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Zasady sprzedaży publikacji książkowych 
Wydawnictwa GSW 
z dnia 1 marca 2023 r. 

Sprzedaż Klientom, będącym konsumentami, realizowana jest wysyłkowo na podstawie zamówienia, które 

należy kierować na adres e-mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl. 

 ZAMÓWIENIE. W zamówieniu należy podać: 

 imię i nazwisko Klienta (lub nazwę podmiotu, jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna), 

 adres do doręczeń Klienta, 

 numer telefonu komórkowego Klienta (do kontaktu), który zostanie nadrukowany na liście przewozo-

wym do wiadomości dla osoby dostarczającej Towar (kuriera), 

 tytuły pozycji książkowych i ilości egzemplarzy (najlepiej wraz z numerami katalogowymi książek — 

szczegóły na drugiej stronie), 

 opcjonalnie: dane do faktury VAT w przypadku chęci jej otrzymania, w przeciwnym razie zostanie wy-

stawiona faktura VAT na podstawie posiadanych danych lub paragon. 

Każde zamówienie musi być potwierdzone, gdyż nie wszystkie publikacje są dostępne w sprzedaży. 

Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę: 

 ZAPŁATA. Klient wpłaca kwotę za książki oraz nw. koszt wysyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy: 

 Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich 

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B 

Bank Millenium SA, nr rach. bankowego: 20 1160 2202 0000 0003 7783 6687 

(telefon i e-mail jak dla Wydawnictwa GSW, w stopce niniejszego dokumentu). 

Z chwilą zapłaty Klient zawiera umowę na odległość ze Sprzedawcą — szczegóły na drugiej stronie. 

 DOWÓD WPŁATY. Klient przesyła dowód wpłaty na adres e-mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl: 

 w pliku PDF pobranym z systemu bankowości elektronicznej lub 

 zeskanowany. 

 METODY i KOSZTY WYSYŁKI. Sprzedawca wysyła zamówione książki za pośrednictwem i według cen-

nika niżej wymienionych operatorów pocztowych, po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty — w terminie mak-

symalnie 3 dni roboczych. Klient dokonuje metody wysyłki: 

(a) Poczta Polska SA — paczka pocztowa doręczana pod adres Klienta 
paczka o wymiarach 40 x 65 x grubość [cm] (grubość niżej), ciężar do 20 kg 

rozmiar koszt rozmiar koszt rozmiar koszt 

gabaryt S: 

grubość do 9 cm 
14,00 zł 

gabaryt M: 

grubość do 20 cm 
15,50 zł 

gabaryt L: 

grubość do 42 cm 
16,50 zł 

(b) Poczta Polska SA — paczka pocztowa doręczana do: punktu odbioru lub automatu 
paczka o wymiarach 40 x 65 x grubość [cm] (grubość niżej), ciężar do 20 kg 

Klient musi podać Sprzedawcy w mailu: nr telefonu komórkowego oraz nazwę i adres punktu odbioru 
Punkt odbioru: https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/   następnie Menu: „Znajdź punkt” (wybór automatu pocztowego przez 

zaznaczenie pola „Pocztex Automat”) 

rozmiar koszt rozmiar koszt rozmiar koszt 

gabaryt S: 

grubość do 9 cm 
13,00 zł 

gabaryt M: 

grubość do 20 cm 
14,50 zł 

gabaryt L: 

grubość do 42 cm 
15,50 zł 
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(c) paczkomat InPost — wysyłka do paczkomatu 
paczka o wymiarach 38 x 64 x grubość [cm] (grubość niżej), ciężar do 25 kg 

Klient musi podać Sprzedawcy w mailu: nr telefonu komórkowego oraz symbol paczkomatu 
Wybór paczkomatu: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat 

rozmiar koszt rozmiar koszt rozmiar koszt 

gabaryt A: 

grubość do 8 cm 
17,00 zł 

gabaryt B: 

grubość do 19 cm 
19,00 zł 

gabaryt C: 

grubość do 41 cm 
21,00 zł 

(d) kurier InPost — wysyłka dostarczana kurierem pod adres Klienta 
paczka o wymiarach 38 x 64 x grubość [cm] (grubość niżej), ciężar do 25 kg 

Klient musi podać Sprzedawcy w mailu: nr telefonu komórkowego 
Sprzedawca dostarcza przesyłkę operatorowi pocztowemu przez paczkomat 

rozmiar koszt rozmiar koszt rozmiar koszt 

gabaryt A: 

grubość do 8 cm 
20,00 zł 

gabaryt B: 

grubość do 19 cm 
21,00 zł 

gabaryt C: 

grubość do 41 cm 
26,00 zł 

Niniejszy dokument stanowi wyciąg z Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Wydawnictwa GSW, dostępnego 

w  formie pliku PDF i zamieszczonego na stronie internetowej Wydawnictwa 

www.gsw.gda.pl/pl/content/sprzedaz-publikacji-wydawnictwa-gsw. 

Z chwilą zapłaty (pkt 2 z poprz. strony) Klient zawiera umowę na odległość ze Sprzedawcą. W związku z tym 

Klientowi posiadającemu status konsumenta przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia umowy (art. 27 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Klient może odstąpić umowy, 

wykorzystując do tego celu gotowy formularz pt. Wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny w formie 

pliku PDF na wyżej podanej stronie internetowej. Szczegóły na ten temat dostępne są w wyżej cytowanym 

Regulaminie. 

Informację o prawie do odstąpienia umowy Sprzedawca podaje: 

 w wyżej cytowanym Regulaminie oraz 

 przesyłana jest w formie wydruku wraz z zamówionymi książkami. 

Numery katalogowe książek podawane są: 

 na stronie redakcyjnej oraz ostatniej stronie okładki każdej książki, 

 na stronie internetowej: www.gsw.gda.pl/pl/shop-list, oddzielnie przy każdej pozycji książkowej. 

 

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 


