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Słownik terminów i skrótów 

Skrót/Termin Opis 

GDM Global Data Model – Globalny Model Danych Produktowych 

GDSN Global Data Synchronisation Network – Globalna Sieć Synchronizacji Danych 

PMDP Polski Model Danych Produktowych 

Dane Podstawowe Inaczej Dane Produktowe, czyli zestaw informacji opisujących pojedynczą jednostkę 

handlową (dotyczy każdego poziomu hierarchii opakowaniowej) 

Grupa Robocza Członkowie zgromadzeni w polskiej Grupie Roboczej GS1/GDM/GDSN 

Koordynator Grupy 

Roboczej 

Inaczej Moderator Grupy Roboczej, osoba prowadząca Grupę i zwołująca zebrania. 
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1. Wprowadzenie 
 

Polski Model Danych Produktowych w latach 2019 – 2021 został dwukrotnie zharmonizowany z Globalnymi 

Modelami Danych – GDM.  Ze względu na konieczność ukierunkowania aktualizacji rodzimego zbioru 

atrybutów opisujących wyroby, opracowano niniejszy dokument. Jest to zbiór zasad dot. zgłaszania oraz 

procedowania zmian i uzupełnień. 

Szczegółowe informacje na temat Polskiego Modelu Danych Produktowych oraz Globalnych Modeli Danych 

znajdują się na stronie: https://www.gs1pl.org/inne/materialy-do-pobrania 

 

Cel regulaminu / niniejszego dokumentu 

Usystematyzowanie trybu zgłaszania i procedowania zmian w Polskim Modelu Danych Produktowych 

zwanym dalej również jako PMDP. 

 

 

2.  Zgłaszanie zmian  
 

Do zgłaszania postulatów dot. zmian lub uzupełnień PMDP uprawniony jest każdy uczestnik systemu GS1 w 

Polsce, a w szczególności członek polskiej Grupy Roboczej GS1/GDM/GDSN. 

Polska Grupa Robocza GS1/GDM/GDSN została powołana przez Fundację GS1 Polska i skupia aktywnych 

członków Systemu GS1 czyli producentów, dostawców, sieci handlowe, operatorów katalogowych. 

Zmiany mogą być procedowane i zatwierdzane wyłączne przez polską Grupę Roboczą GS1/GDM/GDSN. 

Każde zgłoszenie zmiany powinno zawierać: 

 Nazwę podmiotu zgłaszającego i dane jego reprezentanta, 

 Tryb zmiany (zmiana atrybutu / uzupełnienie atrybutu), 

 Czego dotyczy zmiana, 

 Uzasadnienie biznesowe. 

 

Zgłoszenie można wysłać na adres mailowy Koordynatora Grupy przy pomocy formularza, który jest 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

Zmiany mogą być również zgłaszane na wniosek Koordynatora Grupy GS1/GMD/GDSN na podstawie 

pozyskanych głosów z rynku lub zmian wywołanych w Globalnych Modelach Danych. 

  

https://www.gs1pl.org/inne/materialy-do-pobrania
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3. Procedowanie zmian  
 
Koordynator Grupy jest odpowiedzialny za prawidłowe procedowanie zgłaszanych zmian w PMDP. 
 
Zgłoszenie zmian i uzupełnień do PMDP jest realizowane jako sekwencja następujących po sobie czynności: 

a) Zebranie postulatów i wniosków dot. zmian w PMDP celem przedstawienia przed Grupą Roboczą, 
b) Analiza zasadności wprowadzenia proponowanych zmian (postulatów) i prezentacja na spotkaniu 

Grupy,  
c) Dyskusja w ramach Grupy, 
d) Przeprowadzenie głosowania:  

 W przypadku sprzeciwu – skierowanie do ponownego rozpatrzenia propozycji zmian – powrót do 
ppkt a), 

 W przypadku braku sprzeciwu zatwierdzenie zmian w ramach przyjętej minimalnej reprezentacji 
Grupy Roboczej – zakończenie cyklu. 

 Przygotowanie sprawozdania z glosowania, 
e) Aktualizacja dokumentacji,  
f) Publikacja informacji na stronie Grupy Roboczej GS1/GDM/GDSN. 
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4. Terminy procedowania postulatów 
 
Rewizja zgłoszonych postulatów dot. zmian lub uzupełnień może się odbyć w dwóch oknach czasowych:  

 Sesja wiosenna (do maja), 

 Sesja jesienna (do listopada). 
Zatwierdzenie zaproponowanych zmian może się odbyć poprzez głosowanie Członków Grupy odpowiednio 
w połowie i na koniec roku kalendarzowego. 
 
Proponowanie zmiany powinny być zgłoszone na min. 2 tygodnie przed spotkaniem Grupy Roboczej. 
 

5. Prawidłowa reprezentacja 
 
Zatwierdzenie zmian odbywa się w ramach głosowania Grupy Roboczej w trybie bez sprzeciwu przy 
zachowaniu minimalnej reprezentacji poszczególnych grup uczestników: 

a) Minimum 2 operatorów usług katalogowych GDSN, 
b) Minimum 1 sieć handlowa, 
c) Minimum 1 dostawca. 

Przyjmuje się, że głosowanie jest ważne gdy reprezentacja Grupy obejmuje wszystkie trzy grupy uczestników 
(wymienione w ppkt. a,b,c) łącznie.  
Głosowanie nie ma charakteru tajnego i może być przeprowadzone na spotkaniu fizycznym jaki i za 
pośrednictwem odpowiednich mediów elektronicznych. 
 
O zmianach przegłosowanych w ramach Grupy Roboczej, Koordynator Grupy informuje jednocześnie Grupę 
i Zarząd GS1 Polska drogą mailową.  
 
 

6. Rozwiązywanie sporów 
 

a) W przypadku braku odpowiedniej reprezentacji w fazie zatwierdzania niezbędne jest wydłużenie 
okresu głosowania o 14 dni od pierwotnie wyznaczonego terminu, 

b) W przypadku ponownego braku odpowiedniej reprezentacji należy głosowanie powtórzyć w 
odrębnym terminie, 

c) W drugim głosowaniu brak odpowiedniej reprezentacji Grupy oznacza odrzucenie proponowanych 
zmian, 

d) W każdym przypadku zgłoszenie sprzeciwu przez minimum jednego członka Grupy wymusza 
skierowanie wniosku / postulatu do ponownego rozpatrzenia. W takim przypadku zaleca się 
przeprowadzenie modyfikacji (poprawy) wniosku przez postulującego i skierowanie do ponownego 
rozpatrzenia. 

 
Możliwe przyczyny sprzeciwu lub odrzucenia wniosku: 

 Nieświadoma wada decyzji o wprowadzeniu zmiany w Modelu Danych, 

 Popełnienie błędu grubego – np. zła interpretacja przepisów, 

 Współbieżna obecność podobnych merytorycznie atrybutów. 
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Załącznik nr 1. 

Wzorzec formularza dot. zmiany Polskiego Modelu Danych Produktowych 

Miejscowość: Data: 

 

Nazwa podmiotu zgłaszającego  

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 
 

Adres mailowy do kontaktu  

Czego dotyczy zmiana?  

Czy wniosek dotyczy zmiany 

atrybutu, czy jego 

uzupełnienia? 

 

Uzasadnienie biznesowe 

wnioskowanej zmiany / 

uzupełnienia. 

 

 


