
 

 
 Uwaga: Należy złożyć podpis/y na drugiej stronie wniosku 
GS1 – The Global Language of Business 

                                  
 

(Wypełnia IliM) 

Wniosek – umowa o nadanie prawa do używania 
numeru jednostki kodującej w Systemie GS1 

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

1. Nazwa UCZESTNIKA (przedsiębiorcy): 
 

                              
 

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

                              
 
Kod pocztowy:   –     Poczta:                  
 

Telefon: 0 –             Telefax:          
 
e-mail:   
  
  
  www:  
 
Wyrażamy zgodę na przysyłanie informacji dotyczących szkoleń, konferencji i „Informatora GS1 Polska” drogą 
elektroniczną (zaznaczyć właściwą kratkę):            

�   TAK                    �   NIE 
 
3. Numer statystyczny REGON:          
 
4. Numer identyfikacyjny VAT (NIP):              
 
Upoważniamy Instytut Logistyki i Magazynowania do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury. 
 
5. Numer lub numery EKD/ lub PKD (znajdują się na zaświadczeniu REGON): 

 
|___|___|___|___|         |___|___|___|___|        |___|___|___|___|         |___|___|___|___| 
6. Ilość pracowników (zaznaczyć właściwy przedział): 
do 9  |___|       od 10 do 49  |___|        od 50 do 249  |___|       od 250 do 499 |___|                powyżej 500 |___| 
 
7. 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: 

 

8. Pula potrzebnych numerów jest:           � do 100            � do 1000            � do 10 000           � do 100 000 
9. Towary przeznaczone do kodowania wg podbranż: 

Nazwa podbranży lub wyrobów / dla produktów przemysłowych należy określić podstawowy materiał, z którego są 
wykonane (np. metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych, papierowe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Przychody ogółem, netto (bez VAT), z roku ubiegłego. W przypadku braku przychodów w ubiegłym roku należy 
wpisać „0”: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (podać w tysiącach zł)

Data           Numer Jednostki Kodującej Instytut Logistyki i Magazynowania 
 rok  miesiąc  dzień  GS1 Polska 
               ul. Estkowskiego 6,  61-755 Poznań 

 



11. Uczestnik oświadcza, że znane mu są standardy Systemu GS1 dotyczące stosowania numeru jednostki kodującej w 
Systemie GS1 i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania. 

 
12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w rozumieniu art. 7, pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przez 
Instytut Logistyki i Magazynowania danych uzyskanych od Uczestnika, w tym na ich udostępnianie osobom trzecim. 
Dane o Uczestniku mogą być również przekazywane za granicę pod warunkiem, że kraj docelowy daje gwarancje 
ochrony tym danym osobowym, nie mniejsze niż obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
13. Zgoda, o której mowa w pkt 12, dotyczy jedynie danych adresowych Uczestnika oraz danych o przedmiocie jego 
działalności, podawanej według klasyfikacji stosowanej w statystyce.  

 
14. Dane finansowe o Uczestniku nie są udostępniane osobom trzecim, a celem ich zbierania i przechowywania jest 
tylko i wyłącznie naliczenie stosownych opłat. 
 
15. Uczestnik ma prawo do wglądu, uzupełniania i poprawiania danych gromadzonych przez Instytut Logistyki 
i Magazynowania. 
 
16. Uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z „Warunkami ogólnymi uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”, na jakich 
podpisywana jest umowa o używanie numeru identyfikacyjnego GS1 i oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie ich do 
treści umowy wiążącej Uczestnika z Instytutem Logistyki i Magazynowania i nadającej mu uczestnictwo w Systemie 
GS1. 
 
 
 
 
Podpis Głównego Księgowego  Pieczęć Uczestnika
  Czytelny podpis Uczestnika * 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Aktualny (wydany nie wcześniej niż na 2 miesiące przed złożeniem 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 wymaganych wpłat. 

                                                        
* Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji – zgodnie ze stosownym wypisem z rejestru/ewidencji działalności 
gospodarczej lub na podstawie pełnomocnictwa załączonego do wniosku. 
 


