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Informacja dotycząca odstąpienia umowy 
z dnia 1 stycznia 2023 r. 

Szanowni Państwo 

Jeżeli jesteście klientami posiadającym status konsumenta 
(tj. jesteście osobami fizycznymi dokonującymi zakupu niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospo-

darczą lub zawodową lub jesteście osobami fizycznymi dokonującymi zakupu bezpośrednio związanego ze swoją 

działalnością gospodarczą, ale zakup ten nie ma dla Was charakteru zawodowego), 

przysługuje Wam 14-dniowe prawo do odstąpienia umowy na odległość (czyli wysyłkowego zakupu książek). 

Prawo to wynika z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 z późn. zm.). 

Możecie odstąpić umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni od dnia, w 

którym weszliście w posiadanie zakupionych książek (Wy lub wskazana przez Was osoba trzecia). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia umowy, musicie nas zawiadomić: 

 e-mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl lub 

 pocztą na adres: Wydawnictwo GSW, Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B 

(a) wykorzystując do tego celu gotowy formularz zawarty na kolejnej stronie 

(dostępny też w formie pliku PDF „Formularz i informacja dotycząca odstąpienia umowy” na: 

https://gsw.gda.pl/pl/content/sprzedaz-publikacji-wydawnictwa-gsw, 

musicie go pobrać, wydrukować i wypełnić odręcznie, następnie przesłać pocztą lub skan mailem) 

lub 

(b) pisząc niezależnie od formularza, jednak podając dane tam zawarte w taki sposób, abyśmy mogli zidenty-

fikować: Was jako klienta, zakupione książki oraz samą transakcję zakupu. 

W terminie 14 dni od złożenia ww. oświadczenia musicie przesłać do nas zakupione książki (na ww. adres). 

Muszą być one właściwie zapakowane, aby nie uszkodziły się podczas wysyłki. 

Książki zwracacie na swój koszt, my zwrócimy Wam koszty związane z zakupem książek. Pamiętajcie, że 

jeżeli po zakupie zorientujecie się, iż nie interesują Was zakupione pozycje, nie korzystajcie z nich — zmniej-

szacie wówczas ich wartość jako towaru nowego (w przypadku książek ma to szczególne znaczenie). Potrą-

cimy Wam ze zwrotu za używanie książek lub uszkodzenie podczas wysyłki, jeżeli książki będą niewłaściwie 

zapakowane. 

 

Niniejsza Informacja stanowi wyciąg z Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Wydawnictwa GSW dostępnego 

w formie pliku PDF na: https://gsw.gda.pl/pl/content/sprzedaz-publikacji-wydawnictwa-gsw. 

Zasady sprzedaży publikacji Wydawnictwa GSW na stronie 

internetowej www.gsw.gda.pl/pl/content/sprzedaz-

publikacji-wydawnictwa-gsw. 

Oferta wydawnicza Wydawnictwa GSW 

(nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o czym 

mowa w § 2 wyżej cytowanego Regulaminu): 

www.gsw.gda.pl/pl/shop-list. 

Definicja Sprzedawcy w myśl niniejszego dokumentu: 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 

24B, www.fria.org.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 782308, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ, dane do kontaktu jak do Wydawnictwa (w 

stopce dokumentu). 

Sprzedawca jest wyłączonym dystrybutorem Wydawnictwa GSW. 
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Formularz odstąpienia umowy 

adres do 

wysyłki: 

Wydawnictwo GSW 

Gdańska Szkoła Wyższa 

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B 

lub mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl 

 
oraz Sprzedawca: 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich 

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B 

Niniejszym informuję o odstąpieniu umowy na odległość sprzedaży następujących egzemplarzy książek 

tytuł książki, rok wydania, nr ewidencyjny (w przypadku jego braku nr ISBN) oraz ilości egz. zwracanych książek: 

 

 

 

 

 

 

 

Data odbioru książek 

przez Klienta 

 Nr faktury 

lub paragonu 

 

Imię i nazwisko 

(lub nazwa) Klienta 

 Data i podpis 

Klienta 

 

 


