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Standardy GS1 na rzecz niemarnowania żywności

Cel wdrożenia

Usprawnienie przepływu 
żywności i informacji  
w ramach darowizn żywności 
na cele społeczne oraz 
skrócenie czasu przyjęcia  
i wydań.

Liczby odbiorów, jak i punktów odbioru 

w Bankach Żywności systematycznie 

wzrasta. Wejście w życie w 2019 r. Ustawy 

o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 

spowodowało znaczne zwiększenie liczby 

sklepów obsługiwanych przez Banki 

Żywności. Tym samym coraz bardziej istotna 

staje się efektywność procesu ewidencji  

i monitorowanie zgodności danych po 

stronie darczyńcy i odbiorcy. 

Federacja Polskich Banków Żywności 

(FPBŻ) to organizacjapożytku publicznego, 

której misją jest przeciwdziałanie 

marnowaniu żywności i przekazywanie jej 

najbardziej potrzebującym. FPBŻ zrzesza 31 

Banków Żywności na terenie całego kraju. 

Banki Żywności każdego dnia udzielają 

bezpłatnej pomocy żywnościowej ok. 3200 

organizacjom i instytucjom społecznym. Za 

ich pośrednictwem pomoc trafia do 1,6 mln 

najbardziej potrzebujących osób. Działania 

te możliwe są dzięki stałej współpracy 

z producentami żywności, a przede 

wszystkim z sieciami handlowymi, które 

żywność przekazują.

Przekazywanie i odbiory darowizn żywności 

ze sklepów objęte są obowiązkiem ich 

ewidencji przez obydwie strony. Dla Banków 

Żywności, które w 2020 r. realizowały 

przyjęcia darowizn z ponad 1700 sklepów 

w całej Polsce, wiązało się to z ręcznym 

wprowadzaniem do informatycznego 

systemu magazynowego danych o wadze  

i wartości każdego pojedynczego 

przekazania żywności.

W skali 1700 sklepów i codziennych 

odbiorów wynosi to ok. 390 000 

dokumentów rocznie! Rosnąca skala 

współpracy, aktualnie już z 10 sieciami 

handlowymi, powoduje, że proces ewidencji 

staje się jeszcze bardziej czasochłonny 

i kosztowny. Rok 2020 zaowocował 

implementacją rozwiązań GS1 w kolejnych 

sieciach współpracujących z Bankami 

Żywności. Jedną z nich jest  NETTO 

spółka z o.o., która z sukcesem wdrożyła, 

wypracowany wcześniej, schemat działania. 

Jednolity Protokół Przekazania Darowizn, 

zawierający najważniejsze informacje 

m.in. przypisane produkty do 1 z 9 

grup towarowych zdefiniowanych przez 

Banki Żywności, wagę i wartość brutto, 

przekazywany jest w postaci cyfrowych 

plików przez EPCIS, co wyeliminowało 

ręczne wprowadzanie danych do systemów 

Banków Żywności i automatyczną ich 

aktualizację. 
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Schemat przepływu informacji z wykorzystaniem 
EPCIS

Identyfikacja grup towarowych – GTIN (Globalny Numer 

Jednostki Handlowej)

Identyfikacja każdego sklepu w ramach sieci NETTO – GLN 

(Globalny Numer Lokalizacyjny)

Identyfikacja poszczególnych Banków Żywności – GLN (Globalny 

Numer Lokalizacyjny)

Standard wymiany i współdzielenia danych – EPCIS (Electronic 

Product Code Information Services - Standard wymiany  

i współdzielenia danych) 

Wykorzystane standardy GS1 

Zdarzenie EPCIS Zdarzenie EPCIS

Sklep 
lub 

Magazyn

Współpraca z GS1 Polska zaowocowała wypracowaniem uniwersalnego rozwiązania 

w oparciu o standard EPCIS, dzięki któremu dane są sprawnie przesyłane z systemu 

sieci handlowej do systemu Banków Żywności. W ocenie Banków Żywności wdrożenie 

standardu GS1 Polska w kolejnej sieci (NETTO) wpłynęło realnie na skrócenie czasu 

poświęconego ewidencji darowizn ze sklepów, co usprawnia codzienną pracę Banków 

Żywności. Mamy nadzieję i perspektywy na rozwijanie standardu EPCIS w kolejnych 

sieciach handlowych z satysfakcją dla obydwu stron procesu.

Dorota Napiórkowska, kierownik  
zespołu ds. sieci handlowych, FPBŻ 

Import danych pozwala w krótkim czasie wykonać zadania, które wcześniej zajmowały 

nawet kilka godzin. Jest ogromnym ułatwieniem i podnosi efektywność oraz komfort 

pracy.
Emilia Węgrzynek, pracownik Banku 

Żywności w Nowych Bielicach

Korzyści z wdrożonego rozwiązania

Usprawnienie procesu przekazywania darowizn

Zmniejszenie nakładu i czasu pracy, wcześniej poświęcanego na ręczne 

wypełnienie protokołu przekazania

Zwiększenie kontroli procesu przekazywania darowizn (większa precyzja  

i łatwiejsza dostępność do danych)

Korzyści operacyjne
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Zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego (księgowanie na potrzeby zwolnienia 

darowizn żywności z podatku VAT)

Zgodność w ewidencji darowizn po stronie darczyńcy oraz Banków Żywności 

(wobec obowiązku ewidencji darowizn zgodnie z art. 43 ust. 12 ustawy o VAT)

Dane do raportowania wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu 

żywności (zgodnie z art. 10)

Rzetelne dane na potrzeby opracowania raportów CSR oraz wiarygodne dane do 

komunikacji zewnętrznej

Korzyści prawno-finansowe

Paulina Osiak, koordynator projektów 
operacyjnych, NETTO spółka z o.o. 

Krótka data przydatności do spożycia to jedna z ważniejszych przesłanek, dla których 

produkty muszą być szybko i sprawnie wydane przez sieć handlową, fizycznie przyjęte 

do magazynu Banku Żywności, zaewidencjonowane w systemie oraz finalnie  

w efektywny sposób rozdystrybuowane wśród najbardziej potrzebujących. Wdrożenie 

rozwiązania opartego na standardach GS1 pozwoliło zoptymalizować proces obsługi 

darowizn, zwłaszcza w obszarze sprawnej i skutecznej wymiany wiarygodnych informacji 

między siecią handlową a Bankami Żywności. Liczymy, że już wkrótce pozostałe 

sieci współpracujące z Bankami Żywności będą mogły pochwalić się usprawnieniem 

procesów.

Podsumowanie

NETTO współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności w zakresie niemarnowania 

żywności od 2020 roku. Aktualnie do projektu włączona jest większość sklepów 

sieci, bo aż 282 placówki, a ich liczba cały czas rośnie. W tym czasie zrealizowaliśmy 

darowizny żywności o łącznej wadze 1600 ton i wartości blisko 10 mln złotych. 

Skuteczna dystrybucja, zwłaszcza żywności z krótkim terminem przydatności, 

wymaga ciągłego unowocześniania w zakresie infrastruktury oraz wdrażania 

nowych, efektywnych sposobów działania. W NETTO to nasza codzienność, 

dlatego przystąpienie do współpracy o stałym, bieżącym charakterze z FPBŻ było 

możliwe. Dzięki zaangażowaniu zespołu projektowego i bardzo dobrej komunikacji 

z Federacją wdrożenie wypracowanych rozwiązań GS1 odbyło się bardzo sprawnie. 

Przeciwdziałanie skutkom marnowania żywności, a co za tym idzie poprawa sytuacji 

potrzebujących osób czy promowanie działań ograniczających marnotrawstwo to dla 

nas istotne kwestie. Mamy nadzieję, że będziemy inspiracją dla tych sieci, które wciąż 

stoją przed decyzją o wprowadzeniu sprawdzonych i globalnych rozwiązań, które 

standaryzują i ułatwiają proces przekazywania żywności potrzebującym.



GS1 – międzynarodowa organizacja not-for-profit, działająca w 150 krajach, od początku 

istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy znany i używany 

dziś na całym świecie, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu 

przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Standardy GS1 pomagają firmom 

identyfikować, gromadzić i współdzielić informacje o produktach. Współcześni konsumenci 

żądają szybkiej, dokładnej i kompletnej informacji na temat towarów, którą mogą uzyskać 

dzięki dostępowi do systemów identyfikowalności (z ang. traceability). Dzięki systemowi 

GS1 partnerzy handlowi mogą łatwo współpracować i udostępniać informacje na temat 

widoczności w całym łańcuchu dostaw.

GS1 Polska

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

biuro@gs1pl.org

+48 61 62 81 590

www.gs1pl.org


