
Wniosek – umowa o uzyskanie prawa przedstawiania numerów 
ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13

Uwaga: wpisać nazwę zgodną z zapisem w rejestrze prowadzonym przez organ rejestracyjny lub ewidencyjny (kaŜda litera/cyfra oddzielnie)

1. Nazwa WYDAWCY (przedsiębiorcy):

2. Adres: ulica, nr domu, mieszkania (m), miejscowość:

Kod pocztowy: – Poczta:

Telefon: 0 – Telefax:

E mail: www:

3. Numer statystyczny REGON:

4. Numer identyfikacyjny VAT (NIP):

UpowaŜniamy Instytut Logistyki i Magazynowania do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzy-
mania faktury.

5. Numer lub numery EKD lub PKD (znajdują się na zaświadczeniu Regon):

6. Imię i nazwisko, stanowisko właściciela, zarządu lub organu uprawnionego do reprezentacji:

Imię  i nazwisko, stanowisko (funkcja) oraz nr telefonu pracownika odpowiedzialnego za współpracę  z ILiM – GS1
Polska:

Kod kreskowy EAN-13 przedstawiający numer ISBN lub ISSN lub ISMN
§ 1

1. Wydawca wnosi niniejszym o nadanie mu przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) prawa do
przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13.

2. Wydawca oświadcza, Ŝe znane są mu zasady określone w dokumencie „Zasady oznaczania ksiąŜek
i wydawnictw ciągłych kodami kreskowymi GS1” stanowiące jeden ze standardów GS1 i zobowiązuje
się ich przestrzegać.

3. Instytut Logistyki i Magazynowania jest zobowiązany do nadania prawa do przedstawiania numerów
ISBN,  ISSN  i  ISMN  w  kodzie  kreskowym  EAN-13,  w  ciągu  7  dni  od  złoŜenia  prawidłowo
wypełnionego wniosku wraz z aktualnym wypisem z rejestru, w którym podmiot zarejestrował swoją

działalność oraz dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego wniosku.
4. Przez  nadanie  prawa  rozumie  się  odesłanie  Wydawcy  podpisanego  przez  Instytut  Logistyki

i Magazynowania  potwierdzenia  nadania  prawa  przedstawiania  numerów  ISBN,  ISSN i  ISMN w
kodzie kreskowym EAN-13.

* Uwaga: NaleŜy złoŜyć podpis/y na trzeciej stronie wniosku.

GS1 – The Global Language of Business

Data: – – Instytut Logistyki i Magazynowania
dzień miesiąc rok Numer identyfikacyjny (wypełnia ILiM) GS1 Polska

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań



Opłata
§ 2

1. Wydawca zobowiązuje się  wpłacić  gotówką  –  w kasie  Instytutu  Logistyki  i  Magazynowania  lub
w formie przelewu na rachunek bankowy:

Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A.VI O/Poznań nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908

 jednorazową opłatę za nadanie prawa przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN, która wynosi
 100 zł.

2. Stosowna  faktura  VAT jest  przesyłana  Wydawcy  w ciągu  7  dni  od  wpłynięcia  opłaty  na  konto
Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wymaganych dokumentów do ILiM.

3. Wydawca upowaŜnia niniejszym Instytut Logistyki i Magazynowania do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Wydawcy.

4. Podmioty,  które są  juŜ  uczestnikami Systemu GS1 i  którym nadano prawo do uŜywania numerów
identyfikacyjnych GS1, lub które są uczestnikami na podstawie deklaracji – umowy o uczestnictwo w
systemie, nie uiszczają opłaty, o której mowa w niniejszym paragrafie.

Gromadzenie danych osobowych
§ 3

1. Wydawca wyraŜa zgodę na przetwarzanie w rozumieniu art. 7, pkt 2 ustawy o ochronie danych osobo-
wych, przez Instytut Logistyki i Magazynowania danych uzyskanych od Wydawcy, w tym na ich udo-
stępnianie osobom trzecim. Dane o Wydawcy mogą być równieŜ przekazywane za granicę pod warun-
kiem, Ŝe kraj docelowy daje gwarancje ochrony tym danym osobowym, nie mniejsze niŜ obowiązujące
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyŜej dotyczy jedynie danych adresowych Wydawcy. Wszelkie inne
dane o Wydawcy nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Wydawca ma prawo do wglądu, uzupełniania i poprawiania danych gromadzonych przez Instytut Logi-
styki i Magazynowania.

Zmiany podmiotowe po stronie Wydawcy

§ 4
1. Zmiana po stronie właściciela przedsiębiorstwa Wydawcy w rozumieniu art. 55’ k.c., która pociąga za

sobą zmianę w numerze REGON lub NIP Wydawcy, powoduje wygaśnięcie uprawnień Wydawcy do
przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13 i rodzi konsekwencje
przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wszelkie przenoszenie lub udostępnianie uprawnień do przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN
w kodzie  kreskowym  EAN-13  wymaga  pisemnej  zgody  Instytutu  Logistyki  i  Magazynowania.
Naruszenie tego postanowienia uprawnia Instytut Logistyki i Magazynowania do naliczenia Wydawcy
kary umownej stanowiącej równowartość 20 krotności opłaty, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego
wniosku. Naprawienie szkód, których wartość przekracza wysokość naliczonych kar umownych, moŜe
być dochodzone na zasadach ogólnych.

Rezygnacja oraz pozbawienie prawa do przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN
w kodzie kre  skowym EAN-13  

§ 5
1. Wydawca  moŜe  zrzec  się  prawa  do  przedstawiania  numerów  ISBN,  ISSN  i  ISMN  w  kodzie

kreskowym EAN-13. Skuteczne zrzeczenie się wymaga złoŜenia pisemnej rezygnacji. Oświadczenie o
rezygnacji staje się skuteczne po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Instytut Logistyki i Magazynowania, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszania standardów
GS1 moŜe pozbawić  Wydawcę  prawa do przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie
kreskowym EAN-13. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

3. Utrata uprawnień  do przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13
powoduje, Ŝe Wydawca w ciągu 6 miesięcy od utraty uprawnień, zobowiązany jest usunąć oznaczenia
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kodowe z towarów i opakowań wprowadzanych przez niego do obrotu oraz zawiadomienia o fakcie
wygaśnięcia umowy wszystkich osób, które posiadały i przetwarzały w ramach swoich baz danych
dane o Wydawcy i numerach kodowych GS1, którymi on dysponował.

4. Naruszenie postanowień ust. 3 powyŜej uprawnia Instytut Logistyki i Magazynowania do naliczenia
Wydawcy kary umownej stanowiącej równowartość 20 krotności opłat, o których mowa w § 2, ust. 1
niniejszego  wniosku.  Naprawienie  szkód,  których  wartość  przekracza  wysokość  naliczonych  kar
umownych, moŜe być dochodzone na zasadach ogólnych.

Adresy stron
§ 6

1. Strony przyjmują do wiadomości i wyraŜają zgodę na to, by korespondencja kierowana do nich była
adresowana na adres podany w niniejszym wniosku.

2. W razie zmiany adresu, strona zobowiązana jest powiadomić pisemnie drugą stronę o tej zmianie. 
3. Nie podanie zmiany adresu w sposób określony w ust. 2 powyŜej powoduje, Ŝe korespondencja prze-

słana na adres podany przez stronę, jest traktowana jako skutecznie doręczona. 

Postanowienia końcowe
§ 7

1. Umowę o nadanie prawa przedstawiania numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13
zawiera się na czas nieokreślony.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym wniosku oraz potwierdzeniu nadania prawa przedstawia-
nia numerów ISBN, ISSN i ISMN w kodzie kreskowym EAN-13, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu rzeczowo ze względu na siedzibę
Instytutu Logistyki i Magazynowania.

WYDAWCA:

Pieczęć Wydawcy Czytelny podpis Wydawcy

Załączniki:
1. Aktualny  (wydany  nie  wcześniej  niŜ  na  2  miesiące  przed  złoŜeniem  wniosku,  wypis  z  rejestru,

w którym podmiot jest zarejestrowany, stosownie do jego formy prawnej (kserokopia);

2. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (kserokopia);

3. Dowód dokonania wymaganej opłaty.
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