ramach swoich baz danych dane o byłym Uczestniku

i numerach identyfikacyjnych GS1, którymi on dysponował. Zakończenie lub wygaśnięcie uczestnictwa
powoduje dezaktywację wszystkich numerów identyfikacyjnych Uczestnika przez GS1 Polska.
5. 		Naruszenie postanowień ust. 4 uprawnia GS1 Polska
do naliczenia byłemu Uczestnikowi Systemu GS1 kary
umownej stanowiącej równowartość dwudziestokrotności
opłat rocznych należnych od tego Uczestnika z tytułu
uczestnictwa w systemie za rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy. Naprawienie szkód, których wartość
przekracza wysokość naliczonych kar umownych,
może być dochodzone na zasadach ogólnych.
VI. Opłaty
§ 10
1. 		Wysokość opłat podana jest w obowiązującym cenniku,
stanowiącym załącznik do Warunków ogólnych.
2. Opłaty mogą być uiszczane:
1) p
 rzelewem na przydzielony, indywidualny rachunek
subkonta,
2) za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie
przez GS1 Polska, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach internetowych GS1 Polska,
3) gotówkowo w kasie GS1 Polska.
3. 		Opłaty uiszczane przez Uczestników nie podlegają
zwrotowi w razie zakończenia uczestnictwa przed
upływem kolejnej Rocznicy.
4. 		Opłaty rejestracyjne oraz opłaty roczne stałe lub
opłaty roczne liczone od przychodu osiąganego
przez Uczestnika, za uczestnictwo w Systemie GS1,
są określone w cenniku.
5. 		Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do GS1 Polska Rocznej informacji, zawierającej
informację o przychodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z formularzem
udostępnianym przez GS1 Polska, przed każdą Rocznicą, nie później jednak niż do 31 marca każdego roku
kalendarzowego. W przypadku, gdy z treści Rocznej
informacji wynikać będzie, że Uczestnik zobowiązany
jest do uiszczenia wyższej opłaty niż została przez
niego uiszczona, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy w dacie przesłania Rocznej informacji,
nie później jednak niż do 31 marca danego roku.
W przypadku nadpłaty kwota nadpłaty może zostać
zaliczona na poczet płatności za kolejne okresy.
6. 		Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego ustalenia
wysokości i terminowego uiszczenia opłaty rocznej na
podstawie cennika, bez konieczności wcześniejszego
wezwania ze strony GS1 Polska.
7. 		U czestnik zobowiązany jest do uiszczania opłaty
rocznej w terminie Rocznicy zawarcia umowy, z której
wynika opłata, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
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8. 		W razie zawarcia umowy zobowiązującej Uczestnika
do uiszczania opłaty rocznej, liczonej od przychodów,
obowiązek uiszczania stałych opłat rocznych wygasa,
a użytkownik opłaca wyłącznie opłatę roczną liczoną
od przychodów w terminach Rocznicy zawarcia
pierwszej umowy, z której taka opłata wynika.
9. 		Dla Uczestników, którzy wstąpili do Systemu GS1
przed dniem 1 stycznia 2019 r. terminem Rocznicy jest
dzień 31 marca.
10. W przypadku braku terminowych płatności, GS1 Polska
ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
oraz opłaty manipulacyjne od kierowanych do Uczestników wezwań do zapłaty w wysokości wskazanej w cenniku. Na zasadach określonym przepisami prawa, GS1
Polska może także przekazać informacje o Uczestnikach
zalegających z opłatami do biur informacji gospodarczej.
Powyższe nie wyłącza możliwości skorzystania przez
GS1 Polska z uprawnienia, o którym mowa w § 9 ust. 3.
11.		W przypadku dokonania płatności opłaty przez podmiot inny niż podmiot, którego uczestnictwa opłata
ta dotyczy, płatność taka jest zaliczana na rachunek
podmiotu, którego uczestnictwa w Systemie GS1
dotyczy. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe związane
z płatnościami, w tym faktury, wystawiane są wyłącznie
na rzecz podmiotu, którego płatność dotyczy.
12.		Stosowna faktura jest wystawiona i wysłana, bądź
udostępniana w formie elektronicznej, w terminie
ustawowym, liczonym od wpłynięcia kompletu wymaganych dokumentów i opłat.
13. Uczestnicy, posiadający przynajmniej jeden z numerów
identyfikacyjnych GS1, którzy nie będą w kolejnym
okresie rocznym („Okres zawieszenia”) korzystać
z żadnego z tych numerów, mogą wystąpić do GS1
Polska, do dnia Rocznicy poprzedzającej Okres zawieszenia, z wnioskiem o zawieszenie uczestnictwa.
Warunkiem zawieszenia jest przesłanie wniosku o zawieszenie uczestnictwa oraz uiszczenie do dnia Rocznicy
poprzedzającej Okres zawieszenia opłaty w wysokości
najniższej opłaty rocznej liczonej od przychodów
wynikającej z cennika. Zawieszenie uczestnictwa nie
wyłącza obowiązku przesłania Rocznej informacji
zgodnie z ust. 5.
14.		W Okresie zawieszenia Uczestnik nie ma prawa korzystania z żadnego z numerów identyfikacyjnych
GS1. Uczestnicy, którzy zawiesili swoje uczestnictwo
w Systemie GS1, mają prawo do jego odwieszenia, po
uprzednim poinformowaniu GS1 Polska i uiszczeniu
kwoty wyrównania do wymaganej wysokości opłaty
rocznej wynikającej z Rocznej informacji, obliczonej
proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy, przez które
Uczestnik zamierza korzystać z numerów identyfikacyjnych.
15.		W przypadku podmiotów, których główny przedmiot
działalności obejmuje działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w ustawie o organizacjach
pożytku publicznego i wolontariacie, środki pozyski-

wane na sfinansowanie takiej działalności, pochodzące
z subwencji lub dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych nie podlegają zaliczeniu
do przychodów stanowiących podstawę wyliczenia
opłat rocznych. Uczestnik chcący skorzystać z powyższych postanowień zobowiązany jest udokumentować wysokość przychodów pochodzących z subwencji lub dotacji.
16. GS1 Polska zastrzega sobie prawo do zmian wysokości
i zasad naliczania opłat w tym zmian cennika na zasadach określonych w § 11.
VII. Z
 miany Warunków ogólnych oraz zmiany organizacji
krajowej
§ 11
1. 		GS1 Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych
Warunków ogólnych.
2. 		Informacja o zmianie Warunków ogólnych ogłaszana
jest na stronie internetowej GS1 Polska oraz przesyłana
bezpośrednio do Uczestnika w postaci elektronicznej,
za pośrednictwem internetu, co najmniej jeden miesiąc
przed ich wejściem w życie.
3. 		W przypadku braku akceptacji zmiany Warunków
ogólnych Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo
w Systemie GS1 w terminie 14 (czternastu) dni od daty
otrzymania informacji o zmianie Warunków ogólnych,
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie musi
zostać przesłane do GS1 Polska zgodnie z postanowieniami § 6 i zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Oświadczenie takie obejmuje
pełen zakres uczestnictwa w Systemie GS1 Polska.
Brak oświadczenia Uczestnika o wypowiedzeniu
uczestnictwa we wskazanym wyżej terminie jest równoznaczny z akceptacją zmian.
4.		GS1 Polska zastrzega sobie prawo do przeniesienia
wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów
zawartych z Uczestnikami w ramach Systemu GS1,
w przypadku zmiany podmiotu posiadającego wyłączne prawa do zarządzania Systemem GS1 na terenie
Polski, o czym poinformuje Uczestników zgodnie
z ust. 2. W przypadku braku akceptacji zmiany podmiotu Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo
w Systemie GS1 na zasadach określonych w ust. 3
powyżej.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach ogólnych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Spory związane z uczestnictwem w Systemie GS1
rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla GS1 Polska.
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CENNIK
obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Załącznik do „Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”

1.

OPŁATY REJESTRACYJNE
a) opłaty za przydzielenie prefiksu GS1 firmy, zależne od wielkości puli numerów identyfikacyjnych

Pula numerów GTIN, GLN
do 10
do 100

Opłata netto [zł]
110,57

b)

250

Opłata brutto* [zł]
136

b)

307,50

do 1000

500

615

do 10 000

1000

1230

do 100 000

3000

3690

b) nie pobiera się opłaty za przydzielenie pierwszej puli do 10 numerów, która przysługuje wyłącznie nowym Uczestnikom
lub posiadającym tylko pojedynczy numer GLN
c) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 pule do 10 numerów
d) opłata za przydzielenie pojedynczego numeru GLN: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto*
e) opłata za przydzielenie jednego numeru GTIN-8: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto*
f) Uczestnicy stosujący wyłącznie krajowe numery katalogowe na produkty o zmiennej ilości nie uiszczają opłaty
rejestracyjnej
g) o
 płata manipulacyjna za przerejestrowanie firmy zgodnie z artykułem 584 Kodeksu Spółek Handlowych:
110,57 zł netto, 136 zł brutto

2. OPŁATY ROCZNE**
a) opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od przychodów ogółem netto*** osiąganych przez Uczestnika
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym opłata jest wnoszona
Przychody netto [zł]

Opłata netto [zł]

Opłata brutto* [zł]

do 2 mln

110,57

136

powyżej 2 do 5 mln

217,07

267

powyżej 5 do 10 mln

546,34

672

powyżej 10 do 20 mln

1090,24

1341

powyżej 20 do 50 mln

1965,85

2418

powyżej 50 do 100 mln

2837,40

3490

powyżej 100 do 500 mln

3711,38

4565

powyżej 500 mln

4582,93

5637

b) 	 opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pule do 10 numerów wynosi:
		

110,57 zł netto, 136 zł brutto

c) 	opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pojedynczy numer GLN wynosi:
		

40,00 zł netto, 49,20 zł brutto

d) 	opłata roczna obowiązująca Uczestników korzystających z numerów GTIN-8 wynosi: uzależniona jest od przychodów,
zgodnie z tabelą
e)

		

opłata roczna obowiązująca podmioty uczestniczące w Systemie GS1 na podstawie deklaracji wynosi:
546,34 zł netto, 672 brutto

f)
opłata manipulacyjna od kierowanego do Uczestnika wezwania do zapłaty wynosi:
		 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto
* Obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 stawka VAT wynosi 23%
** Uczestnicy posiadający kilka umów uczestnictwa z GS1 Polska uiszczają jedną opłatę roczną obliczoną według wyższej stawki
***	Przez przychody ogółem netto rozumie się sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi pozostałych przychodów operacyjnych,
przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług

