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1 Informacje  podstawowe 

 

Wprowadzenie 

 

Polski Model Danych Podstawowych został wypracowany przez Grupę Roboczą GS1/ECR/GDSN 
Polska w trakcie realizacji Ramowego Programu Wsparcia Wdrożenia GDSN. 

Model ten odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na dane produktowe w naszym kraju i jest w 
pełni zgodny z wymaganiami standardu GS1 - GDSN – Global Data Synchronisation Network.  

Standard ten daje gwarancję wymiany informacji opisujących poszczególne pozycje handlowe 
pomiędzy dostawcami i sieciami handlowymi nie tylko w Polsce, ale również globalnie. 

W minionych latach ta sama Grupa Robocza przygotowała tzw. Wspólną Kartę Produktową (CPC – 
Common Product Card), która była wstępem do wdrożenia technologii GDSN. Ze względu na zbyt 
dużą ilość zmian jakie nastąpiły po publikacji Wspólnej Karty, Grupa postanowiła zakończyć ten 

projekt na rzecz nowego tworu czyli  PMDP - Polskiego Modelu Danych. 

Czyli PMDP jest rozwinięciem dotychczasowych przemyśleń dotyczących porozumienia lokalnego 
rynku w zakresie standardu GDSN. 

Ponieważ model został zaimplementowany przez operatorów usług katalogowych GDSN, zatem 
dostawcy mogą skupić swą uwagę wyłącznie na atrybutach potrzebnych do obsługi odbiorców 

działających w Polsce.  

 

Działanie Systemu GDSN - podstawowe informacje 

 

Sieć Globalnej Synchronizacji Danych (GDSN) to sieć kompatybilnych katalogów elektronicznych, 
umożliwiających bezpieczną i nieprzerwaną synchronizację danych. Dzięki niej wszyscy partnerzy 
handlowi posiadają w swoich systemach spójne dane o konkretnej jednostce w tym samym czasie. 

Ta sieć składa się z następujących elementów: Globalnego Rejestru, certyfikowanych katalogów oraz 
standardów do komunikacji między katalogami. 

W każdej transakcji biznesowej, pierwszą rzeczą, którą należy określić jest KTO, GDZIE i CZYM 

zamierza handlować. Są to podstawowe dane, które podlegają synchronizacji. W ramach GDS 
wykorzystuje się następujące identyfikatory GS1: Globalne Numery Jednostek Handlowych (GTIN) 
oraz Globalne Numery Lokalizacyjne (GLN). Same klucze identyfikacyjne nie dostarczają jeszcze 
wystarczających informacji i z dlatego zostały uzupełnione o zdefiniowane atrybuty m.in.: opis 

lokalizacji, cenę, wielkość, opakowanie, nazwa, adres itp. Jednym z nowo opracowanych atrybutów 
jest Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC). Klasyfikacja ta umożliwia wskazanie, jakiego rodzaju 
towarem jest identyfikowany produkt oraz do jakiej grupy towarów należy. GPC pełni kluczową rolę 
w procesie wyszukiwania towarów w sieci GDS. 

Serce sieci stanowi Globalny Rejestr. Znajdują się w nim identyfikatory wszystkich towarów z 
certyfikowanych baz danych. Rejestr ten porozumiewa się ze wszystkimi certyfikowanymi 

katalogami danych za pomocą standardowych komunikatów rejestracji i subskrypcji. Synchronizacja 
danych odbywa się bezpośrednio między skomunikowanymi katalogami bez udziału Rejestru. 

  



 

Instrukcja dot. Polskiego Modelu Danych Podstawowych    
 

 © 2016 GS1 Polska  Strona 8 z 90 

 

Rys. Synchronizacja danych o produktach z wykorzystaniem GDSN 

Choreografia wymiany informacji produktowych z wykorzystaniem GDSN opiera się na kilku 
podstawowych czynnościach: 

 

 * Wprowadzanie danych – dotyczy dostawców, którzy wprowadzają dane podstawowe 
własnych produktów do swoich macierzystych / lokalnych katalogów GDSN. 

 * Publikacja danych – inaczej oznacza zarejestrowanie danych w GDSN. Z chwilą wykonania 
tej czynności inne katalogi odpytujące Rejestr będą mogły odszukać żądane informacje produktowe 

w odpowiednich źródłach czyli w katalogach dostawców. 

 * Subskrypcja na dane – operacja ta dotyczy odbiorców danych czyli np. sieci handlowych. 
Subskrypcja jest to inaczej automatyczne zapytanie/żądanie o dane i działa tak długo aż nie 
zostanie odwołane. Operacja ta uruchamiana jest w macierzystym katalogu odbiorcy danych. 
Subskrypcja odpytuje zarówno katalog lokalny jak również Rejestr GDSN. 

 * Przesyłanie danych produktowych – odbywa się na skutek wskazań Rejestru, ale zawsze 

przyjmuje formę bezpośredniej wymiany danych między skojarzonymi katalogami. Uwaga: Rejestr 
przechowuje wyłącznie informacje adresowe czyli gdzie jakie dane należy szukać i służy do 
kierowania strumieniem danych. 

 

  

Proces wymiany danych podstawowych najlepiej zobrazuje następujący ciąg pięciu kroków 
uwidocznionych na rysunku 6.3.1.: 

Krok 1. 

Dostawca wprowadza dane produktowe do swojego macierzystego katalogu elektronicznego, który 

jest zrzeszony w GDSN. 

Krok 2. 

W następstwie tego katalog publikuje informacje w rejestrze GDSN. 

Krok 3. 
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Równolegle, odbiorca danych (detalista) poszukuje danych w swoim macierzystym katalogu. 
Czynność tę realizuje za pomocą subskrypcji, czyli elektronicznej prenumeraty na dane. Jeśli katalog 
macierzysty odbiorcy nie odnajdzie żądanych informacji wtedy automatycznie skieruje subskrypcję 
do Rejestru GDSN.  Rejestr natomiast, z chwilą rozpoznania lokalizacji żądanej informacji, przesyła 

subskrypcję sieci handlowej do odpowiedniego katalogu dostawcy. 

Krok 4. 

Katalog dostawcy otrzymując subskrypcję z Rejestru GDSN, nawiązuje bezpośrednie połączenie z 
katalogiem odbiorcy danych. W następstwie tej operacji katalog dostawcy przesyła żądane 
informacje produktowe do katalogu macierzystego sieci handlowej. 

Krok 5. 

W celu zamknięcia wszystkich operacji zwrotnie odsyłane są elektroniczne potwierdzenia pomiędzy 

uczestnikami wymiany danych podstawowych. 

 

 

 

Podstawowe zasady GDSN 

Zasady jakie obowiązują w społeczności GDSN, istotnie wpływają na utrzymanie odpowiedniego 

reżimu technologicznego synchronizacji danych podstawowych. 

 

 * Głównym elementem sieci GDSN jest Globalny Rejestr (Global Registry). Znajdują się w nim 

identyfikatory wszystkich towarów z certyfikowanych baz danych. Rejestr ten porozumiewa się ze 
wszystkimi certyfikowanymi katalogami danych za pomocą standardowych komunikatów rejestracji i 
subskrypcji. Synchronizacja danych odbywa się bezpośrednio między skomunikowanymi katalogami 
bez udziału Rejestru. 

 * Każdy uczestnik wybiera  jeden katalog elektroniczny, który będzie stanowił punkt styku z 
innymi użytkownikami GDSN. Ta metoda dotyczy zarówno dostawców jak i odbiorców. To świadczy 
o pełnej transparentnej formie gromadzenia i przekazywania informacji. Nie ma żadnych baz 
pośrednich czy buforowych. Dla jednego podmiotu pozostaje wyłącznie wybrany katalog, który służy 
do gromadzenia najbardziej aktualnych informacji produktowych. 

 * Synchronizacja katalogów odbywa się na bieżąco na żądanie odbiorcy danych. Tym samym 

dane zawsze są aktualne, kompletne i pełne. 

 * Koszt uczestnictwa w katalogu uzależniony jest od modelu biznesowego konkretnego 

operatora, natomiast  wymiana danych pomiędzy katalogami zrzeszonymi w GDSN jest bezpłatna. 

 * Za jakość, kompletność i aktualność danych odpowiada wyłącznie dostawca, bowiem to na 
nim ciąży obowiązek informowania rynku o potencjalnych zmianach zachodzących w obrębie swoich 
GTIN-ów. 

 * Katalogi starają się nadążać nad zmieniającymi się wymogami prawnymi. Informacje o 

takich wymaganiach najczęściej spływają od lokalnych/ krajowych rad użytkowników (KRU), które 
postulują o wprowadzenie aktualizacji wybranych atrybutów. 

 * Kompetencje KRU dotyczą najczęściej wymogów prawnych danego kraju np. stawki VAT, 
krajowa klasyfikacja towarów itp. 

 * KRU może przekazać wniosek o zmianę/aktualizację do międzynarodowej rady 
użytkowników MRU, która z kolei obsługuje zmiany globalne np. dot. globalnej klasyfikacji prod. GPC 
(Global Product Classification) lub CN code - (Customs Tarrif Number) międzynarodowe kody celne 

obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej. 

 * Jakiekolwiek zmiany realizowane są w kolejnych edycjach (release) zaplanowanych z góry 
na cały nadchodzący rok. 
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Standaryzacja typów danych i sposoby ich transferu są kluczowe w międzynarodowym – globalnym 
handlu. Bowiem to dzięki GDSN  europejscy odbiorcy (czytaj. niemieccy, francuscy, angielscy czy 
polscy detaliści) mogą odbierać dane produktowe nie tylko od lokalnych producentów, ale i od 
globalnych dostawców. 

Katalogi komunikują się wykorzystując pliki automatycznie tworzone w języku maszynowym XML. 
Wzorzec słowników XML, do których odwołują się uczestnicy jest corocznie aktualizowany przez 
GDSN i jest dostępny w tzw. modelu BMS. (Więcej informacji technicznych można odszukać na 
aktualizowanych stronach GS1/GDSN) 

Odbiorca danych / detalista może automatycznie sprawdzać swój katalog macierzysty, a w 
konsekwencji również GDSN w poszukiwaniu produktów spełniających określone cechy. 

Można to zrobić za pomocą tzw. subskrypcji czyli odnawialnych zapytań o dane produktowe. 

W zapytaniach tych najczęściej stosuje się następujące kombinacje: 

 

 * GTIN produktu plus Kod kraju rynku docelowego, 

 * GLN dostawcy plus Kod kraju rynku docelowego, 

 * GLN dostawcy plus GPC (Global Product Classification) – globalna klasyfikacja produktu. 

 

Przykład: 

Czyli przykładowo kupiec sieci handlowej specjalizujący się w jogurtach zdefiniuje swoje zapytanie 
używając następujących atrybutów: 

 

 * GLN producenta jogurtów: 590xxxx 

 * GPC jogurtów: 10000607 - Milk/ Butter/ Cream/ Yogurts/ Cheese/ Eggs/ Substitutes Variety 
Packs 

 

Katalog przeprowadzi automatyczną weryfikację zapytania z wykorzystaniem choreografii GDSN i w 
odpowiedzi zwróci do kupca komplet danych o jogurtach producenta 590xxxx. 

Jeśli odbiorca danych założył subskrypcję i jej nie odwołał, to w przypadku pojawienia się zmiany katalog 
GDSN automatycznie prześle odpowiednie aktualizacje. Dzięki temu odbiorca ma zawsze dostęp do 
najświeższych danych produktowych. 

 

Obowiązkowe i opcjonalne dane podstawowe 

Obowiązkowe (Skrót: M) 

to dane, które trzeba wprowadzić do Katalogu GDSN dla jednostki podstawowej /opakowania mix i/lub dla 
opakowania zbiorczego w celu zapewnienia spójnego i racjonalnego przetwarzania danych. Bez tego 
wymaganego minimum informacji, jednostki handlowej i/lub opakowania nie można umieścić w katalogu GS1.  

Dane warunkowo obowiązkowe (Skrót: CM) 

to dane podstawowe, które stają się obowiązkowe tylko pod pewnymi warunkami, tj. w przypadku obecności 
innych informacji. Konkretne zależności  przedstawiono szczegółowo w opisach elementów danych, pod 

nagłówkiem „Współzależności.” 

Zwykle nie ma możliwości wprowadzenia większości danych warunkowo obowiązkowych, jeśli nie spełniono 
warunku obowiązkowego. W takim przypadku wprowadzenie danych jest możliwe opcjonalnie tylko dla kilku 
elementów danych.  
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Dane opcjonalne (Skrót: O) 

to dane podstawowe, które zawsze są opcjonalne. Jeśli procesy handlowe wymagają takich opcjonalnych 
informacji, zdecydowanie należy wprowadzić te atrybuty. 

Z tego powodu zaleca się, by dane podstawowe w elektronicznym Katalogu GDSN były jak najbardziej 

kompletne w celu zagwarantowania dostępu do wszystkich danych istotnych ze względów handlowych. Proszę 
zauważyć, że możliwa jest elektroniczna wymiana danych podstawowych dla wszystkich partnerów 
handlowych uczestniczących w GS1.  

Dane warunkowo opcjonalne (Skrót: CO) 

to dane podstawowe, które są opcjonalne w Katalogu GDSN tylko pod pewnymi warunkami, tj. nie są 
obowiązkowe, ale ich wprowadzenie jest możliwe tylko wówczas, gdy wprowadzono pozostałe informacje, 

których one dotyczą.  
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Poziomy zastosowania elementów danych 

Poziom zastosowania elementu danych wskazuje, czy dane wprowadza się dla jednostek podstawowych, 
opakowań mix i/lub opakowań (zob. „Instrukcja GS1 Informacje Ogólne, Zasady i Struktury”, „Określenia i 
definicje GS1 w zakresie hierarchii opakowań”). Stosuje się następujące skróty:   

BI = [base item] JEDNOSTKA PODSTAWOWA 

PI = [packaging item] OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Dane, wprowadzane tylko dla jednostki podstawowej (tj. dla produktu podstawowego lub opakowania mix), 
nieodnoszące się do danych logistycznych, tj. do najmniejszego opakowania jednostki podstawowej - 
zasadniczo mają zastosowanie do całej hierarchii opakowań, tj. do produktu we wszystkich opakowaniach (na 
przykład VAT i klasyfikacja produktu). 

Dane podstawowe opakowania mix zasadniczo nie różnią się od danych podstawowych jednostki 
podstawowej. Innymi słowy większość definicji i wyjaśnień / uwag dotyczących treści informacji znajduje 
zastosowanie przy przedstawianiu zarówno jednostek podstawowych jak i opakowań mix, włączając ich 
opakowania zbiorcze. Jeśli sytuacja taka nie ma miejsca, jest to wyraźnie odnotowane w opisie lub w 
informacji o poziomie zastosowania. 

Jeżeli dane opcjonalne, na przykład kolor jednostki handlowej, nie są właściwe dla opakowania mix, ponieważ 
informacje trzeba wprowadzić dla poszczególnych składników zawartych w opakowaniu mix, wówczas dane te 

dla opakowania mix należy pominąć. Jednakże przy wprowadzaniu danych właściwe może być również 
dopasowanie treści do głównego składnika opakowania mix. 

Dane, które wprowadza się tylko dla opakowania zbiorczego, dotyczą wyłącznie danych logistycznych tego 
konkretnego opakowania pośredniego lub transportowego. 
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Przykład prawidłowej hierarchii opakowaniowej 

Tworzenie hierarchii opakowaniowej rozpoczyna się od jednostki podstawowej/bazowej (BI) 

nazywanej inaczej sztuką, a kończy się na palecie. 
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2 Opis atrybutów 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu  

informationProviderOfTradeItem/gln  GLN Dostawcy informacji 

1. Numer GLN dostawcy danych 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Numer GLN dostawcy danych, pod którym w Katalogu GDSN znajduje się jednostka podstawowa oraz 
wszystkie jej opakowania.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Dostawca danych wprowadza produkt na rynek, a do Katalogu GDSN wprowadza dane podstawowe dotyczące 

produktu oraz jego opakowań. Produkty te są identyfikowane i przechowywane w Katalogu GDSN pod 

numerem GLN (zob. numer „Numer GLN producenta”, str. 29 oraz Instrukcja GS1 INFORMACJE OGÓLNE, 
ZASADY I STRUKTURY, „Identyfikacja i przydział jednostki handlowej”). 

Współzależności 
Numer GLN dostawcy danych wchodzi w skład danych głównych Katalogu GDSN istotnych dla jego struktury. 
Stanowi on część klucza identyfikacyjnego każdego zapisu danych dotyczących jednostek handlowych i ich 

opakowań i jest jednym z ogólnych kryteriów selekcji przy składaniu zapytań do Katalogu GDSN. 

Dostawca danych musi być zarejestrowany jako członek systemu GS1. Jeśli dostawca danych jest również 
wytwórcą produktu, jego numer GLN będzie identyczny z numerem GLN producenta 

Wskazówki / przykłady 
Każdy numer GTIN może być zdefiniowany w Katalogu GDSN więcej niż raz, tj. przez różnych dostawców 

danych (np. importerów) (zob. „Numer GLN dostawcy danych”, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) oraz 

w różnych krajach w ramach jednego sektora (zob. Instrukcja GS1 INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I 
STRUKTURY, „Identyfikacja i przydział jednostki handlowej”). 

 Format 
n 13 (numeryczny, zawsze dokładnie 13 cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
GLN 13 członka systemu GS1  
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu  

partyName Nazwa Dostawcy informacji 

2. Nazwa producenta 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nazwa producenta jednostki handlowej, która może być inna niż nazwa dostawcy danych o tej jednostce.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Nazwa producent ma znaczenie przede wszystkim w przypadku importowanych produktów o numerze GTIN 

przypisanym nie przez producenta, lecz przez importera dostarczającego dane, który zamiast niego 
wprowadza produkt na rynek i który dostarcza dane podstawowe do Katalogu GDSN pod własnym numerem 
GLN. 

Format 
35 (alfanumeryczny, do 35 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

gtin Globalny numer pozycji handlowej 
(GTIN / EAN / Kod kreskowy) 

3. Numer GTIN jednostki podstawowej  

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jednostki podstawowej.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jednostka podstawowa to najmniejsza wielkość lub jednostka produktu nadająca się do wykorzystania lub 
handlu, jak i najmniejsze opakowanie w hierarchii opakowań produktu. W Katalogu GDSN opakowania 
pośrednie i transportowe przedstawia się jako opakowania (zob. „Numer GTIN opakowania", str. Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. oraz Instrukcja GS1, INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I STRUKTURY, „Określenia i 
definicje GS1 w zakresie hierarchii opakowań”). 

Katalogu GDSNKażda jednostka podstawowa oraz opakowanie są określane w jednoznaczny sposób za 
pomocą ustandaryzowanego numeru zgodnie z systemem numeracji GTIN. Numer ten może mieć do 14 cyfr, 
co pozwala na przedstawienie numerów EAN-13, EAN-8, UPC, a także 14-cyfrowego numeru EAN. 

Szczegóły dotyczące systemu numeracji GTIN zawarte są w instrukcjach EAN wydanych dla poszczególnych 
krajów oraz w ogólnych Wytycznych EAN dostępnych w organizacji GS1. Podczas przydzielania numeru GTIN 

proszę przestrzegać instrukcji podanych w „Zasadach przydzielania numeru EAN”, str. Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.. 

Współzależności 
Numer GTIN jednostki podstawowej wchodzi w skład danych głównych GS1 istotnych dla jego struktury. Bez 
tego numeru identyfikacyjnego jednostka handlowa nie może znaleźć się w Katalogu GDSN. Te elementy 

danych mogą zostać odpowiednio użyte jako kryteria selekcji przy zapytaniach do GS1. 

Każdy numer GTIN może zostać wprowadzony do Katalogu GDSN więcej niż raz, tj. przez różnych dostawców 
danych (np. importerów) (zob. „Numer GLN dostawcy danych”, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) oraz 
w różnych krajach w ramach jednego sektora (zob. Instrukcja GS1 INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I 
STRUKTURY, „Identyfikacja i przydział”). 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady typowych jednostek podstawowych:  

 tabliczka czekolady 

 kubek jogurtu 

 butelka napoju 

 dezodorant w sztyfcie 

 chusteczki higieniczne (wielopak, traktowany jako jednostka konsumencka) 

 promocyjny pakiet szamponu i odżywki 
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Przykłady typowych opakowań mix:  

 karton z różnymi rodzajami tabliczek czekolady 

 paleta z różnymi rodzajami środków czystości 

 „display” zawierający różne rodzaje chipsów ziemniaczanych  
Opakowania typu „display” zawierające jednorodne produkty muszą być przedstawione w hierarchii opakowań 
jako opakowania jednostek podstawowych, a nie opakowania mix. 

Szczegóły dotyczące różnicy pomiędzy jednostkami podstawowymi, opakowaniami mix a opakowaniami 
opisane zostały w Instrukcja GS1 INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I STRUKTURY, „Określenia i definicje GS1 w 
zakresie hierarchii opakowań”. 

Format 
n. 14 (numeryczny, do 14 cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 

 EAN-13 (13 cyfr) 

 EAN-8 (8 cyfr) 

 UPC  (12 cyfr) 

 EAN-14 (14 cyfr) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

targetMarketCountryCode Kod rynku docelowego (PL=616) 

 

4. Kod rynku docelowego  

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WYMAGALNY  

 KAŻDY RODZAJ OPAKOWANIA  

Definicja 
Pole wybieralne z listy menu tzw. CountryCodeList. Dla polskiego rynku wybierany jest kod 616.  
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

tradeItemUnitDescriptorCode  Opis hierarchii jednostki 
handlowej (Opakowanie 

jednostkowe, Opakowanie 
zbiorcze itp.) 

 

5. Opis hierarchii jednostki handlowej (Opakowanie jednostkowe, Opakowanie 

zbiorcze itp.) 

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 WYMAGALNY  

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Pole wybieralne z listy menu tzw. Trade Unit Descriptor List: 

 

Code List Name  Code List Description  
TradeItemUnitDescriptorList     
      
BASE_UNIT_OR_EACH  N/A  
CASE  N/A  
DISPLAY_SHIPPER  N/A  
MIXED_MODULE  N/A  
MULTIPACK  N/A  
PACK_OR_INNER_PACK  N/A  
PALLET  N/A  
PREPACK  N/A  
PREPACK_ASSORTMENT  N/A  
SETPACK  N/A 
 

 

  



 

Instrukcja dot. Polskiego Modelu Danych Podstawowych    
 

 © 2016 GS1 Polska  Strona 20 z 90 

Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie 
atrybutu  

aditionalTradeItemIdentification Dodatkowy 
identyfikator 

jednostki 
handlowej - 

wartość 

additionalTradeItemIdentificationTypeCode Dodatkowy 

identyfikator 
jednostki 
handlowej - typ 

6. Wewnętrzny numer produktu nadany przez dostawcę 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE Definicja 
Wewnętrzny numer nadany przez dostawcę jednostce podstawowej lub opakowaniu 

Wyjaśnienia / uwagi 
Obecnie w komunikacji pomiędzy producentem lub dostawcą danych a handlowcami stosuje się zasadniczo 
numer GTIN, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować jednostkę handlową lub opakowanie. 

W przypadkach, gdzie wewnętrzne oznaczenie jednostki handlowej przez dostawcę nie zostało jeszcze w 
całości zastąpione numerem GTIN, przy pewnych transakcjach handlowych może być konieczne podanie 
wewnętrznego numeru nadanego przez dostawcę. 

Współzależności 
Informacje te wchodzą w zakres danych głównych Katalogu GDSN. 

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 
20 (alfanumeryczny, do 20 znaków) 

. 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu  

referencedFileTypeCode  Typ pliku multimedialnego (zdjęcie, 
instrukcja obsługi, materiał 

marketingowy) 

7. Dane medialne (wyświetlenie)  

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY (systemowy) 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, jaki rodzaj danych medialnych zapisano dla tej jednostki podstawowej lub opakowania w GS1 
Mediapool. Informacje te określa automatycznie system GS1, a nie dostawca danych 

Wyjaśnienia / uwagi 
Dla każdej jednostki podstawowej oraz dla każdego pojedynczego opakowania znajdującego się w Katalogu 
GDSN, w części medialnej systemu GS1 można przechowywać, aktualizować bądź usuwać pliki zdjęciowe i 

meta dane medialne opisujące zdjęcia.  

Dane medialne dla nowo dodanych jednostek podstawowych i opakowań można dostarczać najwcześniej 
dzień po nowym dodaniu. Następnie dane te nadają się do sekwencyjnej aktualizacji. 

Pliki zdjęciowe mogą przeglądać w Internecie wszyscy użytkownicy Katalogu GDSN (za wyjątkiem produktów 

niejawnych i można je również zażądać w drodze żądania wyboru. 

Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja GS1 MEDIA. 

Współzależności 
Określenie „Dane medialne" zalicza się do danych głównych GS1 i nie wprowadza go dostawca danych. 
Informacje te są na bieżąco dostosowywane automatycznie przez GS1. 

Jeżeli dla danego produktu istnieją dane medialne, informacje te będą dostarczane przez GS1 do odbiorcy 

danych. Jeżeli nie przechowuje się żadnych danych medialnych, nie zostaną dostarczone żadne informacje. 

Wskazówki / przykłady 
Praktyczne przykłady zawiera Instrukcja GS1 MEDIA. 

Przykłady: 

 brak danych w części medialnej 

 zdjęcie standard 1 w części medialnej 

 zdjęcie standard 2 w części medialnej 

 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej w części medialnej 

Format 
3 (alfanumeryczny, do 3 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu  

uniformResourceIdentifier  adres URL - link do zasobu 
multimedialnego 

 

8. Adres URL - link do zasobu multimedialnego 

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY (systemowy) 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Pole do wpisania adresu strony internetowej z zasobem np. plik (dokument PDF, zdjęcie itp.). 

 

Format 
 2500 (alfanumeryczny, do 2500 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu  

gpcCategoryCode  Kod kategorii klasyfikacji (tu wpisujemy 
kod GPC - Global Product Classification) 

9. GPC – Global Product Classification - Globalna Klasyfikacja Produktów 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OPCJONALNY  

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Określenie Globalnej Klasyfikacji Produktów GPC (poziom jednostki podstawowej – brick level 

Wyjaśnienia / uwagi 
Globalna Klasyfikacja Produktów zapewnia globalne standardy przy klasyfikowaniu informacji o produktach 
zarówno dla dostawców jak i detalistów. Dzięki temu obydwie strony transakcji mogą posługiwać się 
wspólnym językiem przy grupowaniu produktów istniejącym obok ich własnych wewnętrznych lub 

zewnętrznych klasyfikacji. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady 

 0010000273 - Wino - Wzmocnione 

 0010000275 - Wino - Musujące 

 0010000276 - Wino Niemusujące 

 Format 
10 (alfanumeryczny, zawsze dokładnie dziesięć znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu  

additionalTradeItemClassificationCode  Kod dodatkowej klasyfikacji 

 

10. Kod dodatkowej klasyfikacji  

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OPCJONALNY  

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Pole służące do wskazania kodu dodatkowej – uzupełniającej klasyfikacji produktu. 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu  

codeDescription  Opis dodatkowej klasyfikacji 

 

11. Opis dodatkowej klasyfikacji  

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OPCJONALNY  

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Pole służące do opisu kodu dodatkowej – uzupełniającej klasyfikacji produktu. 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

descriptionShort  Krótka nazwa pozycji handlowej 

12. Nazwa produktu (krótka) 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNYJEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nazwa produktu (krótka), tj. krótka nazwa produktu dla danej jednostki handlowej.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Nazwa produktu (krótka) może być stosowana jako nazwa produktu na fakturach i zamówieniach. 

Nazwa produktu może mieć takie samo brzmienie we wszystkich krajach lub może być inaczej definiowana w 
poszczególnych krajach, tj na poszczególnych rynkach. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 

./. 

Format 
20 (alfanumeryczny, do 20 znaków) 

. 
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Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu  

 tradeItemDescription Nazwa / opis jednostki handlowej 

13. Nazwa produktu (długa) 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nazwa produktu (długa), tj. kompletna specyfikacja produktu dla jednostki handlowej.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Nazwa produktu (długa) stosowana jest w celu jednoznacznej identyfikacji jednostki handlowej wraz z jej 
charakterystyką. 

Ponadto stosuje się ją do określania innych parametrów zawartości, których nie można przedstawić przy jej 
opisie, na przykład arkuszy na rolkę ręcznika kuchennego. 

Nazwa produktu (długa) może mieć takie samo brzmienie we wszystkich krajach lub może być inaczej 

definiowana w poszczególnych krajach, tj na poszczególnych rynkach. 

Współzależności 
Dane obowiązkowe wchodzące w zakres danych głównych Katalogu GDSN. 

Nazwa produktu (długa) może się składać z maks. 35 znaków. W programie GS1 nazwa produktu wypełniana 
jest domyślnie nazwą produktu (długą).  

Niemniej jednak bardziej szczegółowy opis produktu powinien się znaleźć w nazwie produktu, która może 
zawierać maks. 100 znaków 

Wskazówki / przykłady 

W nazwie produktu należy unikać stosowania wewnętrznych skrótów bądź skrótów używanych przez 
producenta. W przypadku opakowania mix należy wyjaśnić w tekście, że chodzi tu o opakowanie mix 

(zawierające różne komponenty). 

Przykład: 

Nazwa markiBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Persil 

Nazwa marketingowa Persil Megaperls 

Nazwa produktu (długa)  Persil Megaperls 1,35 kg 

Nazwa produktu Persil Megaperls 1,35 kg opakowanie promocyjne 

Poniższe informacje odnoszą się do austriackiego profilu informacyjnego: Austriacka grupa robocza GS1 
podjęła decyzję o stosowaniu nazwy produktu (długiej) także w opisach produktów umieszczanych na półkach 
sklepowych. Z tego względu w Austrii pole to zawiera tylko 30 znaków. W celu zapewnienia pełnej informacji 
do umieszczenia na półkach sklepowych, atrybuty takie jak waga czy opakowanie promocyjne muszą zostać 
pobrane z odpowiednich pól. 

Treść: 

Należy stosować tylko takie skróty, które są zrozumiałe dla konsumenta.  

Zamówienie: 

 określenie marki/produktu 
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 pod-marka (tylko gdy pozostaje dość miejsca dla tego wariantu) 

 wariant 
Przykłady: 

Rama Delikatessmargarine 250 g Becher: RAMA Delikatessemargarine 

Knorr Bitte zu Tisch Griesnockerlsuppe: KNORR Bitte zu Tisch Grießn. 

Dove Shampoo 250 ml coloriertes Haar: Dove Shampoo 250 ml coloriertes Haar 

Gösser Märzen 6er Mehrweg 500ml: Gösser Märzen 6er Mehrweg 

Format 
35 (alfanumeryczny, do 35 znaków) 

 
 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

brandName  Nazwa marki 

14. Nazwa marki 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nazwa marki produktu.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Ponieważ ta informacja jest szeroko wykorzystywana przez sprzedawców detalicznych, należy ją podawać 
zawsze, kiedy tylko jest to możliwe. 

Wskazówki / przykłady 
Przykład: 

Nazwa marki Persil 

Nazwa marketingowa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) Persil Megaperls 

Nazwa produktu (długa) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) Persil Megaperls 1,35 kg 

Nazwa produktu Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) Persil Megaperls 1,35 kg 

opakowanie promocyjne 

Format 
35 (alfanumeryczny, do 35 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

functionalName  Nazwa funkcjonalna (np. Butelka wody, 
Karton mleka itp.) 

 

15. Nazwa funkcjonalna (np. Butelka wody, Karton mleka itp.)  

 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nawzwa funkcjonalna to nazwa opisowa produktu czyli taka która wskazuje na zawartość i formę opakowania. 

 

Przykłady 
 

Butelka CocaColi 

Tabliczka czekolady 

Karton papierosów 

Worek cebuli itp. 

 

Format 
35 (alfanumeryczny, do 35 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

manufacturerOfTradeItem/gln GLN producenta 

16. Numer GLN producenta 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Numer GLN producenta jednostki handlowej, który może być inny niż numer GLN dostawcy danych tej 
jednostki.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Na ogół numer GLN producenta produktu jest identyczny z numerem GLN dostawcy danych (zob. „Numer 

GLN dostawcy danych" str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), ale mogą to również być zupełnie inne 
numery, na przykład w przypadku jednostek handlowych importowanych z zagranicy wprowadzonych do 
Katalogu GDSN pod numerem GLN importera, a nie jego producenta (zob. Instrukcja GS1 INFORMACJE 
OGÓLNE, ZASADY I STRUKTURY, „Identyfikacja i przydział jednostki handlowej”). 

Współzależności 
W przypadku, gdy producent jest nieznany lub nie posiada numeru GLN, trzeba tu wprowadzić GLN dostawcy 

danych (np. importera) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), tak samo jak w przypadku, gdy dostawca 
danych to producent. 

Przy rejestracji produktów w bazie GS1 stosuje się numer GLN dostawcy danych, a nie GLN producenta, w 
związku z czym producent nie musi być członkiem Katalogu GDSN. Niemniej jednak poprawność jego numeru 
GLN zostanie sprawdzona za pomocą cyfry kontrolnej. 

Wskazówki / przykłady 
./. 

 Format 
n 13 (numeryczny, zawsze dokładnie 13 cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
GLN 13 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

manufacturerOfTradeItem/partyName Nazwa producenta 

17. Nazwa producenta 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Nazwa producenta jednostki handlowej, która może być inna niż nazwa dostawcy danych o tej jednostce.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Nazwa producent ma znaczenie przede wszystkim w przypadku importowanych produktów o numerze GTIN 
przypisanym nie przez producenta, lecz przez importera dostarczającego dane, który zamiast niego 
wprowadza produkt na rynek i który dostarcza dane podstawowe do Katalogu GDSNpod własnym numerem 
GLN (zob. „Numer GLN dostawcy danych”, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) oraz Instrukcja GS1, 
INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I STRUKTURY, „Identyfikacja i przydział”. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 
35 (alfanumeryczny, do 35 znaków) 

 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

effectiveDateTime  Efektywna data wejścia w życie 

18. Data udostępnienia  

Status informacyjny / poziom zastosowania LOKALNY (Dania i Finlandia) 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Data, od której daną jednostkę handlową można udostępnić w usługach GS1 (katalog, sieć Web itp.)  

Wyjaśnienia / uwagi 
Nowa jednostka handlowa może zostać wprowadzona do Katalogu GDSN w chwili, kiedy dostawca danych 
posiada wszystkie dane. Może to mieć miejsce wiele tygodni lub miesięcy przed datą początku okresu 
obowiązywania danych jednostki handlowej. 

Dostawca danych nie zawsze życzy sobie, żeby dane podstawowe jednostki handlowej zostały niezwłocznie 
udostępnione wszystkim uprawnionym w systemie GS1. 

Jednostkę handlową można opatrzyć datą, od której ma nastąpić jej udostępnienie wszystkim 
zainteresowanym w systemie GS1 i/lub w trybie wyboru. 

Tylko detaliści są w stanie zobaczyć i/lub uzyskać dostęp do jednostki handlowej począwszy od daty zapisu. 

Współzależności 
Data udostępnienia może przypaść najpóźniej dwa tygodnie po dacie  początku okresu obowiązywania danych 
228) i musi być późniejsza od daty zapisu Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Datę udostępnienia można przekazać tylko wraz z żądaniem działania „dodanie”, „dodanie z datą przyszła” 
lub „korekta” (zob. Żądanie działania, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) i będzie zaakceptowana przez 
system GS1 tylko po jednym z powyższych żądań działania. 

W przypadku gdy co najmniej jedna część składowa opakowania podstawowego posiada datę udostępnienia, 

wówczas należy ją również podać dla opakowania mix. 

Data udostępnienia dla opakowania mix nie może poprzedzać daty udostępnienia którejś z jego części 
składowych. 

Daty udostępnienia nie wolno podawać dla produktów niejawnych 184). 

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 
Data kalendarzowa 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

startAvailabilityDateTime  Data początku obowiązywania danych 

19. Data początku okresu obowiązywania danych 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Data, od której obowiązują informacje zawarte w danej wersji danych podstawowych jednostki podstawowej 
lub opakowania 

Wyjaśnienia / uwagi 

W zależności do cyklu życiowego produktu, każdą nową lub uaktualnioną wersję danych podstawowych 
jednostki handlowej lub opakowania definiuje się w Katalogu GDSN GDSN z datą początku okresu 
obowiązywania danych i żądaniem działania określonym przez dostawcę danych. 

Data początku okresu obowiązywania danych wskazuje, od kiedy ta wersja danych podstawowych zaczyna 

obowiązywać. Zgodnie z podstawowymi uzgodnieniami pomiędzy sektorami handlu i przemysłu, definicje 

należy wprowadzać do Katalogu GDSN z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem, a dla produktów 
fińskiego profilu informacyjnego z wyprzedzeniem co najmniej czteromiesięcznym, tj. powinny one być 
futuryzowane w celu dostarczenia rynkowi w terminie informacji o dodaniu, zmianie czy usunięciu jednostki 
handlowej i/lub opakowania. 

Współzależności 
Data początku okresu obowiązywania danych należy do danych głównych GS1 istotnych dla transakcji. Jest 
obowiązkowa we wszystkich okolicznościach. 

Każda pojedyncza wersja danych podstawowych jednostki handlowej lub opakowania posiada własną datę 
początku okresu obowiązywania danych. Wraz z żądaniem działania, kontroluje sposób przekazywania danych 
do Katalogu GDSN.  

Nie należy mylić tej daty z datą zapisu Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Wskazówki / przykłady 
Format 

Data kalendarzowa 

 

  



 

Instrukcja dot. Polskiego Modelu Danych Podstawowych    
 

 © 2016 GS1 Polska  Strona 33 z 90 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

endAvailabilityDateTime  Data zakończenia obowiązywania 
danych 

 

20. Data zakończenia obowiązywania danych   

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WYMAGALNY 

 KAŻDY POZIOM OPAKOWANIA  

Definicja 
Data zakończenia publikowania pozycji handlowej. Od tej daty pozycja będzie niedostępna. 

 

Format 
Data kalendarzowa. 

Format 
7 (alfanumeryczny, do siedmiu znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

 dscontinuedDate Data zaprzestania np. produkcji 

 

21. Data zaprzestania np. produkcji   

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WYMAGALNY 

 KAŻDY POZIOM OPAKOWANIA  

Definicja 
Data zakończenia produkcji pozycji handlowej. 

 

Format 
Data kalendarzowa. 

Format 
7 (alfanumeryczny, do siedmiu znaków) 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

publicationDateTime  Data publikacji danych (parametr 
dodawany automatycznie przez system 

katalogowy) 

22. Data Publikacji 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WYMAGALNY 

 KAŻDY POZIOM OPAKOWANIA  

Definicja 
Data nadawana automatycznie przez system – możliwość edycji pozycji 

 

Format 
Data kalendarzowa. 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

 CanceledDate Data usunięcia danych 

 

23. Data usunięcia danych  

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 KAŻDY POZIOM OPAKOWANIA  

Definicja 
Data nadawana automatycznie przez system  

 

Format 
Data kalendarzowa. 
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Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

depth Głębokość jednostki handlowej - wartość 

 depth / 
measurementUnitCode 

Głębokość jednostki handlowej - 
jednostka miary 

24. Wymiary jednostki handlowej: długość/głębokość (mm) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie długości/głębokości opakowania w milimetrach w pozycji, w jakiej znajdzie się ono na regale 
sklepowym 

Wyjaśnienia / uwagi 
Wymiary jednostki handlowej 1 (wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) potrzebne są do optymalizacji 

wykorzystania przestrzeni na półce. Informacje te należy wprowadzić, jeśli wymiary jednostki logistycznej 
różnią się od wymiarów jednostki handlowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

 

wys. 

szer. 

dł. / gł. 

Detergent 

kolorowy 

1 kg 

 

Wymiary uwzględniają ewentualne opakowanie i określane są względem „strony przedniej” tj. strony, która 

jest eksponowana na półce. Z zasady jest to ta strona, która zgodnie z zamysłem producenta ma 
przedstawiać produkt. 

Współzależności 

Jeśli zostanie wypełnione jedno z pól wymiarów jednostki handlowej, trzeba wprowadzić wszystkie wymiary 
(wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. i 38). 

W przypadku produktów niesymetrycznych (np. butelek) należy podać największy wymiar. W przypadku 
produktów cylindrycznych (np. puszek) ich długość/głębokość stanowić będzie szerokość (średnica) Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.). Wymiary muszą być podawane w milimetrach! 

Format 

n..5 (numeryczny, do pięciu cyfr) 

                                                
1 Jednostka handlowa oznacza tu opakowanie mix / pojedyncze opakowanie, które zostaje umieszczone na 
półce/regale sklepowym. Podawanie wymiarów jednostek handlowych służy optymalizacji wykorzystania 

przestrzeni na półce 
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Atrybuty / przedział wartości 
1 do 99999 (milimetrów, tj. do 99,999 metrów) 

0 = wartość niedozwolona 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

height Wysokość jednostki handlowej - wartość 

 height / 

measurementUnitCode 

Wysokość jednostki handlowej - 

jednostka miary 

25. Wymiary jednostki handlowej: wysokość (mm) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 OPAKOWANIE MIX  / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie wysokości opakowania w milimetrach w pozycji, w jakiej znajdzie się ono na regale sklepowym.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Wymiary jednostki handlowej 2 (wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) potrzebne są do optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni na półce. Informacje te należy wprowadzić, jeśli wymiary jednostki logistycznej 
różnią się od wymiarów jednostki handlowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

 

wys. 

szer. 

dł. / gł. 

Detergent 

kolorowy 

1 kg 

 

Wymiary uwzględniają ewentualne opakowanie i określane są względem „strony przedniej” tj. strony, która 
jest eksponowana na półce. Z zasady jest to ta strona, która zgodnie z zamysłem producenta ma 
przedstawiać produkt. 

Współzależności 
Jeśli zostanie wypełnione jedno z pól wymiarów jednostki handlowej, trzeba wprowadzić wszystkie wymiary 
(wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) 36 i 38). 

Wymiary muszą być podawane w milimetrach! 

                                                
2 Jednostka handlowa oznacza tu opakowanie mix / pojedyncze opakowanie, które zostaje umieszczone na 
półce/regale sklepowym. Podawanie wymiarów jednostek handlowych służy optymalizacji wykorzystania 

przestrzeni na półce. 
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Format 

n..5 (numeryczny, do pięciu cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 99999 (milimetrów, tj. do 99,999 metrów) 

0 = wartość niedozwolona 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

width Szerokość jednostki handlowej - wartość 

 width / 

measurementUnitCode 

Szerokość jednostki handlowej - 

jednostka miary 

26. Wymiary jednostki handlowej: szerokość (mm) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie szerokości (strony przedniej) opakowania w milimetrach w pozycji, w jakiej znajdzie się ono na 
regale sklepowym.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Wymiary jednostki handlowej 3 (wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) potrzebne są do optymalizacji 

wykorzystania przestrzeni na półce. Informacje te należy wprowadzić, jeśli wymiary jednostki logistycznej 
różnią się od wymiarów jednostki handlowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

 

wys. 

szer. 

dł. / gł. 

Detergent 

kolorowy 

1 kg 

 

Wymiary uwzględniają ewentualne opakowanie i określane są względem „strony przedniej” tj. strony, która 
jest eksponowana na półce. Z zasady jest to ta strona, która zgodnie z zamysłem producenta ma 
przedstawiać produkt. 

Współzależności 

Jeśli zostanie wypełnione jedno z pól wymiarów jednostki handlowej, trzeba wprowadzić wszystkie wymiary 

(wysokość, szerokość oraz długość/głębokość) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. i Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.). 

                                                
3 Jednostka handlowa oznacza tu opakowanie mix / pojedyncze opakowanie, które zostaje umieszczone na 
półce/regale sklepowym. Podawanie wymiarów jednostek handlowych służy optymalizacji wykorzystania 

przestrzeni na półce 
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W przypadku produktów niesymetrycznych (np. butelek) należy podać największy wymiar. W przypadku 
produktów cylindrycznych (np. puszek) ich długość/głębokość stanowić będzie szerokość (średnica) Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.). Wymiary muszą być podawane w milimetrach! 

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 

n..5 (numeryczny, do pięciu cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 99999 (milimetrów, tj. do 99,999 metrów) 

0 = wartość niedozwolona 

 
 

 

Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

grossWeight  Waga brutto - wartość 

 grossWeight / 
measurementUnitCode 

Waga brutto - jednostka miary 

27. Waga brutto (Masa brutto) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Waga brutto jednostki podstawowej lub opakowania, włączając cały materiał opakowaniowy 

Wyjaśnienia / uwagi 

Określenie wagi brutto każdego opakowania konieczne jest dla optymalizacji organizacji 

magazynowej i logistycznej. 
Waga brutto to waga netto produktu plus waga całego materiału opakowaniowego. W przypadku opakowania 
zbiorczego, waga brutto obejmuje materiał opakowaniowy wszystkich pomniejszych opakowań. Jeśli 
opakowaniem zbiorczym jest paleta, liczy się także waga palety. 

W przypadku materiałów takich jak drewno lub karton, waga może być różna ze względu na wpływ czynników 
atmosferycznych. Jako wagę brutto przyjąć tu należy średnią empiryczną. 

W przypadku towarów o zmiennej wadze wprowadza się wagę brutto przeciętnej jednostki podstawowej.  

Współzależności 
Waga brutto musi być podana w gramach. 

Waga brutto jednostki podstawowej nie może być mniejsza niż wskazana waga zawartości Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.). 
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Waga danego opakowania nie może być mniejsza niż „Waga brutto” kolejnego opakowania niższego stopnia 
przemnożona przez „Liczbę kolejnych opakowań niższego stopnia” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Jeśli zmieni się waga brutto jednostki handlowej lub materiału opakowaniowego wchodzącego w skład 
opakowania mix, należy odpowiednio zmienić wagę brutto tego opakowania mix. 

Waga brutto opakowania mix nie może być mniejsza niż suma wagi brutto zawartych części składowych. 

Wskazówki / przykłady 

Zestaw mieszany („mix display) (opakowanie mix) zawierający cztery typy szamponu (25 butelek każdego z 

rodzajów): 

Waga brutto każdej butelki: 270 g 

Waga opakowania mix: 1.250 g 

Waga brutto opakowania podst.: ---------------- 

4 (typy) x 25 (butelek) x 270 g (za butelkę)  

+ 1250 g (materiał opakowaniowy) 28250 (g) = 28,25 kg 

Tu należy wprowadzić: 28250 

 Format 
n. 7 (numeryczny, do siedmiu cyfr) 
 Atrybuty / przedział wartości 
1 do 9999999 (gramów, tj. do 9999,999 kilogramów) 

0 = wartość niedozwolona 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

netContent  Zawartość netto (waga lub objętość) - 
wartość 

netContent / 
measurementUnitCode 

Zawartość netto (waga lub objętość) - 
jednostka miary 

 

 

28. Zawartość netto (waga lub objętość) – wartość  

Zawartość (netto): jednostka miary 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Jednostka miary zawartości jednostki handlowej.  

Wyjaśnienia / uwagi 

W przypadku jednostki podstawowej - w odróżnieniu od wagi brutto 39) – zawartość można podawać w 
różnych jednostkach miary, np. sztuka, gram, porcja, litr. Jedyną dozwoloną tu jednostką miary dla 
opakowania mix jest „sztuka”. 
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Współzależności 
Przy zawartości jednostki podstawowej musi zostać podana zarówno wartość Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki.) jak i jednostka miary. 

W przypadku opakowania mix jednostką miary zawsze musi być „sztuka”. 

Jeśli dla jednostki podstawowej podano tu wartość wagi, nie może ona być niższa niż waga brutto produktu 
39). 

Wskazówki / przykłady 
 

Przy kalkulacji ceny jednostkowej można podać zawartość stosowaną do obliczania ceny jednostkowej z 
odrębną jednostką miary Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. i Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Przykłady: 

 gram 

 litr 

 sztuka 

Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów dostępna jest w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Jednostka miary” 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

drainedWeight Waga po odsączeniu - wartość 

 drainedWeight / 

measurementUnitCode 

Waga po odsączeniu - jednostka miary 

29. Waga po odsączeniu (g) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Waga po odsączeniu jednostki handlowej w gramach 

Wyjaśnienia / uwagi 
W przypadku stałych produktów spożywczych zanurzonych w płynach jako podstawę naliczania ceny 

jednostkowej trzeba przyjąć wagę po odsączeniu (zob. „Zawartość objęta obowiązkiem podawania ceny 
jednostkowej”, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Zgodnie z przepisami o cenie jednostkowej (rozporządzenie w sprawie cen i opakowań, FPV § 11 exp. 1, 
odnoszącym się do dyrektywy 98//WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1998 r.), wagę po odsączeniu 
definiuje się następująco:  
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Jeśli stały produkt żywnościowy przechowywany jest w płynie, to na opakowaniu oprócz wagi brutto lub wagi 
zawartości należy podać wagę tego produktu po odsączeniu. 

Niżej wymienione produkty - oraz ich mieszanki - także mrożone i głęboko zamrożone, uważane są za płyny 
w opisanym sensie, jeśli odgrywają one podrzędną rolę w stosunku do zasadniczych komponentów przetworu 

i nie stanowią głównego przedmiotu zakupu: 

 woda 

 roztwory wodne 

 solanka 

 kwasy jadalne w roztworze wodnym 

 ocet 

 roztwory wodne z dodatkiem cukru 

 roztwory wodne z dodatkiem słodzików 

 soki owocowe i warzywne 

Współzależności 
Waga po odsączeniu musi być podana w gramach. 

Wskazówki / przykłady 

Zapis wagi w gramach: 220 g =  220 
Kalkulacja ceny jednostkowej przetworu owocowego: 
Zapis „Waga po odsączeniu”: 250 (gramów)  
Cena sprzedaży: 1,00 euro  --->  cena jednostkowa: 1 kilogram = 4,00 euro 

Format 
n. 7 (numeryczny, do siedmiu cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 9999999 (gramów, tj. do 9999,999 kilogramów) 

0 = wartość niedozwolona  
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

netWeight Waga netto 

 

30. Waga netto   

 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WYMAGALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Waga netto danej jednostki handlowej / opakowaniowej w gramach 

 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemABaseUnit  Czy jednostka handlowa jest 

opakowaniem podstawowym (tak/nie) 

31. Jednostka podstawowa (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, czy dany produkt stanowi jednostkę podstawową - czyli produkt podstawowy lub opakowanie mix 
- czy opakowanie zbiorcze (w tym przypadku nie).  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jednostka podstawowa to najmniejsze opakowanie z całej hierarchii opakowań produktu. Identyfikowana jest 
za pomocą „GTIN jednostki podstawowej” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Oprócz logistycznych danych 
podstawowych określone są tu wszystkie związane z produktem dane podstawowe, które odnoszą się do całej 
hierarchii opakowań produktu.  

Współzależności 
Dane obowiązkowe istotne dla struktury wchodzą w zakres danych głównych Katalogu GDSN. 

Zapis „tak” dozwolony jest tylko dla jednostki podstawowej lub opakowania mix. W przypadku wszystkich 
opakowań zapis musi brzmieć „nie”. 
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Dla jednostki podstawowej nie można określić numeru GTIN ani numeru kolejnego opakowania niższego 
stopnia 77i Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Z drugiej strony istnieją też dane podstawowe, które można 
przekazać jedynie dla jednostki podstawowej.  

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 

 nie 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemAConsumerUnit  Czy jednostka handlowa jest 
opakowaniem konsumenckim 

(tak/nie) 

32. Jednostka konsumencka (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie, czy jednostka podstawowa lub opakowanie stanowi jednostkę konsumencką.   

Wyjaśnienia / uwagi 
Jednostki konsumenckie to produkty spożywcze w opakowaniach pierwotnych, w których mają docierać do 
konsumentów (w Niemczech obowiązuje rozporządzenie dotyczące oznakowania środków spożywczych LMKV 
[ Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung]).  

Zgodnie z rozporządzeniem LMKV, w Niemczech wolno wprowadzać do sklepów tylko paczkowane produkty 
żywnościowe - jeśli określone zostaną pewne oznaczenia (zob. § 3 LMKV). Dzięki temu rozróżnia się jednostki 
konsumenckie od niekonsumenckich. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 
Zazwyczaj jednostka podstawowa stanowi również jednostkę konsumencką. Formy opakowań takie jak 
sześciopaki lub wielopaki mogą również zostać uznane za przeznaczone dla konsumenta końcowego i w 
związku z tym muszą być oznakowane jako jednostki konsumenckie.  

Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 

 nie 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemAnOrderableUnit  Czy jednostka handlowa jest 
jednostką zamówieniową (tak/nie) 

33. Jednostka zamówienia (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, czy dana jednostka podstawowa lub opakowanie stanowi jednostkę zamówienia.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jeżeli jednostki podstawowej lub opakowania nie można zamówić pojedynczo, ale tylko jako jedno z wielu w 
opakowaniu pośrednim lub transportowym, wówczas należy nadać jej/jemu atrybut „nie”. Należy wówczas 
zamiast nich zaznaczyć stosowne opakowanie pośrednie (np. paletę z własnym numerem GTIN) jako 
jednostkę zamówienia. 

Współzależności 
W holenderskim profilu informacyjnym jednostka zamówienia musi również być jednostką wysyłki. W 
pozostałych profilach te dwa statusy są niezależne. 

Wskazówki / przykłady 
Istnieje możliwość odrębnego zdefiniowania jednostki podstawowej i każdego opakowania w ramach jej 
hierarchii opakowań jako jednostki zamówienia. 

Zasadniczo jednostka zamówienia jest jednocześnie jednostką wysyłki 47) oraz jednostką na fakturze 48). 

Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 

 nie 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemADespatchUnit  Czy jednostka handlowa jest 
przeznaczona do wysyłki (tak/nie) 

34. Jednostka wysyłki (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie, czy jednostka podstawowa lub opakowanie jest wprowadzana/e do obrotu jako logistyczna 
jednostka wysyłki.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jeśli jednostka podstawowa lub opakowanie na ogół wprowadzana/-e jest do obrotu jako indywidualna 
jednostka logistyczna (paletowana lub niepaletowana), stanowi normalną jednostkę wysyłki. 

Jeśli jednak taka jednostka jest z zasady dostarczana jako jedna z wielu w opakowaniu pośrednim - np. 

zapakowanych w karton - jednostka ta nie jest jednostką wysyłki. W takiej sytuacji jako jednostkę wysyłki 
należy oznaczyć opakowanie pośrednie (np. karton).  

Zaleca się przydzielenie własnego numeru GTIN każdej palecie - na którą zazwyczaj pakuje się dany produkt - 
i opisanie jej w Katalogu GDSN jako opakowanie i jako jednostkę wysyłki w hierarchii opakowań produktu. 

Współzależności 
Informacje te zalicza się do danych głównych GS1. 

Jeśli jednostkę podstawową lub opakowanie oznaczono jako jednostkę wysyłki, trzeba podać dane dot. palety 
(zob. „Dane dot. palety: ogólny zarys”, str. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

W holenderskim profilu informacyjnym jednostka wysyłki musi również być jednostką zamówienia. Warunek 
ten nie istnieje w innych profilach informacyjnych. 

Wskazówki / przykłady 
Istnieje możliwość osobnego zdefiniowania jednostki podstawowej i każdego opakowania w ramach jego 
hierarchii opakowaniowej jako jednostki wysyłki. 

Zasadniczo jednostka wysyłki jest jednocześnie jednostką zamówienia 46) oraz jednostką na fakturze 48). 

O tym, czy jednostka handlowa stanowi jednostkę wysyłki decyduje to, czy może ona zostać odrębnie 
wysłana. 

W takim przypadku trzeba zdecydować, czy przekazać dane dot. palety. Będzie to zależało od tego, czy na 

danej palecie zazwyczaj wysyła się tę samą liczbę jednostek wysyłki. Przykładowo, klient zamawia 480 tacek, 
które zawsze przychodzą do niego na europalecie 1/1. W takim przypadku trzeba podać odpowiednie dane 
dot. palety. 

Jeśli decyzja o tym, jaka paleta zostanie użyta do pakowania jednostek handlowych, podejmowana jest przy 

wysyłce i jeśli klient przy zamawianiu stosuje jednostkę wysyłki „paleta kodowana numerem GTIN”, przy 
tackach należy podać oznakowanie palety „Towary niepaletowane” Wówczas wraz z oznakowaniem palety 
GTIN trzeba przekazać wszelkie niezbędne dane dot. palety. 
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Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 

 nie 
 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemAnInvoiceUnit  Czy jednostka handlowa jest 
jednostką fakturową (tak/nie) 

35. Jednostka na fakturze (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Określenie, czy jednostka podstawowa lub opakowanie stanowi jednostkę na fakturze dla dostawcy danych.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jeśli jednostki podstawowej lub opakowania nie można zafakturować oddzielnie, lecz jedynie jako jeden z 
wielu w opakowaniu pośrednim lub transportowym, należy przypisać jej atrybut „nie”, a jednostką na fakturze 
należy wówczas oznaczyć odpowiednie opakowanie pośrednie. 

Współzależności 
Cenę katalogową jednostki na fakturze można wprowadzić jedynie pod warunkiem, że dana jednostka istnieje 

jako pozycja na fakturze Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), ale nie jest to obowiązkowe. 

Wskazówki / przykłady 
Istnieje możliwość oddzielnego zdefiniowania jednostki podstawowej oraz każdego opakowania w ramach 
hierarchii opakowań jako jednostki na fakturze. 

W większości przypadków jednostka na fakturze jest jednocześnie jednostką wysyłki 47) i jednostką 
zamówienia 46). 

Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 
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 nie 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

isTradeItemAVariableUnit  Czy pozycja handlowa stanowi towar o 
zmiennej masie / ilości / cenie 

 

36. Jednostka handlowa o zmiennej wadze (t/n) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Określenie, czy jest to jednostka handlowa o zmiennej wadze, której wagę i ilość określa wyłącznie nabywca.  

Wyjaśnienia / uwagi 
W przypadku towarów o zmiennej wadze, jednostką podstawową jest najmniejsza jednostka sprzedaży 
dostawcy, tj. cały blok sera, główka sałaty lub cała kiełbasa. Waga jest zmienna i można ją wprowadzić tylko 
jako wartość średnią. To samo dotyczy powiązanych opakowań. Towarów o zmiennej wadze nie dzieli się na 
faktyczne jednostki dla konsumenta końcowego, dopóki nie dotrą do lady sklepowej. Jednostki sprzedawane 

konsumentom końcowym są również zmienne i często unikalne, jeżeli są określane przez konsumenta w 
punkcie sprzedaży (zob. „Przykład 7: Jednostka handlowa o zmiennej wadze” str. Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki.). 

Współzależności 
Wagę brutto i zawartość jednostki handlowej o zmiennej wadze należy interpretować jako wartość średnią. 

W celu określenia zasadniczej podstawy naliczania ceny, dla jednostki podstawowej jednostki handlowej o 
zmiennej wadze należy podać podstawę naliczania ceny katalogowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) 

oraz związaną z nią jednostkę miary Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), nawet jeżeli nie jest to jednostka 
na fakturze, tj. nie podaje się ceny katalogowej. 

Dla opakowań - jak również dla jednostek podstawowych, których nie określa się jako jednostki o zmiennej 
wadze - podstawę naliczania ceny i jej jednostki miary można podać tylko w przypadku podania ceny 
katalogowej jednostki na fakturze Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Wskazówki / przykłady 

./. 
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Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 tak 

 nie 
 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

packagingMaterialTypeCode  Kod materiału opakowania 

37. Materiał opakowaniowy 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 LOKALNY (Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy oraz Holandia) 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju) materiału opakowaniowego dla jednostki 
podstawowej lub opakowania.  

Wyjaśnienia / uwagi 

./. 

Współzależności 

W przypadku określenia materiału opakowaniowego, należy również przekazać związaną z nim informację o 
wadze 52) i jednostce miary Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Materiały opakowaniowe należy wybrać z listy materiałów opakowaniowych dla konkretnego kraju (zob. 
„Atrybuty / przedział wartości”), np. są uzależnione od profilu informacyjnego jednostki handlowej. 

Dla każdego produktu można podać do siedmiu różnych materiałów opakowaniowych, co umożliwia 
przedstawienie opakowań składających się z więcej niż jednego materiału.  

Wskazówki / przykłady 
W przypadku materiałów opakowaniowych nieujętych na przedstawionej liście, zaleca się określić materiał 
opakowaniowy podobnego typu. 

Materiały opakowaniowe poszczególnych składników opakowania mix są zdefiniowane w ich danych 
podstawowych. 

Nie należy mylić tych danych z typem opakowania 20). 

Format 
2 (alfanumeryczny, zawsze dokładnie dwa znaki) 

Atrybuty / przedział wartości 

 Dla duńskiego profilu informacyjnego: 

zgodnie z duńską listą kodów materiałów opakowaniowych  

(np. aluminium, papier itp.) 
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 Dla niemieckiego profilu informacyjnego 

zgodnie z listą kodów Dual System Deutschland (DSD)  

(np. aluminium, papier, karton, tworzywo sztuczne, drewno itp.) 

 Dla holenderskiego profilu informacyjnego: 

zgodnie z holenderską listą kodów materiałów opakowaniowych 

(np. aluminium, żelazo, szkło, PCV, PET itp.) 

 Dla austriackiego profilu informacyjnego: 

zgodnie z listą kodów systemu ARA 

(np. aluminium, ceramika, drewno, wyroby włókiennicze itp.) 

 Dla fińskiego profilu informacyjnego: 

zgodnie z fińską listą kodów materiałów opakowaniowych  

(np. tworzywo sztuczne: PET, tworzywo sztuczne: PCV itp.) 

 Dla estońskiego profilu informacyjnego: 
zgodnie z estońską listą kodów materiałów opakowaniowych 

     (np. tworzywo sztuczne: PET, papier, szkło: białe itp.)   

 

Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Materiał opakowaniowy”. 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

 packagingMaterialCompositionQuantity Ilościowy skład 

materiału 
opakowaniowego (waga, 
objętość, powierzchnia) 

- wartość 

 Ilościowy skład materiały 

opakowaniowego (waga, 
objętość, powierzchnia) 

- jednostka miary 

38. Materiał opakowaniowy: waga 

Status informacyjny / poziom zastosowania LOKALNY (Austria, Dania, Estonia, 

Finlandia, Niemcy oraz Holandia) 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Waga danego materiału opakowaniowego jednostki podstawowej lub opakowania.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Dla każdego z materiałów opakowaniowych 52), należy tutaj podać wartość jego wagi oraz jednostkę miary. 

Współzależności 
 

Należy tu określić dla każdego podanego materiału opakowaniowego 52) wielkość wagi oraz jednostkę miary 
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). W przypadku braku materiału opakowaniowego nie można przekazać 
wielkości wagi.  

Dla każdego produktu można przekazać do siedmiu różnych materiałów 

opakowaniowych. Wszystkim należy przypisać wagę i jednostkę miary. Wskazówki / 

przykłady 
./. 

Format 
n..7 (numeryczny, do siedmiu cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 9999999 

0 = wartość niedozwolona 

Materiał opakowaniowy: jednostka wagi 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 LOKALNY (Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy oraz Holandia) 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 
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 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Jednostka wagi dla danego materiału opakowaniowego jednostki podstawowej lub opakowania.   

Wyjaśnienia / uwagi 
Dla każdego z określonych materiałów opakowaniowych 50) podaje się również informacje o jego wadze 52), 
dla której należy wpisać tu jednostkę miary. 

Współzależności 

Jednostkę miary należy tu określić, jeżeli przekazuje się wielkość wagi dla materiału opakowaniowego 52). 

Bez podania tej wielkości nie można przekazać materiału opakowaniowego. 

Dla każdego produktu można podać do siedmiu różnych materiałów opakowaniowych, każdy z wagą i 
jednostką miary. 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady: 

 gram 

 kilogram 

 miligram 

 uncja GB, US (28,349523 g) 

 funt 

 uncja troy (31,10348 g) 

Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Jednostka miary”. 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

platformTypeCode  Kod typu palety 

39. Dane dot. palety: typ / kod palety 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 

Typ palety przypisanej do danej jednostki wysyłki. 

Dla produktów niepaletowanych lub dla produktów pakowanych tylko razem z innymi jednostkami wysyłki / 
innymi produktamii na palecie mieszanej, należy podać kod palety „towary niepaletowane”.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jednostką wysyłki jest jednostka podstawowa lub opakowanie, których dane podstawowe przedstawiono 
tutaj. 

Jeżeli tą jednostką wysyłki jest paleta kodowana numerem GTIN, informacja „Typ / kod palety” określa typ 

palety i daną paletę należy opisać za pomocą dalszych danych dot. palety. 

Jeżeli tą jednostką wysyłki nie jest paleta kodowana numerem GTIN jako taka, informacja „Typ / kod palety” 
wskazuje, czy jest ona dostarczana na palecie jednorodnej, a jeśli tak, to na palecie jakiego typu. W 
przypadku gdy podaje się typ palety dla palety jednorodnej - ale nie kod palety „Towary niepaletowane” - 
należy go opisać za pomocą dalszych informacji dot. palety. 

Współzależności 
Typ / kod palety trzeba – i nie ma innej możliwości – określić dla jednostki wysyłki 47). Oprócz typu / kodu 
palety należy podać następujące informacje o palecie. 

 liczba jednostek wysyłki na paletę Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) 

 liczba warstw jednostki wysyłki na paletę 60) 

 wykorzystanie palety (jednorazowa/wielokrotnego użytku) 56) 

 wysokość załadunku palety Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) 

 współczynnik stertowania palety Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.)  

Ponadto w przypadku palet, które nie są kodowane numerem GTIN, należy podać informację „Waga brutto 
palety” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Dla jednostki niestanowiącej jednostki wysyłki informacji tej nie 
można podać.  

Jeżeli „Paleta standardowa / paleta (t/n)” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) jednostki wysyłki jest 
ustawiona na „nie, nie paleta” i jednostki wysyłki z zasady nie dostarcza się na palecie lub pakuje tylko 

razem z innymi jednostkami wysyłki / innymi produktami na palecie, należy podać kod palety „Towary 
niepaletowane”. W takim przypadku nie można podawać dodatkowych informacji nt. palety. 

Jeżeli element danych „Paleta standardowa / paleta (t/n)” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) posiada 
atrybut „tak, paleta (ale nie paleta standardowa)” lub „tak, paleta standardowa”, należy tu podać typ 

palety. W takim przypadku nie dopuszcza się typu / kodu palety „Towary niepaletowane”. Należy tu również 
podać dalsze dane dot. palety - jak podano powyżej. 

Jednakże określenie „Waga brutto palety” byłoby zbędne w przypadku podania wagi brutto jednostki wysyłki i 
nie ma tu takiej możliwości. Zamiast tego należy dodatkowo podać „Liczbę kolejnych jednostek niższego 
stopnia na paletę”. 
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Wskazówki / przykłady 

Przykłady: 

 Paleta ISO 0 - paleta EURO 1/2  

Standardowa paleta o wymiarach 80 x 60 cm 

 Paleta ISO 1 - paleta EURO 1/1 

Standardowa paleta o wymiarach 80 x 120 cm  

 Towary niepaletowane 
Jeżeli opisywanej jednostki wysyłki nigdy nie pakuje się na paletę jednorodną (np. niektóre drogie perfumy 
lub towary niechodliwe) należy tu podać atrybut „Towary niepaletowane”. 

Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Typ opakowania / typ/kod palety”. 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

platformTermsAndConditionsCode  Warunki odnoszące się do 
wykorzystania palet 

40. Dane dot. palety: wykorzystanie palety (jednorazowa/wielokrotnego użytku) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, czy paleta wskazanego typu, przypisana do danej jednostki wysyłki jest paletą jednorazową czy 
paletą wielokrotnego użytku.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Informacje dotyczą typu palety wskazanego w elemencie danych „Typ / kod palety” Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki.). 

Jednostką wysyłki jest jednostka podstawowa lub opakowanie, których dane podstawowe przedstawiono 
tutaj. 

Współzależności 

Wykorzystanie palety należy podać dla jednostki wysyłki 47), w przypadku gdy typ palety podany jest jako 
„Typ / kod palety” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Jeżeli zamiast tego określono kod palety „Towary 
niepaletowane”, nie można podać tej informacji. 

Wskazówki / przykłady 
./. 

Format 
Zdefiniowane wartości 

Atrybuty / przedział wartości 

 jednorazowa 

 wielokrotnego użytku 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

stackingFactor  Współczynnik sztaplowania 

41. Dane dot. palety: współczynnik stertowania palety 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, ile palet danego typu, przypisanego do tej jednostki wysyłki, można ułożyć jedna na drugiej.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Współczynnik stertowania palety odnosi się do palety typu wskazanego w elemencie danych „Typ / kod 

palety” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Zależy od materiału oraz od opakowania zapakowanej na niej 
jednostki wysyłki. 

Jednostką wysyłki jest jednostka podstawowa lub opakowanie, których dane podstawowe przedstawiono 
tutaj. 

Element danych musi podawać współczynnik stertowania dla celów składowania, a nie współczynnik 

stertowania dla celów załadunku. 

Współzależności 

Współczynnik stertowania palety należy przekazać dla jednostki wysyłki (zob. 47), jeżeli typ palety podano 
jako typ / kod palety Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Jeżeli zamiast tego określono kod palety „Towary 
niepaletowane”, nie można podać tej informacji. 

Wskazówki / przykłady 
Można układać maksymalnie dwie palety jedna na drugiej. 
Współczynnik stertowania palety = 2 

Palet w ogóle nie można układać jedna na drugiej. 
Współczynnik stertowania palety = 1 

Format 
n. 2 (numeryczny, do 2 cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 99 (stert) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie 
atrybutu 

quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem  Ilość 
kompletnych 

warstw 
zawierających 

jednostki 
handlowe 

42. Dane dot. palety: liczba warstw kolejnej jednostki niższego stopnia na paletę 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie liczby warstw kolejnych jednostek niższego stopnia wchodzących w skład tej jednostki wysyłki, 
która jest paletą kodowaną numerem GTIN określonego typu.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Informacje te są możliwe tylko w danych podstawowych palety kodowanej numerem GTIN, która w systemie 
GS1 stanowi jednostkę wysyłki. Jest to paleta typu wskazanego w informacji „Typ / kod palety” Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.). 

W tym elemencie danych określa się, w ilu warstwach kolejna jednostka niższego stopnia pakowana jest na 

tej palecie (zob. „Przykłady przedstawiania danych podstawowych” „Przykład 6: Dane dot. palety i informacje 
o palecie standardowej / palecie”: opakowanie III i IV, str. 86). 

Współzależności 

„Liczbę warstw kolejnej jednostki niższego stopnia na paletę” należy przekazać dla jednostki wysyłki 47), 
jeżeli atrybut „Paleta standardowa / paleta (t/n)” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) został ustawiony na 

„tak, paleta (ale nie paleta standardowa)” lub „tak, paleta standardowa”. W przeciwnym razie nie można 

podać tej informacji. 

W takim przypadku nie dopuszcza się typu / kodu palety „Towary niepaletowane” Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki.). 

Wskazówki / przykłady 

W przypadku opakowania mix liczbę zapakowanych jednostek (= części składowych opakowania) można 

uzyskać z informacji o „Zawartości” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Format 

n. 3 (numeryczny, do trzech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 

1 do 999 (warstw) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

quantityOfTradeItemsPerPallet  Liczba jednostek handlowych na 
palecie 

43. Dane dot. palety: liczba jednostek wysyłki na paletę 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie, ile sztuk tej jednostki wysyłki przypisanych jest do palety wskazanego typu.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Informacje dotyczą palety typu wskazanego w elemencie danych „Typ / kod palety” Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki.). 

Jednostka wysyłki odnosi się do jednostki podstawowej lub opakowania, których dane podstawowe zostały tu 
przedstawione. 

Współzależności 

„Liczbę jednostek wysyłki na paletę” należy podać dla jednostki wysyłki 47), jeżeli typ palety zdefiniowano 

jako typ / kod palety Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Jeżeli zamiast tego określono kod palety „Towary 
niepaletowane”, nie można podać tej informacji. 

Jeżeli jako jednostkę wysyłki określono paletę kodowaną numerem GTIN, liczba jednostek wysyłki na paletę 
musi wynosić „1”, jako że jednostką wysyłki, o której mowa jest sama paleta (zob. rozdział „Przykłady 
przedstawiania danych podstawowych”: „Przykład 4...”: opakowanie II, str. 280 oraz „Przykład 8...”: 
opakowanie IV i V, str. 86). 

Wskazówki / przykłady 

Dla opakowania mix liczbę zapakowanych jednostek (= części wchodzących w skład opakowania) można 
wziąć z informacji o „Zawartości” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Format 

n. 6 (numeryczny, do sześciu cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 

1 do 999999 (jednostki wysyłki) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

quantityOfLayersPerPallet  Liczba warstw na palecie 

44. Dane dot. palety: liczba warstw na palecie 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

Definicja 
Określenie liczby warstw jednostek wysyłki przypisanych do palety wskazanego typu.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Informacje dotyczą typu palety wskazanego w elemencie danych „Typ / kod palety” Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki.). 

Jednostka wysyłki, o której mowa w definicji to jednostka podstawowa lub opakowanie, których dane 
podstawowe zostały tutaj przedstawione. 

Współzależności 

Liczbę warstw jednostki wysyłki na paletę należy przekazać dla jednostki wysyłki (zob. „Jednostka wysyłki 

(t/n)”, str. 47), jeżeli typ palety został zdefiniowany w elemencie typ / kod palety Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki.). Jeżeli zamiast tego podano kod palety „Towary niepaletowane”, nie można podać tej informacji. 

Jeżeli paletę kodowaną numerem GTIN przedstawia się jako jednostkę wysyłki, liczba warstw jednostki 
wysyłki na paletę musi wynosić „1”, jako że jednostką wysyłki, o której mowa jest sama paleta (zob. rozdział 
„Przykłady przedstawiania danych podstawowych”. „Przykład 4...”: opakowanie II, str. 280 oraz „Przykład 
8...”: opakowanie IV i V, str. 86). 

Wskazówki / przykłady 

./. 

Format 

n. 3 (numeryczny, do trzech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 

1 do 999 (warstw) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie 
atrybutu 

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction  Minimalna 
gwarantowana 

długość życia 
produktu od 

daty produkcji 
[dni] 

45. Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Wartość okresu przechowywania / okresu minimalnej trwałości jednostki handlowej od momentu 
wyprodukowania.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od momentu wyprodukowania oznacza czas pomiędzy 
wyprodukowaniem produktu a przypisanym mu terminem ważności. 

Należy podać wartość liczbową i jednostkę czasu Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Współzależności 
Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości i jego odpowiednią jednostkę czasu należy określić dla 
niektórych świeżych produktów (klasyfikacji produktów). W tych przypadkach należy podać albo okres 
przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania lub okres przechowywania / okres 
minimalnej trwałości od dostawy Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). Istnieje również możliwość podania 
obu informacji. W takim przypadku okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy nie może 
przekraczać okresu przechowywania / okresu minimalnej trwałości od wyprodukowania. 

Odpowiednie klasyfikacje produktów w zależności od kraju są podane w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / 
WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, Warunki grup produktowych „Okres przechowywania / okres minimalnej 
trwałości od wyprodukowania”. Aktualnie warunki klasyfikacji są zdefiniowane dla niemieckiego, fińskiego i 
holenderskiego profilu informacyjnego. 

Informacje te należy podać dla wszystkich jednostek handlowych o ograniczonej trwałości, nawet jeżeli 
przypisana klasyfikacja produktowa nie wymaga dokonania takiego wpisu. W przypadku podania pewnego 
rodzaju daty minimalnej trwałości na opakowaniu ze względu na wymogi prawne, wymaga się wpisu albo 

okresu przechowywania / albo okresu minimalnej trwałości od wyprodukowania i/lub dostawy. Ma to 
zastosowanie nawet wówczas, gdy przydzielona klasyfikacja produktowa nie wymaga wpisu (produkty do 
pielęgnacji niemowląt, kremy itp.) lub w przypadku gdy produkt sprzedaje się tylko przez krótki sezon 
(produkt sezonowy). 

Należy tu zawsze podać obie informacje: wartość liczbową i jednostkę czasu (dzień, tydzień, miesiąc lub rok) 
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Wskazówki / przykłady 
Przykład: 
Witaminy w kapsułkach, 30 SZT.  
Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości: 6 miesięcy  
Tu należy wpisać: 6 
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Format 
n. 3 (numeryczny, do trzech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
1 do 999 (jednostki  czasu) 

0 = wartość niedozwolona 

 

 

 

46. Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy: jednostka czasu 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Jednostka czasu okresu przechowywania / okresu minimalnej trwałości jednostki handlowej od momentu 
dostawy.  

Wyjaśnienia / uwagi 

Dla okresu przechowywania / okresu minimalnej trwałości od momentu dostawy należy podać wartość 

liczbową Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) oraz jednostkę czasu. 

Współzależności 

W przypadku niektórych klasyfikacji produktów typowych dla danego kraju „Okres przechowywania 

/ okres minimalnej trwałości” oraz jego jednostki czasu stanowią informację obowiązkową. 

Szczegóły zawiera punkt „Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości”, str. Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.. 
Tu należy podać jednostkę czasu, jeżeli już wprowadzono odpowiednią wartość liczbową pod „Okres 
przechowywania / okres minimalnej trwałości”, Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). W przeciwnym razie nie 
można podać tej informacji. 

Wskazówki / przykłady 
Przykład: 

Witaminy Delial w kapsułkach, 30 szt. 
Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości: 6 miesięcy  
Tu należy wpisać: miesiąc 

Przykłady: 

 dzień 

 tydzień 

 miesiąc 

 rok 

Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

minimumTradeItemLifespanFromTime

OfArrival  

Minimalna gwarantowana 

długość życia produktu od 
momentu dostawy [dni] 
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Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Okres przechowywania: jednostka czasu”. 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

minimumTemperature  Minimalna temperatura 
magazynowania 

minimumTemperatureUOM Minimalna temperatura - jednostka 
miary 

47. Temperatura (min.): przechowywanie 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNYJEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Dopuszczalna minimalna temperatura jednostki handlowej podczas przechowywania.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Podanie informacji o temperaturze jest istotne w przypadku przetworów mlecznych, towarów niebezpiecznych 
i innych jednostek handlowych, dla których zachowanie pewnego zakresu temperatur jest niezbędne w czasie 
przechowywania ze względów jakości czy bezpieczeństwa - na przykład w związku z zachowaniem terminu 
minimalnej trwałości. 

Współzależności 
W przypadku wprowadzenia wartości temperatury, należy również wpisać jednostkę miary Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.). 

Można wpisać wartość minimalną i/lub maksymalną. 

Wszystkie dane dotyczące temperatury należy podawać stosując tę samą jednostkę miary. 

Wartość minimalna musi być mniejsza od wartości maksymalnej. 

Wskazówki / przykłady 
Dane należy wprowadzić, korzystając z właściwych znaków, np. –4 (°C), 8 (°C). 

Można podać różne temperatury minimalne i/lub maksymalne w odniesieniu do 

 transportu na rynek Błąd! Nie zdefiniowano zakładki., Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), 

 transportu do centrum dystrybucji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki., Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.), 

 i przechowywania 65). 

Format 
n. 3 (numeryczny, do trzech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
-273 do +999  (stopni Celsjusza) 

-460 do +999  (stopni Fahrenheita) 

+0 do +999  (stopni Kelvina) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

maximumTemperature  Maksymalna temperatura 
magazynowania 

maximumTemperatureUOM Maksymalna temperatura – 
jednostka miary 

48. Temperatura (maks.): przechowywanie 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OPCJONALNYJEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Dopuszczalna maksymalna temperatura jednostki handlowej podczas przechowywania  

Wyjaśnienia / uwagi 
Podanie informacji o temperaturze jest istotne w przypadku przetworów mlecznych, towarów niebezpiecznych 
i innych jednostek handlowych, dla których zachowanie pewnego zakresu temperatur jest niezbędne w czasie 
przechowywania ze względów jakości czy bezpieczeństwa - na przykład w związku z zachowaniem terminu 

minimalnej trwałości. 

Współzależności 
W przypadku wprowadzenia wartości temperatury, należy również wpisać jednostkę miary Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.). 

Można wpisać wartość minimalną i/lub maksymalną. 

Wszystkie dane dotyczące temperatury należy podać, stosując tę samą jednostkę miary. 

Wartość maksymalna musi być większa od wartości minimalnej. 

Wskazówki / przykłady 
Dane należy wprowadzić, korzystając z właściwych znaków, np. –4 (°C), 8 (°C). 

Można podać różne temperatury minimalne i/lub maksymalne dla 

 transportu na rynek Błąd! Nie zdefiniowano zakładki., Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.), 

 transportu do centrum dystrybucji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki., Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.), 

 i przechowywania 65). 

Format 
n. 3 (numeryczny, do trzech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
-273 do +999  (stopni Celsjusza) 

-460 do +999  (stopni Fahrenheita) 

+0 do +999  (stopni Kelvina) 
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Nazwa atrybutu GDSN v 

3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

dutyFeeTaxCategoryCode  Stawka podatku 

49. Podatek VAT % - ? 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Ustawowy podatek VAT dla jednostki handlowej w danym kraju.  

Wyjaśnienia / uwagi 

W zależności od profilu informacyjnego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) wymagana jest krajowa 

ustawowa stawka podatku VAT. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 
Jeżeli opakowanie mix zawiera składniki podlegające opodatkowaniu różnymi stawkami podatku VAT (np. 
olejek do opalania i tabletki witaminowe), zaleca się podanie stawki podatku VAT głównego produktu 
decydującego o charakterze opakowania mix. 

Stawkę podatku VAT poszczególnych części składowych należy przekazać w ich danych podstawowych. 

Format 
n. 2 (numeryczny, do dwóch cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Podatek VAT”. 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

importClassificationTypeCode  Klasyfikacji dot. importu - nadane 
przez organ regulujący 

międzynarodowe transakcje 
handlowe - typ 

50. Numer taryfy celnej 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Określenie numeru INTRASTAT dla importu/eksportu z krajów UE albo numer nadany dla celów handlu 
zagranicznego  

Wyjaśnienia / uwagi 
Numer taryfy celnej w Niemczech oparty jest na tzw. Systemie Zharmonizowanym (HS), nadającym kody 

towarom w handlu międzynarodowym. System ten obowiązuje we wszystkich krajach, które przyjęły 
Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. 

Określenie numeru kodu dla poszczególnych produktów wykracza poza numerację HS. Pierwsze osiem cyfr 
numeru taryfy celnej stanowi połączenie Systemu Zharmonizowanego (HS) i tzw. Nomenklatury Scalonej 

(CN). CN określa nomenklaturę istotną dla statystyki celnej w oparciu o HS. Pierwsze osiem cyfr ma też 
służyć oznakowaniu dla celów INTRASTAT. Dziewiąta i dziesiąta cyfra służą kodowaniu cech wspólnych w 
oparciu o TARIC (Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich), a jedenasta cyfra koduje cechy 
krajowe, np. VAT. 

Wskazówki / przykłady 
Można wprowadzić kompletny jedenastocyfrowy numer taryfy celnej lub ośmiocyfrowy numer INTRASTAT. 

Tym samym numer 01 041 080 001 oznacza: 

01 = Dział Systemu Zharmonizowanego (dwie pierwsze cyfry numeru taryfy celnej) 

0104 = Sekcja Systemu Zharmonizowanego (dwie następne cyfry numeru taryfy celnej) 

0104 10 = Podsekcja Systemu Zharmonizowanego (do 6. cyfry numeru taryfy celnej) 

0104 1080 = Podsekcja Nomenklatury Scalonej (do 8. cyfry numeru taryfy celnej): 
    numer INTRASTAT  

0104 0180 00 = TARIC (do 10. cyfry numeru taryfy celnej) 

0104 0180 00 1 = Cecha krajowa (11. cyfra numeru taryfy celnej) 

Format 
an 11 lub an 8 (alfanumeryczny, zawsze dokładnie jedenaście lub osiem cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
Kompletny jedenastocyfrowy numer taryfy celnej lub ośmiocyfrowy numer INTRASTAT. Dopuszczalne jest 
stosowanie zer początkowych. 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

percentageOfAlcoholByVolume  Procentowa zawartość alkoholu 

51. Zawartość procentowa alkoholu (% obj.) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNO-LOKALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX 

Definicja 
Objętościowa zawartość alkoholu w jednostce handlowej.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Informacje te wykorzystuje się np. przy identyfikacji win. 

Współzależności 
W holenderskim i fińskim profilu informacyjnym, należy podać procentową zawartość alkoholu (% obj.) w 
przypadku przypisywania niektórych klasyfikacji produktów Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) 
holenderskiej listy kodów CBL czy fińskiej klasyfikacji produktów. 

Te klasyfikacje produktów Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) są wymienione w Instrukcja GS1 LISTY 
KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH (zob. warunki klasy produktowych „Zawartość alkoholu”). 

Zawartość procentową alkoholu (% obj.) można i powinno się również podać dla pozostałych 

kodów / klasyfikacji produktów CBL i należy ją zawsze określać dla wyrobów alkoholowych, gdy 

informacje o % obj. zapisywane są na opakowaniu produktu. 

Wskazówki / przykłady 
Brandy MARIACRON: 36 (% obj.) 

Zapis: 36 

Format 
n. 4 (4.2) (numeryczny, do dwóch miejsc przed i dwóch po przecinku) 

Atrybuty / przedział wartości 
0,01 do 99,99 (%) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN v 3.1 Tłumaczenie atrybutu 

suggestedRetailPrice/tradeItemPrice 

 

Cena sprzedaży na 
jednostce handlowej - 

wartość 

  Cena sprzedaży na 

jednostce handlowej - 
jednostka miary 

52. Cena katalogowa pozycji na fakturze  

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE 

 

Definicja 
 

Oficjalna cena katalogowa danej pozycji na fakturze. Wyjaśnienia / uwagi 
 

./. 

Współzależności 
Cena katalogowa może być nadana tylko wtedy, gdy dany produkt oznaczony jest jako pozycja na fakturze 
48). Niemniej jednak zapis ten jest opcjonalny. 

Jeśli określono cenę katalogową, trzeba również określić walutę 69), podstawę naliczania ceny Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.) oraz jednostkę miary Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Wskazówki / przykłady 
12,65 euro za 10 kilogramów zapis: 12,65 

Ceny ustalane dwustronnie nie są przekazywane do Katalogu GDSN, ale mogą zostać przesłane za pomocą 
dodatkowej usługi GS1: Bilateral Process Prices [ceny ustalane dwustronnie]. 

Format 
n..11 (11,4) (numeryczny, do siedmiu miejsc przed przecinkiem i do czterech po przecinku) 

Atrybuty / przedział wartości 
0,0001 do 9999999,9999 (waluta) 

0 = wartość niedozwolona 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

classOfDangerousGoods  Klasa materiałów niebezpiecznych 

53. Towary niebezpieczne: klasyfikacja 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Klasyfikacja towarów niebezpiecznych odnośnie do jednostki handlowej przewożonej transportem drogowym i 
kolejowym (ADR, RID). 

Wskazówki / przykłady 
Somat Classic: 8 (substancja żrąca atakująca żywe tkanki ) 

Przykłady: 

 1 Materiały i przedmioty wybuchowe 

 2  Gazy 

 3  Materiały ciekłe zapalne 

 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone 

 4.2 Materiały samozapalne 

 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 

 5.1 Materiały utleniające 

 5.2 Nadtlenki organiczne 

 6.1 Materiały trujące 

 6.2 Materiały zakaźne 

 7 Materiały radioaktywne 

 8 Materiały żrące 

 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne  

Format 
4 (alfanumeryczny, do 4 znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Kompletna lista kodów dostępna jest w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, 
lista kodów „Towary niebezpieczne: klasyfikacja”. Lista ta odpowiada europejskim umowom w sprawie 
przewozu towarów niebezpiecznych. 
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Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

servingSuggestion  Sposób podawania produktu 

54. Sposób podawania produktu  

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 WARUNKOWO OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA 

Definicja 
Określenie listy składników zawartych w jednostce podstawowej, w kolejności malejącej według wagi 
poszczególnych składników. Wiąże się to z czasem potrzebnym na przygotowanie produktu, zgodnie z 

dyrektywą 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych, i/lub listą czynności związanych z przyrządzaniem produktu, a także ewentualnych 
wskazówek odnośnie do innych zastosowań.   

Wyjaśnienia / uwagi 
Lista składników ma na celu dostarczenie konsumentowi szczegółowych informacji na temat oferowanego 
produktu. Powinno mu to umożliwić dokonanie obiektywnego wyboru. Informacje te są szczególnie istotne dla 

osób cierpiących na alergie i będących na specjalnej diecie. 

Propozycje przyrządzania mają na celu uzyskanie optymalnego produktu gotowego i jak najlepsze jego 
zastosowanie . 

Współzależności 
Informacje te można przekazać jedynie wtedy, gdy „Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych / 

informacje dodatkowe” ustawione są na: 

 - tak, Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, prod. spożywcze 

- tak, Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, prod. niespożywcze lub  

- tak, Informacje dodatkowe Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Jeśli podano listę składników / sposób przygotowania, trzeba również podać 

 odpowiadający im „Kod języka” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) 
Jeśli wprowadzono informacje dotyczące listy składników/ proponowanego sposobu przyrządzania, jeden z 
kodów języka musi odpowiadać profilowi informacyjnemu. 

Maks. pięć różnych list składników / proponowanych sposobów przyrządzania może wiązać się z 
odpowiadającym im kodem języka. 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady: 

Składniki: 

pieczona pierś kurczaka, pokrojona w plastry; mango, pokrojone w kostkę; majonez; pasta cytrynowa 

Proponowany sposób przyrządzenia: 

Pokrojonego kurczaka i mango włożyć do średniej wielkości miski. Wymieszać majonez z pastą cytrynową, 
zalać kurczaka i mango w misce. Dodać garść posiekanej świeżej mięty, wymieszać, podawać na liściach 
sałaty masłowej. 
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Format 
1024 (alfanumeryczny, do 1024 znaków) 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

ingredientStatement  Zawartość - składnik / Zestawienie 
składników 

55. Składniki 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA  

Definicja 
Określenie składników produktu.  

Wyjaśnienie 
./. 

Współzależności 
Określenie to można przekazać jedynie wtedy, gdy kryteria „Informacje o masowych towarach 
konsumpcyjnych / informacje dodatkowe (tak/nie)” ustawione są na: 

-  tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, art. spożywcze 

- tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, art. niespożywcze lub  

- tak, informacje dodatkowe” Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Można wyszczególnić do piętnastu składników. 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady: 

 azobarwniki 

 składniki pochodzenia zwierzęcego 

 mięso / ryby / skorupiaki 

Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów dostępna jest w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTÓW, lista kodów 
„Składniki”. 
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Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

  Miejsce pochodzenia produktu - 
szczegółowe podanie regionu 

56. Miejsce pochodzenia produktu - szczegółowe podanie regionu  

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX  

Definicja 
Kraj pochodzenia, w którym wyprodukowano jednostkę handlową.   

Wyjaśnienia / uwagi 
Termin „kraj pochodzenia” ma znaczenie z punktu widzenia prawa celnego. 

W przypadku wyrobów alkoholowych informacja ta wykorzystywana jest np. przy identyfikacji win. 

Współzależności 
./. 

Wskazówki / przykłady 
Przykłady: 

 Dania 

 Finlandia 

 Francja 

Format 
3 (alfanumeryczny, do trzech znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów dostępna jest w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Kraj”. 
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Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

preparationTypeCode  Typ obróbki 

57. Poziom przetworzenia – Typ obróbki? 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OPCJONALNY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA  

Definicja 
Określenie poziomu przetworzenia (0 - 100 %) półproduktów świeżych i głęboko zamrożonych. 

Wyjaśnienie 
Poziom przetworzenia określa procentowo stopień przygotowania produktu spożywczego. Pomaga to 
konsumentowi ocenić, jak długo będzie trwało przygotowanie go do spożycia. 

Współzależności 
Określenie to można przekazać jedynie wtedy, gdy kryteria „Informacje o masowych towarach 
konsumpcyjnych / informacje dodatkowe (tak/nie)” ustawione są na: 

- tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. SPOŻ. 

- tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. NIESPOŻ. lub  

- tak, informacje dodatkowe”. 

Wskazówki / przykłady 
Przykład: 

 Poziom przetworzenia 0 Poziom podstawowy = 0 % 

Przykład: ziemniaki nieobrane 

 Poziom przetworzenia 1 gotowe do obróbki kuchennej = 25 % 

Przykład: ziemniaki obrane 

 Poziom przetworzenia 2 gotowe do przyrządzenia = 50 % 

Przykład: ziemniaki krojone 

 Poziom przetworzenia 3 gotowe do obróbki termicznej = 65 % 

Przykład: masa na placki ziemniaczane 

 Poziom przetworzenia 4 gotowe do odgrzania = 85 % 

Przykład: ugotowane ziemniaki 

 Poziom przetworzenia 5 gotowe do spożycia = 100 % 

Przykład: chrupki ziemniaczane 

Format 
4 (alfanumeryczny, do 4 znaków) 
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Nazwa atrybutu GDSN 

v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

  Wartość odżywcza - wartość 

  Wartość odżywcza - jednostka miary 

58. Wartość odżywcza (wartość odniesienia) 

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA 

Definicja 
Określenie wartości odniesienia dla wartości odżywczej danego produktu.   

Wyjaśnienia / uwagi 
./. 

Współzależności 
Określenie należy przekazać, 

 jeżeli „Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych / informacje dodatkowe (t/n)” 

ustawione są na „tak, Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. SPOŻ.” Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki.) oraz 

 „Niemieckie zestawienie kodów i wartości odżywczych produktów spożywczych” nie jest 

wprowadzone Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.) (można wprowadzić tylko dla produktów 

niemieckiego profilu informacyjnego). 
Ponadto, jeśli nie wprowadzono Niemieckiego zestawienia kodów i wartości odżywczych produktów 

spożywczych. różne informacje o masowych towarach konsumpcyjnych oraz informacje dodatkowe Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki.) wymagają podania tej wartości odniesienia. Informacje te określa się wyraźnie w 

stosownych miejscach. 

Określenie to można dodatkowo przekazać, 

 jeżeli informacje o masowych towarach konsumpcyjnych są ustawione na „tak, Informacje o 

masowych towarach konsumpcyjnych, ART. SPOŻ.” 

 i zostało wprowadzone Niemieckie zestawienie kodów i wartości odżywczych produktów 

spożywczych. 
W takim przypadku nie ma konieczności podawania wartości odniesienia wartości odżywczej, jako że 
Niemieckie zestawienie kodów i wartości odżywczych produktów spożywczych zawiera już te informacje i 
dodanie tam tego wpisu spowodowałoby nadmiar informacji. 

Wskazówki / przykłady 
1 litr mleka ma wartość odżywczą na 100 ml 

10 kg ryżu ma wartość odżywczą na 100 g 

Przykłady: 

 na 100 ml 

 na 100 g 

 na sztukę 
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 na porcję 

Format 
3 (alfanumeryczny, do 3 znaków) 

Atrybuty / przedział wartości 
Lista kodów jest dostępna w Instrukcja GS1 LISTY KODÓW / WARUNKI GRUP PRODUKTOWYCH, lista kodów 
„Wartość odżywcza (wartość odniesienia)” 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN v 
3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

dailyValueIntakeReference  Odniesienie do sugerowanej diety np. 
2000 kcal 

59. Wartość kaloryczna brutto kJ  

Status informacyjny / poziom zastosowania 

 GLOBALNY 

 WARUNKOWO OBOWIĄZKOWY 

 JEDNOSTKA PODSTAWOWA  

Definicja 
Określenie wartości kalorycznej brutto w kilodżulach (kJ) 

Wyjaśnienia / uwagi 
Kcal przelicza się na kJ w stosunku 1 do 4,1868. 

Współzależności 
Wartość kaloryczna (kJ) musi zostać podana, jeśli 

 kryteria „Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych / informacje dodatkowe (t/n)” są 

ustawione na „tak, Informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. SPOŻ.”, Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki.) oraz 

 „Niemieckie zestawienie kodów i wartości odżywczych art. Spożywczych” nie zostało 

wprowadzone (zob. str.109) (wprowadzenie jest możliwe jedynie w przypadku niemieckiego 

profilu informacyjnego.) 
Ponadto określenie to można podać tylko wówczas, jeżeli kryteria „Informacje o masowych towarach 
konsumpcyjnych/ informacje dodatkowe (t/n)” są ustawione na: 

- tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. SPOŻ. 

- tak, informacje o masowych towarach konsumpcyjnych, ART. NIESPOŻ. lub  

- tak, informacje dodatkowe Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.). 

Jeśli wprowadzono tu informacje, a nie określono Niemieckiego zestawienia kodów i wartości odżywczych 
prod. spożywczych, trzeba wprowadzić wartość odniesienia wartości odżywczej Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki.). 
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Wskazówki / przykłady 
Szarlotka (80 g): 920 kJ (porcja) 

 Format 
n. 4 (numeryczny, do czterech cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 
0 do 9999 (kJ) 

 

 

 

Nazwa atrybutu GDSN 
v 3.1 

Tłumaczenie atrybutu 

  GTIN zastąpionego produktu 

60. Numer GTIN zastąpionego produktu 

Status informacyjny / poziom zastosowania GLOBALNY 

 OPCJONALNY JEDNOSTKA PODSTAWOWA / OPAKOWANIE MIX / OPAKOWANIE ZBIORCZE  

Definicja 
Numer GTIN poprzedniego produktu zastąpionego jednostką podstawową lub opakowaniową.  

Wyjaśnienia / uwagi 
Jeśli jednostka podstawowa lub opakowaniowa posiada poprzednika - może to mieć miejsce na przykład 
wtedy, gdy na rynek wchodzi nowa wersja produktu i zmienia się numer GTIN - tutaj należy wprowadzić GTIN 
tego poprzednika. Oznacza to, że dany produkt jest następcą jednostki handlowej lub opakowaniowej, co 
pozwala na powiązanie następcy i poprzednika w systemach handlowych. 

Współzależności 
W przypadku nowego żądania działania, numer GTIN wprowadzonego tu poprzednika musi być już 

zdefiniowany w GS1 u tego samego dostawcy danych (GLN) i w tym samym profilu informacyjnym. 

Wskazówki / przykłady 
Paczka detergentu jest wycofywana z rynku i zastąpiona mniejszym, nowocześniejszym pudełkiem, które 
musi mieć nadany nowy numer GTIN (zob. Instrukcja GS1 INFORMACJE OGÓLNE, ZASADY I STRUKTURY, 
"Przedstawienie dostępności". W tym przypadku tu należy wprowadzić poprzedni numer GTIN. 

 Format 
n. 14 (numeryczny, do 14 cyfr) 

Atrybuty / przedział wartości 

 EAN-13 (13 cyfr) 

 EAN-8 (8 cyfr) 

 UPC  (12 cyfr) 

 EAN-14 (14 cyfr) 
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UWAGA: W wielu krajach nie można zalecać 14-cyfrowego numeru GTIN!4 

 

3 Załączniki 

                                                
4 Jeśli w zamówieniach, cennikach lub systemach zarządzania zapasami stosuje się jednostki handlowe 
o zmiennej wadze, producent przydziela im 14-cyfrowy numer GTIN zaczynający się od 9 w celu 
jednoznacznej identyfikacji. Więcej informacji na temat numerowania jednostek handlowych można uzyskać 

w odpowiednich organizacjach GS1. 
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Przykład 1: Hierarchia opakowań dla produktów „jawnych” i „niejawnych” 

Kawa (z sześcioma opakowaniami) 

Opakowania „jawne”5:  

 

Jednostka podstawowa: 

 

Paczka kawy, 

500 gramów  

GTIN jednostki podstawowej 40 00000 00000 6 

Jednostka podstawowa tak (dotyczy)  

Zawartość 500 
Zawartość: jednostka miary gram 

Niejawne (t/n) nie (nie dotyczy) 

Opakowanie I (np. tacka) 

 

Tacka z 10 paczkami 

kawy 

GTIN opakowania 41 11111 11111 3 

GTIN kolejnego opakowania 
niższego stopnia 40 00000 00000 6 
Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 10 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 10 

Niejawne (t/n) nie (nie dotyczy) 

Opakowanie II (np. display) 

 

„Display” z 4 tackami 

GTIN opakowania 42 22222 22222 0 

GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 41 1111 11111 3 
Liczba kolejnych opakowań  

niższego stopnia 4 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 40 

Niejawne (t/n) nie (nie dotyczy) 

Opakowanie III (np. paleta 1/2): 

 

Paleta 1/2 z 48 

tackami 

GTIN opakowania 43 33333 33333 7 

GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 41 11111 11111 3 
Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 48 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 480 

Niejawne (t/n) nie (nie dotyczy) 

 

 

                                                
5 Marki oraz niektóre opakowania pośrednie lub transportowe na zamówienie klienta podlegają negocjacjom 

tylko pomiędzy kilkoma partnerami handlowymi. Produkty  te można zakodować w GS1 jako “niejawne” 
(zob. str. 2). Wówczas należy dodatkowo określić numery GLN podmiotów uprawnionych do tych produktów 
(zob. str. 2). 
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Opakowania „niejawne" 

 

Opakowanie IV (np. tacka 
o wymiarach na zamówienie klienta) 

 

Tacka z 12 paczkami 

kawy 

GTIN opakowania 44 44444 44444 4 

GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 40 00000 00000 6 

Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 12 

Liczba zaw jednostek podstaw. 12 

Niejawne tak (dotyczy)  
Niejawny GLN  43 88840 00000 5 
Niejawny GLN  43 22862 00000 1 

Opakowanie V (np. karton 
o wymiarach na zamówienie klienta) 

 

Karton 

z 28 paczkami kawy 

GTIN opakowania 45 55555 55555 1 

GTIN kolejnego opakowania  

niższego stopnia 40 00000 00000 6 
Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 28 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 28 

Niejawne tak (dotyczy)  
Niejawny GLN  43 88840 00000 5 

Niejawny GLN  43 22862 00000 1 

Opakowanie VI (np. paleta 1/2 

o wymiarach na zamówienie klienta) 

 

Półpaleta z 32 

tackami 

GTIN opakowania 46 66666 66666 8 

GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 44 44444 44444 4 
Liczba kolejnych opakowań  

niższego stopnia 32 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 384 

Niejawny tak (dotyczy) 
Niejawny GLN  43 88840 00000 5 
Niejawny GLN  43 22862 00000 1 
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Przykład 2: Przedstawienie opakowania pośredniego (np. folii termokurczliwej itp.) 

Dezodorant w sprayu  
(z dwoma opakowaniami) 

Jednostka podstawowa: 

 

Dezodorant w sprayu 

pojemność 75 ml  

GTIN jednostki podstawowej 41 11111 11111 3 

Jednostka podstawowa tak (dotyczy) 

Zawartość 75 
Zawartość: jednostka miary mililitr 

 

Opakowanie I (np. folia termokurczliwa): 

 

Opakowanie pośrednie 

(folia termokurczliwa) 

z 5 dezodorantami w 

sprayu  

GTIN6 opakowania 42 22222 22222 0 
GTIN kolejnego opakowania 
niższego stopnia 41 11111 11111 3 

Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 5 

Liczba zaw. jednostek podstaw. 5 

 

 

Opakowanie II (np. karton): 

 

Karton z 4 

opakowaniami 

pośrednimi (folia 

termokurczliwa itp.) 

GTIN opakowania 43 33333 33333 7 
GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 42 22222 22222 0 
Liczba kolejnych opakowań  

niższego stopnia 4 
Liczba zaw. jednostek podstaw. 20 

                                                
6 Opakowania pośrednie (np. folia termokurczliwa), kodowane własnym GTIN przedstawia się w GS1 jako 

opakowanie w hierarchii opakowań jednostki podstawowej. 
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Przykład 3: Hierarchia opakowań paczki papierosów 

Paczka papierosów   
(z dwoma opakowaniami) 

Jednostka podstawowa: 

 
 

Paczka papierosów z 

19 papierosami  

GTIN jednostki podstawowej 40 23529 5 

Jednostka podstawowa tak (dotyczy) 

Jednostka konsumencka tak (dotyczy) 

Zawartość 19 
Zawartość: jednostka miary sztuka 

 

 

 

 

Opakowanie I7 (np. kartonik papierosów): 

 
 

Kartonik z 10 

paczkami papierosów 

GTIN opakowania 40 23500 70784 8 
GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 40 23529 5 

Liczba kolejnych opakowań  

niższego stopnia 10 
Liczba zaw. jednostek podstaw. 10 

Jednostka konsumencka tak (dotyczy) 

 

 

 

Opakowanie II (np. karton): 

 
 

Karton z 16 

kartonikami 

papierosów 

GTIN opakowania 54 10706 70874 5 
GTIN kolejnego opakowania 
niższego stopnia 40 23500 70784 8 

Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 16 
Liczba zaw. jednostek podstaw. 160 

Jednostka konsumpcyjna nie (nie dotyczy) 

 
 

                                                
7 Opakowanie I (= kartonik z 10 paczkami papierosów) jest przedstawione jako opakowanie w hierarchii 

opakowań jednostki podstawowej – a nie jako pojedyncza jednostka podstawowa – nawet jeśli sam kartonik 

sprzedaje się jako jednostkę konsumencką. Dotyczy to również towarów spożywczych.  
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Przykład 4: Dodatkowy wymiar w nazwie produktu (długiej) oraz palecie z własnym 

numerem GTIN 

Papier toaletowy  

(z dwoma opakowaniami) 

Jednostka podstawowa:  

 
 

 

 
 
 

Paczka papieru 

toaletowego, 6 rolek 

po 152 listków 

GTIN jednostki podstawowej 40 15400 62054 9 
Jednostka podstawowa tak (dotyczy) 

Zawartość 6 
Zawartość: jednostka miary sztuka 

Nazwa artykułu (długa)8 BESS DECOR 6X152 listków 

Nazwa artykułu BESS DECOR 6X152 listków 
 SUPER WYTRZYMAŁY I CHŁONNY 
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  

Paleta standardowa / paleta (t/n) nie, nie paleta  
Dane dot. palety: 
Typ/kod palety europaleta ½ ... 
Liczba jedn. wysyłk. na paletę  180 
Liczba warstw jedn. wys. na paletę  20 
Waga brutto palety (g) 668000 
Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  

Wysokość załadunku palety (mm) 1050 (mm) 
Współczynnik stertowania palety 1 

  

Opakowanie I (np. worek plastikowy) 

 

Worek plastikowy z 9 

paczkami 

GTIN opakowania 40 15400 62065 5 
GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia 40 15400 62054 9 
Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia 9 
Liczba zaw. jednostek podstaw. 9 

 

  

                                                
8 Jako że liczbę listków w rolce można przedstawić jako dodatkowy wymiar zawartości za pomocą zawartości 

jednostki handlowej, informacje te należy podać w nazwie produktu(długiej). Nazwa (długa) produktu może 
mieć maksymalnie 35 znaków. Natomiast nazwa produktu (zob. str. 2) może mieć maksymalnie 100 

znaków, co pozwala na bardziej szczegółowy opis. 
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Opakowanie II (np. paleta):  

 

Pełnowymiarowa paleta 

z 180 paczkami 

GTIN opakowania 40 15400 62056 3 

GTIN kolejnego opakowania  
niższego stopnia9 40 15400 62054 9 
Liczba kolejnych opakowań  
niższego stopnia10 180 
Liczba zaw. jednostek podstaw. 180 
Typ opakowania europaleta 1/1  
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  

Paleta standardowa / paleta (t/n) tak, paleta (ale nie paleta 
standardowa)  
Dane dot. palety: 

Typ/kod palety europaleta 1/1 
Liczba jedn. wysyłki na paletę11 1 
Liczba warstw jedn. wys. na paletę 1 

Liczba warstw kolejnej 
jednostki niższego stopnia  18 
Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  
Wysokość załadunku palety (mm)  1950 (mm) 
Współczynnik stertowania palety 1 

 

                                                
9Ponieważ obydwa opakowania zawierają bezpośrednio jednostkę podstawową, numer GTIN kolejnego 

opakowania niższego stopnia w obydwu przypadkach stanowi numer GTIN jednostki podstawowej. 
10Ponieważ na paletę ładuje się jednostki podstawowe, (a nie worki polietylenowe), liczba kolejnych opakowań 

niższego stopnia jest taka sama jak liczba zawartych jednostek podstawowych. 
11Ponieważ jednostką wysyłki jest paleta, liczba jednostek wysyłki oraz liczba warstw jednostek wysyłki na 
paletę musi wynosić "1" (zob. str. 205, 2062)). Liczba kolejnych jednostek wysyłki niższego stopnia = liczba 
kolejnych opakowań niższego stopnia. 

 



 

Instrukcja dot. Polskiego Modelu Danych Podstawowych    
 

 © 2016 GS1 Polska  Strona 86 z 90 

Przykład 5: Opakowanie mix 

Jednostka podstawowa: Zawsze typu „mix display”12 
(bez opakowań) 

 

„Mix display” 

na europalecie 1/4 

bez GTIN 

Profil informacyjny (sektor/kraj) ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ 

NIESPOŻYWCZE Niemcy 

GTIN jednostki podstawowej 4015400 40358 6 

Jednostka podstawowa tak (dotyczy) 

Nazwa artykułu (długa) ZAWSZE MIESZANA PALETA 68 

Jednostka wysyłki tak (dotyczy) 

Jednostka zamówienia tak (dotyczy) 

Jednostka na fakturze tak (dotyczy) 

Zawartość 68 

Zawartość: jednostka miary sztuka 

Typ opakowania Opakowanie typu „display” 

Paleta standardowa / paleta (t/n) nie, nie paleta 

Dane dot. palety:  

Typ/kod palety europaleta ¼ 

Liczba jednostek wysyłki na paletę 113 

Liczba warstw jednostek wysyłki na 
paletę 

1 

Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku 

Wysokość załadunku palety 1050 (mm) 

Współczynnik stertowania palety 1 

Waga brutto palety (g) 28500 

 Liczba warstw kolejnej jednostki 

niższego stopnia na paletę 

(wpis niemożliwy) 

                                                
12  Każde pojedyncze opakowanie mix  dostarczane jest na europalecie ¼ i właśnie dlatego nazywa się je 

paletą mieszaną, choć paleta sama w sobie nie jest określana własnym numerem GTIN (zob. str. 203) lecz 
tylko danymi dot. palety opakowania mix, ale nie jako opakowanie samo w sobie.  

13 Liczbę jednostek wysyłki na paletę należy wprowadzić jako “1”, ponieważ na wskazaną paletę pakuje się 
jedno opakowanie typu „display”. Liczbę jednostek wysyłki można wziąć z zawartości (68 sztuk), ponieważ 

dla opakowania mix  zawartość pokazuje liczbę sztuk (części składowych). 
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Przykład 6: Dane dot. palety i informacje o palecie standardowej / palecie 

Jednostka podstawowa: Bärenmarke 
(z czterema opakowaniami) 

Jednostka podstawowa (np. puszka):  

 

Puszka 340 g 

GTIN jednostki podstawowej 40 05500 01110 1 
Jednostka podstawowa tak (dotyczy) 

Zawartość 340 (gramów) 

Jednostka zamówienia nie (nie dotyczy)  

Jednostka wysyłki nie (nie dotyczy) 

 

Opakowanie I (np. tacka / karton): 

 

Tacka kartonowa 

(jedna warstwa) 20 

puszek 

GTIN opakowania  40 05500 24141 6 
GTIN kolejnego opakowania niższego stopnia 40 05500 01110 1 
Liczba kolejnych opakowań niższego stopnia  20 
Liczba zaw. jednostek podstaw.   20 

 
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  
Typ opakowania Tacka kartonowa 
jednowarstwowa  

Paleta standardowa / paleta (t/n) nie, nie paleta  
Dane dot. palety: 
Typ/kod palety ISO1 - 1/1 EUROpaleta 

Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  
Liczba jednostek wysyłki na paletę  72 
Liczba warstw jednostek wysyłk. na paletę  9 
Waga brutto palety (g) 582000 
Wysokość załad. palety (w tym pal.) (mm) 960 
Współczynnik stertowania palety 2 
Liczba warstw kolejnej jedn. niższego  

stopnia na paletę14 ...(wpis niemożliwy)  

 

Opakowanie II (np. CHEP ¼): 

 

GTIN opakowania  40 05500 21130 3 
GTIN kolejnego opakowania niższego stopnia 40 05500 24141 6 

Liczba kolejnych opakowań niższego stopnia  4 
Liczba zaw. jednostek podstaw.  480 
 
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  
Typ opakowania Opak. typu display lub CHEP ¼   
Paleta standardowa / paleta (t/n) nie, nie paleta  

Dane dot. palety: 
Typ/kod palety ISO1 – EUROpaleta 1/1 
Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  
Liczba jednostek wysyłki na paletę 4 
Liczba warstw jednostek wysyłki na paletę  1 

Waga brutto palety (g) 768000 
Wysokość załad. palety (w tym palety) (mm) 1370 

Współczynnik stertowania palety 3 

                                                
14 „Liczbę warstw kolejnej jednostki niższego stopnia na paletę” można wpisać w danych podstawowych tylko 
dla palet „kodowanych numerem GTIN” ("Paleta standardowa / paleta (t/n)" = „tak, paleta standardowa” lub 

„tak, paleta (ale nie paleta standardowa)”. Tu nie ma ona zastosowania. 
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CHEP ¼ z 24 tackami 

kartonowymi 
(jednowarstwowymi) 

po 20 puszek 

 
Liczba warstw kolejnej jednostki niższego  
stopnia na paletę22 ...(wpis niemożliwy) 

 

Opakowanie III (np. CHEP 1/2) 

 

CHEP ½  z 48 tackami 

kartonowymi 
(jednowarstwowymi) 
po 20 puszek 

GTIN opakowania  40 05500 01138 5 
GTIN kolejnego opakowania niższego stopnia 40 05500 24141 6 
Liczba kolejnych opakowań niższego stopnia 48 
Liczba zaw. jednostek podstaw.  960 

 

Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  
Typ opakowania Opak. typu „display” lub CHEP 
¼ 
Paleta standardowa / paleta (t/n)                  nie, nie paleta  
Dane dot. palety: 
Typ/kod palety ISO1 – EUROpaleta 1/1... 
Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  

Liczba jednostek wysyłki na paletę 2 
Liczba warstw jednostek wysyłki na paletę 1 
Waga brutto palety (g) 784000 
Wysokość załad. palety (w tym pal.) (mm)  1400 
Współczynnik stertowania palety 4 
Liczba warstw kolejnej jednostki  

niższego stopnia na paletę15 ...(wpis niemożliwy)  

 

Opakowanie IV (np. paleta 1/1 z numerem GTIN 
nie paleta standardowa): 

                                                
15 „Liczbę warstw kolejnej jednostki niższego stopnia na paletę” można wpisać w danych podstawowych tylko 
dla palet „kodowanych GTIN” ("Paleta standardowa / paleta (t/n)" = „tak, paleta standardowa” lub „tak, 

paleta (ale nie paleta standardowa)” nie ma tu zastosowania. 
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EUROpaleta 1/1 z 

własnym GTIN z 96 
tackami kartonowymi 
po 20 puszek  

GTIN opakowania  40 05500 21116 7 
GTIN kolejnego opakowania niższego stopnia 40 05500 24141 6 
Liczba kolejnych opakowań niższego stopnia 96 
Liczba zaw. jednostek podstaw.  1920 

 
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  
Typ opakowania Opakowanie typu „display”  
Paleta standardowa / paleta (t/n) tak, paleta (ale nie 
 paleta standardowa) 
Dane dot. palety: 
Typ/kod palety ISO1 – EUROpaleta 1/1 

Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  
Liczba jednostek wysyłki na paletę 1 

Liczba warstw jednostek wysyłk. na paletę  1 
Waga brutto palety (g)16 ...(wpis niemożliwy)  
Wysokość załadunk. palety (w tym pal.) (mm) 1230 
Czynnik stertowania palety 4 
Liczba warstw kolejnej jednostki  

niższego stopnia na paletę 12  

 

                                                
16 „Wagę brutto palety” można wpisać tylko w danych podstawowych jednostki, która sama nie stanowi palety 
(„Paleta standardowa/paleta (t/n)" = „nie, nie paleta"), w przeciwnym razie nie ma ona tu zastosowania. 

Określenie to byłoby zbędne i byłoby takie samo jak waga brutto. 
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Opakowanie V (np. paleta 1/1 z kodem GTIN,  
paleta standardowa):17 

 

 

europaleta 1/1 z 

własnym GTIN z 72 
tackami kartonowymi 
(jednowarstwowymi) 
po 20 szt. Jest to 

standardowa paleta 
tacki kartonowej. 

GTIN opakowania  40 05500 21116 7 
GTIN kolejnego opakowania niższego stopnia 40 05500 24141 6 
Liczba kolejnych opakowań niższego stopnia 72 
Liczba zaw. jednostek podstawowych  1440 

 
Waga brutto (g) 582000 

 
Jednostka wysyłki tak (dotyczy)  
Typ opakowania Opakowanie typu „display”  

Paleta standardowa / paleta (t/n) tak, paleta standardowa  
Dane dot. palety: 

Typ/kod palety ISO1 – europaleta 1/1  
Wykorzystanie palety wielokrotnego użytku  
Liczba jednostek wysyłki na paletę 1 
Liczba warstw jednostek wysyłk. na paletę  1 
Waga brutto palety (g)18 (wpis niemożliwy)  
Wysokość załad. palety (w tym pal.) (mm) 960 

Czynnik stertowania palety 2 
Liczba warstw kolejnej jednostki  
niższego stopnia na paletę 9  

  

  

                                                
17 To opakowanie nie jest prawdziwym opakowaniem, ale tylko wymyślonym przykładem dla zobrazowania 
palety standardowej “kodowanej numerem GTIN”, gdzie paletowanie w danych dot. palety kolejnego 
opakowania niższego stopnia (Tacka kartonowa = kolejne opakowanie) jest zilustrowane jako paleta 
niekodowana numerem GTIN. 
18 „„Wagę brutto palety” można wpisać tylko w danych podstawowych jednostki, która sama nie stanowi 
palety („Paleta standardowa/paleta (t/n)" = „nie, nie paleta"), w przeciwnym razie nie ma ona tu 

zastosowania. Określenie to byłoby zbędne i byłoby takie samo jak waga brutto. 


