Warunki ogólne uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce
Definicje

§1
1. Ilekroć w umowie lub w niniejszych „Warunkach ogólnych
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),
b) Fundacji GS1 Polska – rozumie się przez to podmiot gospodarczy reprezentujący Polskę w GS1 i posiadający
wyłączne prawa do zarządzania Systemem GS1 na terenie Polski, dalej nazywany GS1 Polska,
c) standardach Systemu GS1 – rozumie się przez to rozwiązania i narzędzia objęte Systemem GS1 oraz warunki ich stosowania określone przez GS1 oraz działającej
w jego imieniu na terenie Polski Fundacji GS1 Polska,
d) „Warunkach ogólnych” – rozumie się przez to niniejsze
„Warunki ogólne uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”,
e) Systemie GS1 – rozumie się przez to międzynarodowy
system identyfikacji i komunikacji dla towarów i usług
(jednostek handlowych), lokalizacji, zasobów i relacji
usługowych, którego dysponentem jest GS1,
f) numerach identyfikacyjnych GS1 – rozumie się przez to
wszystkie typy numerów identyfikacyjnych w ramach
Systemu GS1, w tym w szczególności:
- Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN),
- Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN),
- Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC),
- krajowy numer katalogowy dla towarów o zmiennej
masie w opakowaniu detalicznym,
g) numerze identyfikacyjnym firmy – rozumie się przez to
od 4 do 7 lub 9 cyfrowy numer przydzielany do wyłącznego użytku danemu Uczestnikowi Systemu GS1, który
to numer można wykorzystać do tworzenia identyfikatorów GS1 w tym:
- Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN),
- Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN),
- Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej (SSCC),
- Globalnego Numeru Identyfikacji Wysyłki (GSIN),
- Identyfikatorów GS1 w Elektronicznym Kodzie
Produktu (EPC).
I. Zasady uczestnictwa w Systemie GS1
Zasady wspólne dla wszystkich grup Uczestników Systemu GS1
§2
1. Uczestnikiem Systemu GS1 w Polsce może być każdy
podmiot gospodarczy posiadający siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz nadany mu przez właściwy organ numer statystyczny np.
REGON (dla spółek kapitałowych w organizacji zgodnie
z art. 11 § 3 k.s.h. obowiązuje umowa spółki).
2. Uczestnikiem Systemu GS1 staje się każdy podmiot,
który otrzymał potwierdzenie przyjęcia do Systemu
GS1 na podstawie złożonej przez siebie deklaracji, lub
któremu nadano prawo do używania któregokolwiek
z numerów identyfikacyjnych GS1.
§3
1. Każdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce ma prawo do:
- korzystania ze wszystkich standardów Systemu GS1,
- korzystania z wyników krajowych i międzynarodowych
projektów realizowanych na rzecz rozwoju Systemu GS1
oraz do uczestnictwa w tych projektach,
- uczestniczenia w grupach roboczych rozwijających
wszystkie standardy GS1,
- korzystania 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,
- zgłaszania towarów do krajowego katalogu towarów
o zmiennej ilości,
- zgłaszania 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 oraz
Regulaminem Komisji Wyborczej,
- zgłaszania wniosków, postulatów i skarg na temat
funkcjonowania Systemu GS1 w Polsce,
- korzystania z bazy danych o Uczestnikach Systemu
GS1 i okodowanych towarach, na zasadach określonych przez GS1 Polska.
2. Każdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce ma obowiązek:
- stosować się do standardów Systemu GS1,
- przestrzegać warunków umowy podpisanej z Fundacją GS1 Polska,
- terminowo regulować opłaty wynikające z „Warunków
ogólnych” i przesyłać wypełniony formularz „Rocznej
informacji”, zgodnie ze wzorem udostępnianym przez
GS1 Polska.
Zasady nadawania prawa do używania numerów
identyfikacyjnych GS1
§4
1. Celem uzyskania uprawnień do używania numerów identyfikacyjnych GS1, ubiegający się podmiot winien złożyć
wypełniony i podpisany przez uprawnione do tego osoby
formularz wniosku o nadanie prawa do używania określonych numerów identyfikacyjnych GS1, elektronicznie
poprzez portal udostępniony przez GS1 Polska (zwany
dalej Wnioskiem) lub w formie papierowej, na wzorach
udostępnianych przez GS1 Polska.
2. GS1 Polska jest zobowiązana do nadania prawa do używania określonych numerów identyfikacyjnych GS1, w ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego Wniosku
wraz z załącznikami i uiszczenia stosownych opłat. Przez
nadanie prawa rozumie się odesłanie Uczestnikowi Systemu GS1 podpisanego przez GS1 Polska potwierdzenia nadania prawa do używania określonych numerów
identyfikacyjnych GS1. W momencie doręczenia tego
potwierdzenia podmiot, który złożył stosowny Wniosek staje się Uczestnikiem Systemu GS1, o ile nie był
nim przed tym momentem, na podstawie innego tytułu
uczestnictwa w systemie.
3. Uczestnik, któremu nadano prawo do używania określonych numerów identyfikacyjnych GS1 jest zobowiązany
prowadzić rejestr przydzielonych przez siebie numerów
w ramach puli numerów identyfikacyjnych GS1, których
dotyczy łącząca go z GS1 Polska umowa i rejestr ten
udostępniać w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez GS1 Polska.
 asady uczestnictwa w systemie podmiotów nie posiadająZ
cych 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 numerów identyfikacyjnych GS1, a chcą zostać Uczestnikiem Systemu GS1 - i być wpisanymi do
„Katalogu firm Uczestników Systemu GS1”, przesyłają do
GS1 Polska stosowną deklarację – według wzoru udostępnianego przez GS1 Polska.
2. Podmiot ubiegający się o przyjęcie do Systemu GS1 na
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podstawie deklaracji, winien do swojej deklaracji załączyć:
a) dla spółek kapitałowych w organizacji umowę spółki,
b) dowód wpłaty.
3. GS1 Polska jest zobowiązana do przyjęcia podmiotu
do Systemu GS1 w ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji w formie elektronicznej poprzez portal udostępniony przez GS1 Polska lub papierowej i uiszczenia stosownych opłat. Przyjęcie do
Systemu GS1 odbywa się poprzez doręczenie przez
GS1 Polska  podmiotowi, który złożył wymagane dokumenty, potwierdzenia uczestnictwa w systemie.
4. W przypadku ubiegania się o przydzielenie któregokolwiek numeru identyfikacyjnego GS1 przez podmiot, będący Uczestnikiem Systemu GS1 na podstawie deklaracji, stosuje się postanowienia § 4 „Warunków ogólnych”.
II. Forma oświadczeń woli składanych w ramach
uczestnictwa w systemie GS1
§6
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by wszelkie oświadczenia woli składane w związku z uczestnictwem w Systemie GS1, mogły być składane również za pośrednictwem Internetu – w formie elektronicznej. Warunkiem
skuteczności takiego oświadczenia woli jest prawidłowe
użycie udostępnionych przez GS1 Polska stosownych
instrumentów, służących do należytego zabezpieczenia przesyłanych przez Uczestnika lub osobę składającą
wniosek lub deklarację, dokumentów elektronicznych.
2. W przypadku składania oświadczeń woli za pośrednictwem Internetu, za moment złożenia oświadczenia woli
rozumie się moment potwierdzonego wejścia dokumentu elektronicznego do systemu adresata.
3. Otrzymanie potwierdzenia dostarczenia informacji na adres
poczty elektronicznej drugiej strony, zawierającej oświadczenie woli, jest uważane za złożenie oświadczenia osobie
uprawnionej do reprezentacji danej strony. Postanowienia
§ 7 „Warunków ogólnych” stosuje się odpowiednio.
4. Każda ze stron ponosi wszelką odpowiedzialność za
skutki złożenia oświadczenia woli za pośrednictwem Internetu w jej imieniu przez osobę nieuprawnioną.
5. Uczestnik ma możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez spersonalizowaną stronę
www, po złożeniu stosownego oświadczenia (w formie
elektronicznej lub pisemnej), zgodnie z udostępnionym
przez GS1 Polska regulaminem.
III. Adresy do korespondencji
§7
1. Strony przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na
to, by korespondencja kierowana do nich była adresowana na adres podany we Wniosku o nadanie prawa do
używania numerów identyfikacyjnych GS1 lub w Deklaracji uczestnictwa.
2. W razie zmiany adresu, strona zobowiązana jest powiadomić pisemnie lub elektronicznie, zgodnie z zasadami
określonymi w § 6, drugą stronę o tej zmianie.
3. Nie podanie zmiany adresu w sposób określony w ust.
2 powyżej powoduje, że korespondencja przesłana na
adres podany przez stronę, jest traktowana jako skutecznie doręczona.
IV. Zmiany podmiotowe

§8
1. Z
 miana numeru statystycznego np. REGON lub NIP
Uczestnika, spowodowana m.in. przekształceniem, połączeniem lub podziałem, jak również zbyciem przedsiębiorstwa lub wniesieniem go do spółki, powoduje

wygaśnięcie uprawnień Uczestnika do uczestnictwa
w Systemie GS1 we wszystkich zakresach. Powyższe
nie wyklucza uczestnictwa w Systemie GS1 w oparciu
o ponowną rejestrację.
2. W razie zmian, o których mowa w § 8 ust. 1 strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić GS1 Polska elektronicznie lub pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
3. Wszelkie przenoszenie lub udostępnianie uprawnień do
korzystania z numerów identyfikacyjnych GS1 wymaga
pisemnej zgody GS1 Polska. Naruszenie tego postanowienia uprawnia GS1 Polska do naliczenia Uczestnikowi
kary umownej stanowiącej równowartość 20 krotności
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.
V. Rezygnacja oraz pozbawienie uczestnictwa w Systemie GS1
§9
1. Uczestnik może zrzec się prawa do uczestnictwa w Systemie GS1 we wszystkich lub w którymkolwiek zakresie.
Skuteczne zrzeczenie się wymaga złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisanej
przez osobę uprawnioną do reprezentacji z dokładnym
określeniem, z którego zakresu uczestnictwa w systemie Uczestnik rezygnuje. Oświadczenie o rezygnacji
z uczestnictwa staje się skuteczne po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. GS1 Polska, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania
naruszania standardów GS1 może pozbawić Uczestnika
prawa do uczestnictwa w Systemie GS1, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem wszelkich umów wiążących
Uczestnika z GS1 Polska i utratą uprawnień do używania
numerów identyfikacyjnych GS1. Okres wypowiedzenia
wynosi jeden miesiąc.
3. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio
w przypadku, gdy Uczestnik opóźnia się z uiszczeniem
którejkolwiek z opłat za okres dłuższy niż miesiąc.
4. GS1 Polska   jest uprawnione do dysponowania numerami identyfikacyjnymi GS1, będącymi przedmiotem
umowy z byłym Uczestnikiem po upływie 6 miesięcy od
dnia wygaśnięcia umowy. Oznacza to możliwość przydzielenia przedmiotowych numerów identyfikacyjnych
GS1 innemu Uczestnikowi.
5. W terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik
Sytemu GS1 zobowiązany jest do usunięcia oznaczenia
numerów identyfikacyjnych GS1 z towarów, opakowań,
kuponów i bonów wprowadzanych 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.
6. Naruszenie postanowień ust. 5 powyżej uprawnia
GS1 Polska do naliczenia byłemu Uczestnikowi Systemu
GS1 kary umownej stanowiącej równowartość 20 krotności 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. P
 odmiot przystępujący do Systemu GS1 zobowiązany
jest do uiszczenia:
a) opłaty rejestracyjnej za przydzielenie prawa do uży-
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wania określonej puli numerów identyfikacyjnych
GS1 danego rodzaju,
b) opłaty rocznej za uczestnictwo w Systemie GS1.
Wysokość opłat rejestracyjnych i rocznych podana jest
w obowiązującym cenniku, stanowiącym załącznik do
„Warunków ogólnych”.
2. Uczestnik Systemu GS1, występujący z wnioskiem
o nadanie prawa do używania dalszych numerów identyfikacyjnych GS1, zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku.
3. Uczestnik Systemu GS1 wnosi jedną opłatę roczną płatną do dnia 31 marca danego roku, naliczaną wg zasad
określonych w ust. 4.
4. Opłata roczna za uczestnictwo w Systemie GS1:
a) dla Uczestników posiadających prawo do używania
przynajmniej jednego z rodzajów numerów identyfikacyjnych GS1, poza Uczestnikiem posiadającym
wyłącznie 9-cyfrowy numer identyfikacyjny firmy,
jest uzależniona od przychodów ogółem, osiągniętych przez Uczestnika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona
(punkt 2a cennika),
b) dla Uczestników posiadających wyłącznie 9-cyfrowy numer identyfikacyjny firmy – jest stała i równa
się najniższej opłacie rocznej wynikającej z obowiązującego cennika (punkt 2b),
c) dla pozostałych Uczestników i nie wymienionych
w ust. 2a – jest stała, w wysokości określonej w obowiązującym cenniku (punkt 2c).
5. Wysokość opłaty rocznej jest ustalana i wpłacana przez
Uczestnika samodzielnie na podstawie zasad określonych w ust. 4 i wypełnionej „Rocznej informacji” składanej przez Uczestnika do 31 marca każdego roku kalendarzowego, zgodnie z formularzem udostępnianym
przez GS1 Polska.
6. Uczestnicy, którzy przystępują do Systemu GS1 w II,
III lub w IV kwartale uiszczają opłatę za uczestnictwo
w systemie (opłatę roczną) obniżoną odpowiednio
o ok. 25%, 50% i 75%.
7. Uczestnicy, którzy przystępują do Systemu GS1 w grudniu, są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo za rok, w którym złożyli Wniosek lub Deklarację i opłacają od razu
pełną opłatę roczną za rok następny.
8. Opłaty wpłacane są w kasie GS1 Polska lub w formie przelewu na przydzielony indywidualny rachunek subkonta.
9. Stosowna faktura jest wystawiona i wysłana, bądź udostępniana w formie elektronicznej, w terminie ustawowym, od wpłynięcia kompletu wymaganych dokumentów i opłat.
10. Uczestnicy posiadający przynajmniej jeden z numerów
identyfikacyjnych GS1, którzy w danym roku kalendarzowym nie będą korzystać z żadnego z tych numerów, mogą wystąpić do GS1 Polska do dnia 31 marca
z wnioskiem o zawieszenie uczestnictwa. Zawieszenie
dotyczy danego roku kalendarzowego i może nastąpić po uiszczeniu opłaty w wysokości najniższej opłaty rocznej wynikającej z cennika oraz nadesłaniu informacji na piśmie o zawieszeniu uczestnictwa wraz
z wypełnioną „Roczną informacją”, zgodnie ze wzorem udostępnianym przez GS1 Polska.
11. Uczestnicy, którzy zawiesili swoje uczestnictwo
w Systemie GS1, mają prawo do jego odwieszenia,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu GS1 Polska
i uiszczeniu ewentualnego wyrównania do wymaganej
wysokości opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie,
ustalonej według ust. 4 i 6.

12. G
 S1 Polska zastrzega sobie prawo do zmian wielkości
i zasad naliczania opłat rejestracyjnych i rocznych poprzez poinformowanie Uczestnika na 14 dni przed terminem płatności opłaty, w sposób stosowany w kontaktach z tym Uczestnikiem. Zmiana w/w opłat nie jest
rozumiana jako zmiana umowy łączącej GS1 Polska
z Uczestnikiem i nie wymaga wypowiedzenia.

VII. Z
 miany Warunków oraz zmiany organizacji krajowej
§ 11
1. GS1 Polska zastrzega sobie prawo do zmiany „Warunków ogólnych”, z zastrzeżeniem § 10 ust. 12. Zmiana
„Warunków ogólnych” dokonywana jest za zgodą Rady
GS1 Polska.
2. Informacja o zmianie „Warunków ogólnych” ogłaszana
jest na stronie internetowej GS1 Polska oraz przesyłana
do Uczestnika bezpośrednio za pośrednictwem Internetu – w formie elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed
ich wejściem w życie.
3. Uczestnik w przypadku braku akceptacji zmian „Warunków ogólnych” ma prawo zrezygnować z uczestnictwa
w Systemie GS1 w pełnym zakresie na zasadach określonych w § 9.
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. Uczestnik w przypadku braku akceptacji zmiany podmiotu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa
w Systemie GS1 w pełnym zakresie na zasadach określonych w § 9.
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CENNIK
obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.
Załącznik do „Warunków ogólnych uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”
1.

OPŁATY REJESTRACYJNE (w cenach wliczony jest obowiązujący podatek VAT*)
a) opłaty za przydzielenie numerów w ramach danego rodzaju numeru identyfikacyjnego GS1:

Długość numeru
identyfikacyjnego firmy

Opłaty rejestracyjne za przydzielenie
określonej puli numerów identyfikacyjnych GS1 danego rodzaju

Pule numerów do kodowania np.:
jednostek handlowych GTIN-13
i/lub lokalizacji GLN

Numer
identyfikacyjny firmy

Numer firmy
wydającej kupony

Krajowe numery
na kupony

Krajowe numery
na bony

7-cyfrowy
do 100

307,50 zł

307,50 zł

307,50 zł

307,50 zł

6-cyfrowy
do 1000  

615 zł

615 zł

615 zł

pula nie jest
przydzielana

5-cyfrowy
do 10 000

1 230 zł

1 230 zł

pula nie jest
przydzielana

pula nie jest
przydzielana

4-cyfrowy
do 100 000

3 690 zł

3 690 zł

pula nie jest
przydzielana

pula nie jest
przydzielana

b) opłata za przydzielenie 9-cyfrowego numeru identyfikacyjnego firmy wyłącznie w celu utworzenia pojedynczego
Globalnego Numeru Lokalizacyjnego: 307,50 zł,
c) opłata za przydzielenie jednego Globalnego Numeru Jednostki Handlowej GTIN-8: 49,20 zł,
d) Uczestnicy stosujący wyłącznie krajowe numery katalogowe na produkty o zmiennej ilości w opakowaniach detalicznych lub numery leków rejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia z prefiksem 590999 nie uiszczają opłaty
rejestracyjnej.
2.

OPŁATY ROCZNE** (w cenach wliczony jest obowiązujący podatek VAT*)
a) opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od przychodów ogółem netto*** osiąganych przez Uczestnika
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona:

Przychody

Opłaty

do 2 mln

136 zł

2-5 mln zł

267 zł

5-10 mln zł

672 zł

10-20 mln zł

1341 zł

20-50 mln zł

2418 zł

50-100 mln zł

3490 zł

100-500 mln zł

4565 zł

powyżej 500 mln zł

5637 zł

b) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pojedynczy Globalny Numer Lokalizacyjny
wynosi 136 zł,
c) opłata roczna obowiązująca podmioty uczestniczące w Systemie GS1 na podstawie deklaracji wynosi 672 zł lub
zgodnie z Programem Współpracy z Dostawcami Rozwiązań.

  * Obowiązująca w dniu 1 stycznia 2016 stawka VAT wynosi 23%
** Uczestnicy posiadający umowy z GS1Polska wymienione w punktach a) i/lub b) i/lub c), 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.

