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Stokrotka sp. z o.o.

Wyzwanie

Ze sklepowej półki szybko  

i sprawnie do Banku Żywności. 

Tak standardy GS1 wspierają 

niemarnowanie żywności w sieci 

Stokrotka.

Dzięki zastosowaniu standardu 

GS1 – EPCIS udało się opracować 

uniwersalne rozwiązanie, które 

uprościło proces ewidencji 

darowizn żywności otrzymywanych 

od sieci handlowych, a co za 

tym idzie skróciło czas przyjęcia 

i wydania darowizn – wyjaśnia 

Dorota Napiórkowska, kierownik 

zespołu ds. sieci handlowych 

w Federacji Polskich Banków 

Żywności.

Przeciwdziałanie skutkom 

marnowania żywności, a co 

za tym idzie poprawa sytuacji 

potrzebujących czy promowanie 

działań ograniczających to 

marnotrawstwo są dla nas 

bardzo ważne. Żywność ze 

sklepów Stokrotka trafia do 

magazynów Banków Żywności, 

a to oznacza realną pomoc dla 

osób potrzebujących. Udział 

w projekcie, a tym samym 

automatyzacja przekazywania 

informacji, były dla nas oczywiste  

– wyjaśnia przedstawiciel 

Stokrotka sp. z o.o.

Ze względu na krótką datę przydatności  

do spożycia przekazywanie produktów 

do Banków Żywności musi odbywać się 

szybko i sprawnie. Niestety przekazywanie 

i odbiór żywności ze sklepów objęte jest 

obowiązkiem obustronnej ewidencji. 

Dla Banków Żywności, które w 2020 roku 

przyjmowały darowizny z ponad 1700 

sklepów w całej Polsce, wiązało się to  

z ręcznym wprowadzaniem do systemu 

magazynowego danych o wadze  

i wartości każdej darowizny. W skali 10 sieci 

handlowych, 1700 sklepów i codziennych 

odbiorów to ok. 390 000 dokumentów 

rocznie! Rosnąca skala współpracy sprawia, 

że proces ewidencji staje się jeszcze 

bardziej czasochłonny i kosztowny.

Stokrotka sp. z o.o. to nowoczesna sieć 

handlowa posiadająca ponad 700 placówek 

w całej Polsce. Firma dynamicznie rozwija 

się, tylko w 2020 roku otworzono niemal 100 

nowych sklepów, co przekłada się na nowe 

miejsca pracy. Obecnie Stokrotka zatrudnia 

ponad 11 tys. osób.

W 2019 roku przeprowadzono pilotażowe 

wdrożenie Jednolitego Protokołu 

Przekazania Darowizn – rozwiązania 

wykorzystującego standardy GS1.  

Po udanym pilotażu, Federacja Polskich 

Banków Żywności (FPBŻ) wskazała 

wypracowane rozwiązanie jako jeden  

z warunków współpracy. 
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Rozwiązanie Korzyści

Kolejną siecią handlową, która pomimo 

pandemii, z sukcesem wdrożyła Jednolity 

Protokół Przekazania Darowizn, jest 

Stokrotka. We wdrożeniu rozwiązania 

zastosowano trzy standardy GS1. Globalny 

Numer Jednostki Handlowej (GTIN) służy do 

identyfikacji grup towarowych, a Globalny 

Numer Lokalizacyjny (GLN) do identyfikacji 

każdego sklepu w ramach sieci Stokrotka 

oraz poszczególnych Banków Żywności.

Protokół zawiera najważniejsze informacje, 

które przekazywane są w postaci cyfrowej, 

m.in. klasyfikację produktu do 1 z 9 grup 

towarowych zdefiniowanych przez Banki 

Żywności oraz wagę i wartość brutto. 

Rozwiązanie umożliwia sprawne przesyłanie 

informacji z systemu sieci Stokrotka do 

systemu Banków Żywności w postaci 

cyfrowych plików w standardzie wymiany  

i współdzielenia danych EPCIS.

Rozwiązanie wyeliminowało ręczne 

wprowadzanie danych do systemów 

Banków Żywności i umożliwiło 

automatyczną ich aktualizację. Dzięki 

automatyzacji protokół zapewnia 

zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawno-finansowymi: księgowanie na 

potrzeby zwolnienia darowizn żywności 

z podatku VAT, zapewnienie zgodności 

ewidencji darowizn po stronie darczyńcy 

oraz Banków Żywności, a także 

aktualizację danych do raportowania 

wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności.

Dzięki zaangażowaniu naszego 

zespołu i bardzo dobrej 

komunikacji z Federacją Polskich 

Banków Żywności wdrożenie 

rozwiązań GS1 zajęło nam ok.  

1 miesiąca. Już w fazie testowej 

zauważyliśmy zgodność danych 

między papierowymi protokołami, 

a tymi przesyłanymi przez EPCIS  

– mówi przedstawiciel Stokrotka 

sp. z o.o.

Przekazywanie żywności dla osób 

potrzebujących jest bardzo istotne 

nie tylko dlatego, że jest to realna 

pomoc, ale także w ten sposób 

Stokrotka stara się zapobiegać 

marnowaniu się żywności Spółka 

stale współpracuje z organizacjami 

charytatywnymi i regularnie 

przekazuje nadwyżki produktów. 

W 2020 roku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego firma 

przekazała ponad 500 ton żywności 

– podkreśla przedstawiciel 

Stokrotka sp. z o.o.

Banki Żywności planują rozwijać standard EPCIS we współpracy z kolejnymi partnerskimi 

sieciami handlowymi. – Wierzymy, że dzięki temu możemy więcej czasu poświęcić 

na swoją misję ratowania i zagospodarowania żywności zamiast czasochłonnego 

raportowania danych w systemie magazynowym – podsumowuje Dorota Napiórkowska, 

kierownik zespołu ds. sieci handlowych w Federacji Polskich Banków Żywności.



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.
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