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WPROWADZENIE

Standy ekspozycyjne są jednym z podstawowych narzędzi prezentacji produktów                                

w sklepach Biedronka, a ich konstrukcja, jakość i estetyka wpływa na wizerunek sieci oraz 

doświadczenia zakupowe milionów klientów każdego dnia. Poprawa doświadczeń 

zakupowych poprzez standaryzację podstawowych parametrów standów oraz zapewnienie 

pełnej dostępności produktów, jest dla nas priorytetem. Równie ważnym celem jest 

ułatwienie pracy personelowi sklepów oraz centrom dystrybucyjnym, którzy każdego dnia 

mają styczność z opakowaniami w całym łańcuchu dostaw.

Celem poniższego manuala jest ułatwienie prac przy projektowaniu standów 

ekspozycyjnych dostawcom sklepów Biedronka ze szczególnym uwzględnieniem: 

• poprawy estetyki ekspozycji i widoczności produktu poprzez określenie wymiarów 

- wysokości oraz podstawy standu dopasowanego do standardów sklepu, 

• skoncentrowania się na produktach i przekazie do klienta dzięki  wielkopowierz- 

chniowej grafice o wysokiej jakości druku i o określonych wymaganiach 

jakościowych tektury,

• poprawy wydajności i szybkości pracy w centrach dystrybucyjnych dzięki szcze- 

gółowym wytycznym dla oznaczeń i zabezpieczeń standów do transportu. 

 

Zastosowanie powyższych działań jest kluczowe w poprawie eskpozycji oraz satysfakcji 

klienta podczas zakupów dokonywanych w sklepach sieci Biedronka.
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STANDY PODSTAWOWE INFORMACJE 

DEFINICJA
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SPECJALNA KONSTRUKCJA BRAK SPECJALNEJ KONTSRUKCJI

TO JEST STAND TO NIE JEST STAND

STANDY W ROZUMIENIU JMP SĄ TO SPECJALNE KONSTRUKCJE, 

NAJCZĘŚCIEJ TEKTUROWE, SŁUŻĄCE DO EKSPOZYCJI PRODUKTÓW 

RÓŻNYCH KATEGORII NA NOŚNIKACH PALETOWYCH.



PODSTAWOWE INFORMACJE 

WYMIARY, WAGA, NOŚNIKI

NAD LOKALIZACJAMI PRZEZNACZONYMI NA STANDY ZAWIESZONE SĄ PÓŁKI, Z TEGO POWODU NIE MA
MOŻLIWOŚCI ŻADNYCH ZMIAN WYSOKOŚCI STANDÓW.

600 x 400 mm

Wymiar
podstawy

Wysokość
(z paletą i opcjonalnym

topperem)

Paleta CHEP Paleta LPR Paleta EURO Paleta NDHP
(PW Padewscy)

Maks.
waga

800 x 600 mm

1200 x 800 mm

1 100 mm

1 450 mm

1 450 mm

300 kg nie dotyczy

nie dotyczy500 kg

1 000 kg

5



STANDY 600 X 400 MM

STANDY 600 X 400 MM 
MODUŁOWE

1. Stand modułowy

2.  Konstrukcja pojedynczego modułu 

Przykładowa konstrukcja (chroniony wzór użytkowy:  W.126628)

• Modułowa konstrukcja 

– składająca się z półek

• Liczba modułów na standzie

może być różna - dostosowana

do wysokości 1 100 mm  wraz  

z paletą, cokołem i opcjonalnym 

topperem

• Obowiązkowe jest 

stosowanie cokołu

• Ekspozycja zawsze na 

dłuższym boku - 600 mm
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• Minimum trzy wypustki/zamki do kotwiczenia modułów

• Uchwyty na ściankach bocznych

• Wysokość przedniego frontu 55 mm

(ewentualne odstępstwa do potwierdzenia

z Działem Opakowań JMP)

3. Elementy wymagane dla pojedynczego modułu 

STANDY 600 X 400 MM

4. Cokół / Podwyższenie standu 

•  Minimalna wysokość cokołu 115 mm

• Półki nie mogą się przesuwać względem cokołu

• Wysokość cokołu można zmieniać tak aby 

całkowita wysokość standu wynosiła 1 100 mm

• Wymagane stosowanie kratownicy do 

wzmocnienia wytrzymałości
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STANDY 600 X 400 MM
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STANDY 600 X 400 MM 
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI 

I. Standy dla produktów typu ‘luz’ (np. cukierki)

1. Stand modułowy

2. Konstrukcja pojedynczego kartonu dla produktów typu luz

• Modułowa konstrukcja – składająca się z kartonów

• Liczba kartonów na standzie może być różna 

(dostosowana do wysokości 1 100 mm)

• Kartony nie mogą przesuwać się względem palety, 

dolna warstwa musi być stabilnie przymocowana do 

palety, np. przez zastosowanie tacy

• Cokół jest obowiązkowy jeżeli wysokość 

konstrukcji nie osiąga wymaganych 1 100mm

11
00



11
00

11
00

STANDY 600 X 400 MM
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• Uchwyty na ściankach bocznych 

• Minimum cztery wypustki/zamki do kotwiczenia kartonów

3. Wymagane elementy

• Minimalna wysokość cokołu 115 mm

• Wysokość cokołu można zmieniać tak aby całkowita wysokość standu wynosiła 1 100 mm

• Kartony nie mogą się przesuwać względem cokołu

• Wymagane stosowanie kratownicy do wzmocnienia wytrzymałości 

4. Cokół/Podwyższenie standu



STANDY 600 X 400 MM
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II. Standy dla produktów w szklanych butelkach (np. alkohol)

1. Konstrukcja

•  Konstrukcja monolityczna rekomendowana jeśli nie jest możliwe osiągnięcie stabilności 

na konstrukcji modułowej (opisanej na stronie 6)

•  Dla obu konstrukcji niedozwolone jest stosowanie cokołu

• Standy o niższej wysokości całkowitej należy dostosować do wysokości 1 100 mm 

poprzez dodanie toppera

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STABILNOŚĆ STANDU 
PODCZAS TRANSPORTU WÓZKAMI WIDŁOWYMI. 
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2. Zabezpieczenia

• Wymagane zabezpieczenia opisane zostały na stronie 17

• Dodatkowe zabezpieczenia dla produktów w szklanych butelkach: 

11
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wkładka na dnie wkładka na szyjkach butelek
 - łatwa do usunięcia 



STANDY 600 X 400 MM
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III. Standy grawitacyjne

1. Wymagania

2. Standy

Dopuszczalne wyłącznie dla produktów spełniających poniższe wymagania i po 
wcześniejszej konsultacji z Działem Opakowań (przed rozpoczęciem prac związanych z 
projektowaniem standu).

• Jednorodny produkt na standzie - jeden typ opakowania jednostkowego (procentowy 
udział każdego smaku/wariantu na warstwie, musi być dostosowany do spodziewanej 
rotacji sprzedaży)

• Opakowania zdolne do przenoszenia obciążenia – stabilna podstawa, 

• Kształt opakowania jednostkowego zbliżony do walca lub prostopadłościanu.

• Modułowa konstrukcja – składająca się z tac,

• Liczba tac na standzie może być różna

(dostosowana do wysokości 1 100 mm),

• Tace nie mogą przesuwać się

względem palety, dolna taca

musi być przymocowana

do podstawy

• Tace mogą być
położone na cokole,
dostosowane do
wysokości 1100 mm

Polecane dla
Puszki          Ciastka w opakowaniu o podstawie 20x30cm

Wkłady do zniczy           Soki typu ‘bag in box’
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2. Cokół / Podwyższenie standu 

20
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STANDY 800 X 600 MM
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STANDY 800 X 600 MM 
MODUŁOWE

1. Stand modułowy

• Modułowa konstrukcja

– składająca się z tac podtrzymywanych

przez specjalne podpory

• Liczba tac na standzie może być różna

(dostosowana do wysokości 1450 mm)

• Ekspozycja na każdym boku standu

• Dopuszcza się stosowanie cokołu - nie 

jest on obligatoryjny 

• Minimalna wysokość cokołu 200 mm, 

• Półki nie mogą się przesuwać

względem cokołu

• Wymagane stosowanie kratownicy 

do wzmocnienia wytrzymałości

14
50
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STANDY 800 X 600 MM
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STANDY 800 X 600 MM 
MONOLITYCZNE

1. Stand monolityczny

• Monolityczna konstrukcja typu ‘szafa’ 

• Liczba półek na standzie może być różna 

(dostosowana do wysokości 1 450 mm)

• Obowiązkowe jest stosowanie cokołu

• Ekspozycja zawsze na krótszym boku - 

600 mm

2. Cokół / Podwyższenie standu 

•  Minimalna wysokość cokołu 200 mm.

• Wymagane stosowanie kratownicy do 

wzmocnienia wytrzymałości 

14
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STANDY 1200 X 800 MM
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STANDY 1200 X 800 MM 
MONOLITYCZNE

1. Stand monolityczny

• Monolityczna konstrukcja typu ‘szafa’ 

• Liczba półek na standzie może być różna 

(dostosowana do wysokości 1450 mm)

• Obowiązkowe jest stosowanie cokołu

• Ekspozycja zawsze na dłuższym boku - 

1200 mm

2. Cokół / Podwyższenie standu 

•  Minimalna wysokość cokołu 200 mm.

• Wymagane stosowanie kratownicy do 

wzmocnienia wytrzymałości 

14
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1. Technologia druku: Offset.

2. Wszystkie widoczne elementy muszą być zadrukowane lub wykonane z bielonej tektury.

3. Wszystkie zabezpieczenia transportowe, nie stanowiące części ekspozycji, powinny być 

wykonane z obustronnie szarej tektury.

4. Gramatura zewnętrznej warstwy tektury min. 160 g/m2.

5. Wymagana wytrzymałość tektury jest uzależniona od wagi i kształtu produktów na 

standzie, powinna być ustalona z producentem standów. 

6. Papier użyty do produkcji standów powinien być pozyskany z odpowiedzialnych źródeł          

i posiadać certyfikat FSC®. Pełna etykieta FSC® powinna znajdować się na cokole lub na 

każdej tacy/module w prawym dolnym rogu, na tylnej ściance. Odległość od krawędzi dolnej                          

i bocznej powinna wynosić 20 mm, minimalna wysokość etykiety FSC® to 25 mm. Kolor 

zgodnie z wytycznymi FSC®. 
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EKSPOZYCJA I ZABEZPIECZENIE PRODUKTÓW NA STANDZIE 
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EKSPOZYCJA

• Każdy produkt musi być widoczny od frontu 

• Liczba rodzajów produktów na półce nie może być większa niż liczba miejsc cenowych             

w listwie cenowej:

• W pustych miejscach należy umieścić wypełniacze 

• Niestabilne produkty powinny być oddzielone separatorami

FACE 1 FACE 2 FACE 3

WYPEŁNIACZ

SEPARATOR

Uwaga!

W przypadku standów z kategorii Kosmetyki 

na najwyższej półce wypełniacze są 

niedozwolone. Stabilność produktów musi 

być zapewniona w inny sposób, np. poprzez 

użycie wkładek z wycięciami.

Przed wysłaniem prototypu do finalnej 

akceptacji ekspozycja na górnej półce musi być 

każdorazowo zaakceptowana przez Kupca             

i Specjalistę ds. Opakowań, na podstawie zdjęć.

- na boku 600 mm max 5 rodzajów produktów

- na boku 800 mm max 7 rodzajów produktów

- na boku 1200 mm max 11 rodzajów produktów



EKSPOZYCJA I ZABEZPIECZENIE PRODUKTÓW NA STANDZIE 

17

ZABEZPIECZENIA

• W przypadku dużego obciążenia 

konieczne jest zastosowanie 

zakotwiczonych  podpór półek

• W przypadku drobnych i/lub 

niestabilnych produktów konieczne 

jest zastosowania blokad/wkładek 

transportowych
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LISTWY CENOWE

LISTWY CENOWE

• Zalecany materiał listwy cenowej PET, nie dopuszcza się stosowania
listew wykonanych z materiału polichlorku winylu (PVC)

• Szerokość listwy 39 mm (wymiary etykiety cenowej 39 x 104 mm)

• Listwy powinny być przyklejone na każdym module, półce, tacy standu

• Listwa powinna być trwale przyklejona taśmą o szerokości min 19 mm

• Powierzchnie, do których przyklejane są listwy cenowe muszą być dokładnie wysuszone,   

w celu wyeliminowania negatywnego wpływu wilgoci na przyczepność taśmy klejowej

• Transparentna taśma klejowa na listwach powinna mieć minimalną siłę na zrywanie 

40N/25mm, badaną zgodnie z metodą  DIN EN 1939, na stali, w temp 23 st. C +/-2 st. C

• Taśmę w momencie naklejania na stand należy mocno docisnąć (najlepiej wałkiem lub 
prasą dociskową) do powierzchni. Od momentu naklejania standy z przymocowanymi 
listwami powinny być kondycjonowane przez co najmniej 24h w warunkach 
temperatury 18-35 st. C

• Długość listwy powinna być krótsza od całkowitej szerokości frontu należy zachować 
bezpieczny odstęp od krawędzi bocznych  (min 2 cm)

Uwaga!

Zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych listew cenowych wykonanych bez 
użycia polimerów - np. papierowe listwy z wypustkami na etykiety cenowe. Każdy 
nowy rodzaj listwy cenowej musi być zatwierdzony przez dział Opakowań JMP.

56020 20



ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU
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CZAPA TRANSPORTOWA

• Każdy stand powinien być zabezpieczony czapą 

transportową wykonaną z obustronnie szarej 

tektury

• Niedopuszczalne jest stosowanie zszywek lub 

innych elementów metalowych do składania czapy

• Górne klapy nie powinny być sklejone taśmą,         

w szczególnych przypadkach dopuszcza się użycie 

taśmy papierowej

• Uchwyty na krótszych bokach, na wysokości min 70 cm od podstawy

• Min 4 otwory w górnych klapach 

• Nacięcia na dolnych krawędziach na wysokość 100 mm - ułatwiające nakładanie czapy 

na stand

1. Specyfikacja

2. Konstrukcja i elementy wymagane dla czapy transportowej

100

30

90

15°

30



ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU
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PASY ZABEZPIECZAJĄCE I PODKŁADKI 

• Zalecany materiał pasów zabezpieczających PP,  nie dopuszcza się stosowania pasów 

wykonanych z materiału polichlorku winylu (PVC)

• Wymagany materiał podkładek pod pasy zabezpieczające to tektura

 - nie dopuszcza się stosowania podkładek plastikowych

• Liczba pasów zabezpieczających zależy od wymiaru podstawy

600 x 400 mm

Wymiar
podstawy [mm]

Liczba pasów
zabezpieczających

Układ pasów zabezpieczających
na czapie transportowej

800 x 600 mm

1200 x 800 mm

3

3

4



ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU
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SPOSÓB TRANSPORTU

1. Standy muszą być ustawione tak aby tworzyły obrys palety 1200x800 mm (typu EURO)        

i razem owinięte folią stretch (dopuszczalny materiał folii – PE, nie dopuszcza się stosowania 

folii stretch wykonanej z materiału PVC). 

2. Obowiązuje zakaz umieszczania standów na dodatkowych nośnikach paletowych (np. 4 

standy o podstawie 600 x 400 mm umieszczane na palecie EURO).

3. Przygotowanie standów do transportu:

     • Standy 4 x 600x400 mm 

 

    • Standy 2 x 800x600 mm 



Dostawy powinny być realizowane pojazdami spełniającymi następujące wymagania:

     • Wysokość podłogi 115 cm ± 10 cm -  dostosowana do ramp rozładunkowych w centrach 
dystrybucyjnych

      • Szerokość podłogi  - minimum 205 cm

    • Wytrzymałość podłogi umożliwiająca wjazd wózkiem widłowym do wnętrza pojazdu 
(min. 2 tony)

Nasze wymagania spełniają standardowe naczepy np. 33 paletowe, 13,6 m, z rozładunkiem    

z tyłu naczepy.

22

4. Standy o rozmiarach 1200x800 mm oraz standy o podstawach 600x400 mm i 800x600 

mm po stworzeniu obrysu palety 1200x800mm, na samochodzie w momencie dostawy 

muszą być ułożone węższą stroną w kierunku tylnych drzwi naczepy/skrzyni ładunkowej.

ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU

BOK
1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

• Standy 600x400 mm • Standy 800x600 mm • Standy 1200x800 mm

BOK
800

BOK
800

BOK
800



BOM: 1x A4

SSCC: 2x A5

Lista: 2x A4

OZNACZENIA STANDÓW
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ETYKIETY

Każdy stand powinien posiadać oznaczenia:

     • 1 etykietę z numerem BOM  (format A4)

     • 2 etykiety z wylistowanymi indeksami jednostek sprzedażowych (format A4)

     • 2 etykiety logistyczne GS1 (format A5)

Etykiety muszą być w sposób trwały przymocowane bezpośrednio do czapy transportowej 

w widocznym miejscu, tak aby nie nachodziły na taśmy zabezpieczające. 

Brak odpowiednich etykiet będzie skutkował problemami w przyjęciu towaru                         
w centrach dystrybucyjnych.



OZNACZENIA STANDÓW
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1. Etykieta z numerem BOM

Etykieta z numerem BOM musi być zawsze umieszczona na górnej klapie czapy 

transportowej  z wyraźnie wypisanym numerem BOM (największy możliwy rozmiar 

czcionki, pogrubiony). Wyróżniamy cztery możliwe zatowarowania standów:

a. standy z towarem niejednorodnym (BOM) z tym samym podatkiem VAT,

b. standy z towarem niejednorodnym (MIX) z różnym podatkiem VAT,

c. standy z towarem jednorodnym z produktami znajdującymi się w stałym 
asortymencie sklepów Biedronka, z nadanym numerem BOM,

d. standy z towarem jednorodnym z produktami które NIE znajdują się w stałym 
asortymencie sklepów Biedronka, SKU.

Oznaczenia standów w polu numeru BOM mogą różnić się w zależności od produktów 
znajdujących się na standach: 

a. standy z towarem niejednorodnym (BOM) z tym samym podatkiem VAT – 
wspólny numer BOM (standardowy 6-cyfrowy kod, pod którym kryją się indeksy 
wszystkich produktów na standzie oraz ilości, kreowany przez Kupców JMP 
odpowiedzialnych za standy), 

sześciocyfrowy kod
generowany przez Kupca JMP

odpowiedzialnego za stand

nazwa standu - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na standzie

tydzień akcji promocyjnej
w sklepach Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 - jeden
dla całego standu generowany przez

Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP



OZNACZENIA STANDÓW
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b. standy z towarem niejednorodnym (MIX) z różnym podatkiem VAT – bez 
wspólnego numeru BOM dla produktów, etykieta zostaje ale w miejscu numeru 
BOM dostawca powinien wpisywać „MIX oraz [pierwszy numer indeksu produktu 
ze standu, najniższy wartością]”,

c. standy z towarem jednorodnym z produktami znajdującymi się w stałym 
asortymencie sklepów Biedronka, z nadanym numerem BOM - wspólny numer  
BOM (standardowy 6-cyfrowy kod, pod którym kryje się indeks produktu na 
standzie oraz ilości, kreowany przez Kupców JMP odpowiedzialnych za standy),

najmniejszy wartością indeks produktu
na standzie generowany przez

Kupców JMP odpowiedzialnych za stand

nazwa standu - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na standzie

zmień nazwę
z BOM na MIX

tydzień akcji promocyjnej
w sklepach Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 produktu
o najmniejszym wartością numerze indeksu produktu

na standzie (indeks wpisany jako MIX) generowany
przez Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP 

sześciocyfrowy kod
generowany przez Kupca JMP

odpowiedzialnego za stand

nazwa standu - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na standzie

tydzień akcji promocyjnej
w sklepach Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 - jeden
dla całego standu generowany przez

Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP
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d. standy z towarem jednorodnym z produktami które NIE znajdują się                           
w stałym asortymencie sklepów Biedronka, SKU – bez wspólnego numeru BOM 
dla produktu, etykieta zostaje, ale zamiast BOMu dostawca ma wpisywać numer 
indeksu produktu- jednostki sprzedażowej.

numer indeksu produktu
na standzie jednorodnym (SKU)

generowany przez Kupców JMP

nazwa standu - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na standzie

zmień nazwę
z BOM na SKU

tydzień akcji promocyjnej
w sklepach Biedronka

numer GTIN-13 produktu
zakodowany w kodzie EAN-13



pełna nazwa dostawcy

sześciocyfrowy kod indeksu (SKU) kreowany
przez Kupców JMP. Na etykiecie indeksy

muszą być wypisane w kolejności rosnącej

sumaryczna ilość sztuk
produktu na standzie

partia produkcyjna całego standu -
zbiorcza, nadawana przez dostawcę 

data produktu z najszybciej
kończącym się terminem
przydatności do spożycia

nazwa produktu
potwierdzona z Kupcem JMP

kod EAN-13 dla produktu
jednostkowego kreowany

przez dostawcę w porozumieniu
z Kupcem JMP

wizualizacja produktu - wyraźne
zdjęcie produktu w kolorze

OZNACZENIA STANDÓW
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2. Etykieta z wylistowanymi indeksami jednostek sprzedażowych.

Etykiety z wylistowanymi indeksami jednostek sprzedażowych muszą być umieszczone 

w górnym rogu dwóch przylegających do siebie ścianek czapy transportowej.                               

Na etykiecie należy umieścić zdjęcia produktów jednostkowych (drukowane w kolorze) 

– zdjęcia na etykietach pomagają identyfikować produkty umieszczone na standach 

podczas weryfikacji dostaw na centrach dystrybucyjnych. 

Uwaga!

W  przypadku wielu wariantów jednego produktu o jednym numerze indeksu z 

różnymi kodami EAN-13 należy podać tylko jeden kod EAN-13 z opakowań 

jednostkowych – dowolny wariant. 
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3. Wymiary kodu EAN-13 na etykietach 

4. Wzory etykiet do oznaczania standów w linku:

Kod EAN-13 na etykietach z numerem BOM oraz wylistowaną listą produktów na 

standzie musi być zawsze zgodny z rekomendacją GS1, o minimalnym powiększeniu 

100%. Poniżej dokładne wymiary kodu:

Więcej o wymiarach kodu na stronie  www.gs1pl.org/wymiary-kodow-kreskowych

WSZYSTKIE KODY EAN-13 NA ETYKIETACH MUSZĄ BYĆ W POSTACI 
MOŻLIWEJ DO ZESKANOWANIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE 
KODU W POSTACI CIĄGU CYFR.

Pobierz wzory etykiet

31,35
2,313,63

37,29

22
,8

5

25
,9

3

http://www.opakowania-biedronka.pl/stand_labels.xlsx
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5. Etykieta logistyczna GS1

Etykiety logistyczne GS1, powinny być umieszczane w górnym rogu dwóch 

przylegających do siebie ścianek czapy transportowej (obok etykiet z  wylistowanymi 

indeksami jednostek sprzedażowych na standzie) – w widocznym miejscu, łatwym do 

zeskanowania przez pracowników Centrum Dystrybucyjnego.

Wyróżniamy cztery warianty etykiet logistycznych GS1: 

Wariant 1: standy z towarem niejednorodnym (BOM) z tym samym podatkiem VAT,        

z nadanym numerem GTIN dla całej jednostki, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand

Wariant 2: standy z towarem niejednorodnym (MIX) z różnym podatkiem VAT,                

bez numeru GTIN dla całej jednostki i bez GTIN produktu, gdzie jednostką ekspozycji 

jest cały stand

Wariant 3: standy z towarem jednorodnym z produktami znajdującymi się w stałym 

asortymencie sklepów Biedronka, z nadanym numerem BOM, z nadanym numerem 

GTIN dla całej jednostki, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand

Wariant 4: standy z towarem jednorodnym z produktami które NIE znajdują się                     

w stałym asortymencie sklepów Biedronka, SKU, bez numeru GTIN dla całej jednostki, 

ale z numerem GTIN produktu, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand

Uwaga!

Poprawność etykiety logistycznej GS1 dla każdego produktu musi być 

zweryfikowana i zatwierdzona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut 

Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska, kontakt pod adresem e-mail: 

weryfikacja@ gs1pl.org, Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Formularz zatwierdzający etykietę powinien być przesłany do JMP, do 

wglądu na adres e-mail: JMP.EtykietyLogistyczne@jeronimo-martins.com

Wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie zawartości informacji, zasad 

tworzenia i wykorzystywania etykiet logistycznych GS1 oraz doboru 

odpowiedniego oprogramowania do generowania poprawnych etykiet. 

Piotr Frąckowiak, tel. kom. 697 096 128,

e-mail: Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
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Wariant 1: standy z towarem niejednorodnym (BOM) z tym samym podatkiem VAT,         

z nadanym numerem GTIN dla całej jednostki, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand. 

1. Stand z towarem niejednorodnym z lub bez opakowań zbiorczych pośrednich (wiele 

indeksów Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna

2. Stand z towarem niejednorodnym, bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden 

indeks z asortymentu Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna i handlowa

3. Dane przedstawiane w kodzie kreskowym:

• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00

• identyfikator jednostki handlowej – standu GTIN z IZ 01

• numer partii produkcyjnej z IZ 10

4. Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:

• nazwa oraz adres Dostawcy

• nazwa jednostki handlowej – standu

OZNACZENIA STANDÓW

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

nazwa standu według uzgodnień z JMP

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234

biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl  

Razem na palecie:
4000 SZT.

GTIN:

05901234560054

SSCC:

059012345600000061

BATCH/LOT / SERIA:

PRS123



Wariant 2: standy z towarem niejednorodnym (MIX) z różnym podatkiem VAT, bez 

numeru GTIN dla całej jednostki i bez GTIN produktu, gdzie jednostką ekspozycji jest 

cały stand.

1. Stand z towarem niejednorodnym z lub bez opakowań zbiorczych pośrednich (wiele 

indeksów Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna

2. Stand z towarem niejednorodnym, bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden 

indeks Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna

3. Dane przedstawiane w kodzie kreskowym:

• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00.

4. Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:

• nazwa oraz adres Dostawcy

• nazwa jednostki handlowej – standu

OZNACZENIA STANDÓW
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DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

nazwa standu według uzgodnień z JMP

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234

biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl  

SSCC:

059012345600000061
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Wariant 3: standy z towarem jednorodnym z produktami znajdującymi się w stałym 

asortymencie sklepów Biedronka, z nadanym numerem BOM, z nadanym numerem 

GTIN dla całej jednostki, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand.

1. Stand z towarem jednorodnym z lub bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden 

indeks Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna

2. Stand z towarem jednorodnym, bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden indeks     

z asortymentu Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna i handlowa

3. Dane przedstawiane w kodzie kreskowym:

• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00

• identyfikator jednostki handlowej – standu GTIN z IZ 01

• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17

• numer partii produkcyjnej z IZ 10

4. Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:

• nazwa oraz adres Dostawcy

• nazwa jednostki handlowej – standu

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

nazwa standu według uzgodnień z JMP

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234

biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl  

szt. jedn.
1 x 500 = 500

GTIN:

05901234560054
BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

31.12.2020 (dd.mm.yyyy)

SSCC:

059012345600000085

BATCH/LOT / SERIA:

TUW456
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Wariant 4: standy z towarem jednorodnym z produktami które NIE znajdują się                    

w stałym asortymencie sklepów Biedronka, SKU, bez numeru GTIN dla całej jednostki, 

ale z numerem GTIN produktu, gdzie jednostką ekspozycji jest cały stand.

1. Stand z towarem jednorodnym z lub bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden 

indeks Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna

2. Stand z towarem jednorodnym, bez opakowań zbiorczych pośrednich (jeden indeks      

z poza asortymentu Biedronki), traktowany jako jednostka logistyczna i handlowa

3. Dane przedstawiane w kodzie kreskowym:

• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00

• identyfikator jednostki handlowej GTIN zawartej w jednostce logistycznej,
     czyli w standzie z IZ 02

• liczba sztuk towarów jednostkowych z IZ 37

• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17

• numer partii produkcyjnej z IZ 10

4. Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:

• nazwa oraz adres Dostawcy

• nazwa jednostki handlowej – standu

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

nazwa standu według uzgodnień z JMP

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234

biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl  

szt. jedn.
1 x 500 = 500

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

05901234560078
COUNT / LICZBA:

56

BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

25.11.2022 (dd.mm.yyyy)

SSCC:

059012345600000092

BATCH/LOT / SERIA:

XYZ789
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UWAGI DODATKOWE DO WSZYSTKICH WARIANTÓW
ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1

Uwaga 1:
Numer towaru GTIN na etykiecie logistycznej po IZ 01 lub IZ 02 zapisywany jest zawsze           
w formacie 14 cyfr. Gdy numer jest krótszy, należy go uzupełnić cyframi „0” z lewej strony.

Uwaga 2:
Dotyczy wyłącznie wyrobów, dla których nie jest wymagane znakowanie jednostek 
handlowych terminem przydatności do spożycia/zużycia lub maksymalnym okresem 
trwałości (np. alkohole, niektóre kosmetyki): w przypadku wyrobów, dla których nie jest 
wymagane znakowanie jednostek handlowych terminem przydatności do spożycia/zużycia, 
przejściowo w miejsce IZ 15 lub IZ 17 należy zastosować na etykiecie logistycznej datę 
produkcji z IZ 11.

Uwaga 3:
Gdy w szczególnych przypadkach na palecie znajdują się towary z więcej niż jednego 
dnia produkcji, wtedy daty z IZ 15 lub IZ 17 lub IZ 11 muszą dotyczyć daty 
najwcześniejszej (najkrótszy termin).

Uwaga 4:
Gdy dla ww. wyrobów Dostawca nie jest w stanie podać którejś z wymienionych 
powyżej dat, należy zastosować na etykiecie logistycznej datę pakowania po IZ 13, 
przyjmując za tę datę dzień tworzenia / oznaczenia jednostki logistycznej.

Lokalizacja kodów kreskowych na paletach
Etykiety logistyczne GS1 powinny być umieszczane w odległości 200 mm od górnej 
krawędzi palety, na dwóch przylegających do siebie bokach (na dłuższym i krótszym 
boku palety). Etykiety powinny być odsunięte od krawędzi bocznych o odległość min. 50 mm.
Wszystkie etykiety umieszczone na jednej palecie muszą zawierać identyczne dane.

Kody kreskowe – informacje techniczne

Symbol kodu kreskowego składa się z:

• kresek, które są graficznym odzwierciedleniem danych zapisanych w kodzie

• wydrukowanych pod nimi oznaczeń – jest to interpretacja, w postaci znaków 
czytelnych wzrokowo, informacji przedstawionych w kodzie kreskowym. W przypadku 
kodu kreskowego GS1-128 obejmuje ona Identyfikatory Zastosowania (w nawiasach)       
i zawartość danych, bez znaków specjalnych symbolu i cyfr kontrolnych symbolu ale            
z cyframi kontrolnymi danych. Interpretacja kodu kreskowego służy do celów 
kontrolnych lub jako pomoc w sytuacji, kiedy niemożliwy jest odczyt kodu kreskowego 
(brak czytnika, uszkodzony kod)
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• jasnego marginesu, otaczającego symbol kodu, o ściśle określonej szerokości,                       
aby czytnik mógł odczytać kod

UWAGA: Zastosowanie na etykiecie symboliki kod 128 (Code 128) jest niedopuszczalne.

Interpretacja kodu kreskowego

Interpretacja kodu kreskowego powinna być umieszczona bezpośrednio pod kodem 
kreskowym i być łatwa do odczytu, a jej wysokość w przypadku symboliki GS1-128 musi być 
równa co najmniej 3 mm.

Orientacja kodu kreskowego

Ze względów technicznych m.in. wydruku na drukarkach termotransferowych, kreski kodu 
powinny być ułożone na etykiecie w orientacji ‘płotkowej’, czyli zgodnie z kierunkiem druku 
etykiety.

Wymiary kodów kreskowych

Ze względu na techniczne ograniczenia sprzętu odczytującego symbole kodów kreskowych, 
ich wielkość musi się mieścić w ściśle określonych granicach. Rozmiary i dobór wielkości 
kodów kreskowych zależy też od techniki druku i miejsca na obiekcie. Rozmiar kodu określa 
jego współczynnik powiększenia oraz ewentualna redukcja wysokości symbolu. 
Dopuszczalne wielkości są określonym pomniejszeniem lub powiększeniem tzw. wymiaru 
nominalnego symbolu kodu.

• dla kodu GS1-128 zalecanymi wielkościami modułu X, czyli szerokości pojedynczej cienkiej 
kreski w kodzie są wartości w zakresie od 0,495 do 0,94 mm. Zastosowanie mniejszego 
modułu (inaczej nazywanego też współczynnikiem powiększenia) może powodować 
problemy z odczytem kodu. Zastosowanie mniejszego niż 0,495 mm modułu musi być 
uzgodnione z przedstawicielem sieci handlowej JMP

• maksymalna szerokość symbolu GS1-128 musi mieścić się w następujących granicach:

• fizyczna długość łącznie z jasnymi marginesami nie może przekraczać 165 mm (6,5”), 
szerokość marginesu lewego i prawego jest równa co najmniej 10 modułów (10∙X)

• maksymalna liczba zakodowanych znaków danych jest równa 48, łącznie                                             
z Identyfikatorami Zastosowania i niektórymi znakami specjalnymi w kodzie
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Wysokość kodów kreskowych

Dla symbolu GS1-128 stosowanego w dystrybucji ogólnej, wysokość kresek w symbolu jest 
równa co najmniej 31,75 mm (1,25”). Zastosowanie niższej wysokości kodu podyktowane 
może być znaczącym obniżeniem kosztów wdrożenia etykiety logistycznej u dostawców             
i musi być uzgodnione z przedstawicielem sieci handlowej JMP.

Barwy symboli kodów kreskowych

Aby kod kreskowy mógł być odczytany, pomiędzy barwami kresek i tła musi zostać 
zachowany określony kontrast. Idealnym zestawieniem jest białe tło i czarne kreski, lecz 
niektóre inne połączenia mogą dać równie dobry efekt, a jednocześnie wiele połączeń barw, 
dobrze widocznych dla oka ludzkiego, jest zupełnie nieczytelnych dla skanera. Pokrycie 
symbolu materiałami błyszczącymi (lakierem, folią), zmniejsza kontrast symbolu. W tej 
sytuacji należy dobrać kolory zapewniające znacznie większy kontrast od niezbędnego 
minimum – zaleca się, ze względu na zachowanie odpowiedniego kontrastu, drukować                 
na białym tle czarne kreski kodu.

Wymiary etykiety logistycznej
Standard GS1 określa również wymiary etykiety. O wymiarach etykiety decyduje głównie 
ilość danych, współczynnik powiększenia kodu kreskowego oraz wielkość jednostki 
logistycznej. Dla etykiet o przyjętej w projekcie zawartości danych zaleca się stałą szerokość 
etykiety 148 mm,  a jej wysokość można zmieniać w zależności od ilości danych – najczęściej 
jest to wymiar A5 (148 mm x 210 mm).

Dla przewidzianej liczby danych na etykiecie logistycznej, w dostawach do firmy JMP zaleca 
się zastosowanie etykiety w formacie A5. Dopuszczalny jest także format A6, jednak 
wymaga to dwustronnych uzgodnień z JMP.

Weryfikacja jakości druku kodu kreskowego

Każde nowo tworzone (zaprojektowane i wygenerowane od zera) oznaczenie w kodzie 
kreskowym powinno być skontrolowane. Służą do tego specjalne urządzenia, zwane 
weryfikatorami kodu kreskowego. Ponieważ są one stosunkowo kosztowne, zaleca się 
przeprowadzać okresowo weryfikację jakości druku kodu kreskowego w Ł-ILiM, który 
dysponuje stosownymi narzędziami i wykonuje badania kontrolne w trybie 
natychmiastowym. Procedura weryfikacji dostępna jest na stronie: 
https://www.gs1pl.org/weryfikacja#etykiet-logistycznych-gs1.

Uwaga!

Stosowanie czytników kodów kreskowych w celu weryfikacji jakości kodu 
kreskowego nie gwarantuje, że kod będzie czytany przez inne czytniki, jakie mogą 

być stosowane w całym łańcuchu dostaw.
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Biuro Główne JMP Dział Opakowań – Sekcja Konstrukcji i Materiałów

ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa, Polska, 

Adres do wysyłki:
Centrum Dystrybucyjne Wojnicz
ul. Wolicka 12,
32-830 Wojnicz, Polska

Zaadresowane do: 
Kierownik Magazynu- Sekcja Kompletacji 
TEST TRANSPORTOWY

*Jeronimo Martins nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia standów i produktów na standach podczas 
testów wytrzymałościowych.

**Po zatwierdzeniu standu przez zespół Jeronimo Martins dostawca ma 3 dni robocze na odbiór standu, jeśli 
nie zrobi tego w tym czasie, stand zostanie zutylizowany po stronie JMP. 

*** W centarach dystrybucyjnych przy dostawach przeprowadzana jest losowa weryfikacja standów produkcyjnych.

PROCES AKCEPTACJI STANDÓW

PROCES AKCEPTACJI STANDÓW

Każdy stand przed dopuszczeniem do sprzedaży w sklepach Biedronka musi być 

zweryfikowany.

Standy z alkoholami powinny być dodatkowo weryfikowane przez Centrum 
Dystrybucyjne w Wojniczu. W celu weryfikacji należy przesłać dwa w pełni zatowarowane 

standy z kompletem etykiet i zabezpieczeń. 

1. Jeden w pełni zatowarowany stand z kompletem etykiet (etykieta logistyczna GS1 
powinna być wcześniej zatwierdzona zgodnie z wytycznymi na stronie 29) i zabezpieczeń 
należy przesłać na adres:

2. Wypełnioną formatkę z danymi technicznymi należy przesłać mailowo:

Formatka do pobrania

Uwaga!

W przypadku powtórnego wprowadzania standu, który wcześniej uzyskał potwierdzenie ze 
strony Działu Opakowań, nie ma konieczności ponownego wysyłania zatowarowanego standu 

do weryfikacji. Wymagana jest jednak akceptacja mailowa od Działu Opakowań (dotyczy 
standów o tej samej konstrukcji, wadze i z tym samym zatowarowaniem). 

Uwaga!

Ocena weryfikacji prototypu standu wysyłana jest przez Dział Opakowań Sekcję Konstrukcji 
i Materiałów. W tej kwestii nie należy kontaktować się z Centum Dystrybucyjnym - wysyłana 

jest jedna wspólna ocena.

http://www.opakowania-biedronka.pl/specyfikacja_standy_jmp.xlsx
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JMP.packaging@jeronimo-martins.com

JMP.EtykietyLogistyczne@jeronimo-martins.com 

Dział Opakowań - Sekcja Konstrukcji i Materiałów

Dział Logistyki i Magazynowania - etykiety logistyczne 

weryfikacja@gs1pl.org

Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska


