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WPROWADZENIE

Każdego dnia do sieci sklepów Biedronka traﬁają tysiące produktów, które, zanim traﬁą
w ręce klientów, przechodzą złożony cykl logistyczny. Każdy z tych produktów pakowany
jest w opakowanie, które powinno spełniać podstawowe funkcje, takie jak: ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosferycznymi i chemicznymi podczas
składowania i transportu, oraz odpowiednia ekspozycja na półkach sklepowych.
Opakowania są elementem, bez którego procesy produkcyjne, magazynowe i transportowe
nie mogłyby być efektywnie realizowane.
To właśnie transport produktów – jego zabezpieczenie oraz oznaczenia są szczególnie
ważne i spełniają istotną rolę w efektywnym, bezpiecznym szybkim przepływie towarów
pomiędzy Centrami Dystrybucyjnymi a sklepami. Dlatego potrzebne jest ustandaryzowanie
tych procesów i dostosowanie się do wymogów, które zoptymalizują proces przyjęć
w Centrach Dystrybucyjnych. Proces przepływu produktów w magazynie bywa bardzo
złożony, a brak dostosowywania się do wytycznych prowadzi do wydłużenia procesów
logistycznych a w rezultacie opóźnień w dostawach do sklepów. W związku z tym bardzo
ważne jest zadbanie o palety, na których dostarczane są produkty, aby ułatwić procesy
logistyczne, ale także zadbać o bezpieczeństwo pracy pracowników i produktów.
Poniższy dokument dedykowany jest lepszemu zrozumieniu wymagań dotyczących dostaw
produktów do Centrów Dystrybucyjnych sieci sklepów Biedronka w zakresie:
• wymiarów i wagi palet dostarczanych z produktami
• zabezpieczeń palet podczas transportu i przechowywania
• oznaczeń palet dla lepszej identyﬁkacji produktów podczas dostaw
Celem poniższego dokumentu jest poprawa efektywności pracy pomiędzy dostawcami
a Centrami Dystrybucyjnymi sieci sklepów Biedronka.
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PODZIAŁ
Dostawy do Centrów Dystrybucyjnych sieci sklepów Biedronka przyjmowane są wyłącznie
na nośnikach paletowych. Rozróżniamy trzy sposoby dostaw produktów w zależności od
przeznaczenia ekspozycji:
• standy ekspozycyjne
• palety do ekspozycji w sklepach
• palety dekompletowane w Centrach Dystrybucyjnych

PALETY

STANDY

PALETY DO DEKOMPLETACJI
W MAGAZYNACH
PALETY DO EKSPOZYCJI
W SKLEPACH
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DEFINICJE

Standy w rozumieniu JMP są to specjalne konstrukcje, najczęściej tekturowe, służące do
ekspozycji produktów różnych kategorii na nośnikach paletowych (str. 6-7).

Palety do ekspozycji w sklepach w rozumieniu JMP są to wszystkie palety, które wjeżdżają
do Centrów Dystrybucyjnych i wyjeżdżają z nich bez ingerencji w zawartość. Usunięcie
zabezpieczeń palet następuje dopiero w sklepach (str. 8-15).

Palety do dekompletacji w magazynach w rozumieniu JMP są to wszystkie palety, które
wjeżdżają do Centrów Dystrybucyjnych i zostają dekompletowane w magazynie, w celu
podziału towarów i dystrybucji do sklepów Biedronka (str. 16-20).
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STANDY
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WYMAGANIA
WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI STANDOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
W OSOBNYCH DOKUMENTACH

Manual standów dedykowany dla produktów spożywczych,
kosmetycznych i chemicznych

Pobierz manual

Manual standów dedykowany dla produktów non-food

Pobierz manual non-food
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PALETY DO EKSPOZYCJI W SKLEPACH
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WYMIARY, WAGA, NOŚNIKI
Wymiar
podstawy

Wysokość
(mierzona z paletą)

FOOD*

800 x 600 mm

NON-FOOD

1 450 mm 1 650 mm

1200 x 800 mm 1 450 mm 1 650 mm

Maks.
waga
(z paletą)

500 kg

Paleta CHEP

Paleta LPR

Paleta EURO

Paleta NDHP
(PW Padewscy)

nie dotyczy

1 000 kg

* Produkty spożywcze, kosmetyczne i chemiczne
* Palety importowane na teren Unii Europejskiej, muszą być oznakowane zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu dla Środków
Fitosanitarnych numer 15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”)
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention – www.ippc.int). Spełnienie tego wymogu
potwierdza się umieszczeniem na środkowym lub bocznym wsporniku palety specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu
wykonującego zabieg.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALET
A. Każda warstwa musi zawierać taką samą liczbę opakowań zbiorczych,
B. Na każdej palecie muszą znajdować się tylko produkty jednego indeksu, chyba, że wcześniej
uzgodniono inaczej,
C. Poszczególne warstwy towaru nie mogą przesuwać się względem siebie,
D. Opakowania zbiorcze nie mogą wystawać poza obrys palety,
E. Ekspozycja:
a. Palety 1200 x 800 mm: ekspozycja na dłuższym boku 1200 mm,
b. Palety 800 x 600 mm: ekspozycja na krótszym boku 600 mm,
F. Paleta ładunkowa z ułożonymi na niej produktami musi być stabilna,
G. Dolne warstwy palety z produktami sypkimi (do wysokości maks. 2 warstw) muszą być
zabezpieczone kartonową owijką, np. palety z mąką, cukrem.
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ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU
FOLIA STRETCH
• Nie dopuszcza się stosowania foli stretch wykonanej z polichlorku winylu (PVC)
• Folia musi zapewnić stabilność palety, nie powodując deformacji opakowań zbiorczych
i jednostkowych oraz jednocześnie nie powodując przesunięć towaru względem nośnika
• Paleta nie może przechylać się w żadnym kierunku
• Folia powinna być przymocowana do palety
• Folia musi nachodzić na paletę min 2 owinięcia folii wokół nośnika, na wysokości min. 8 cm
• Nie należy stosować więcej warstw folii niż to konieczne do zapewnienia stabilności palety

PRZEKŁADKI
• Nie mogą wystawać poza obrys palety
• Każda paleta powinna mieć przekładkę między paletą a pierwszą warstwą opakowań
zbiorczych, chroniącą przed deformacjami i zabrudzeniami opakowań. Zaleca się
stosowanie przekładek papierowych lub cienkiej tektury
• Każda paleta powinna być przykryta papierową lub foliową przekładką – chroniącą przed
zabrudzeniami. Zaleca się stosowanie przekładek papierowych, cienkiej tektury lub folii polietylenowej
• Dla poprawy stabilności palety dopuszcza się stosowanie dodatkowych przekładek lub tac
między warstwami

KĄTOWNIKI
• Zalecane w szczególnych przypadkach opakowań narażonych na deformacje przez
folie stretch – każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Centrum Kompetencji
Opakowań w DC Wojnicz

PASY SPINAJĄCE/BINDY
• Zalecane w szczególnych przypadkach opakowań narażonych na deformacje przez
folie stretch – każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Centrum Kompetencji
Opakowań w DC Wojnicz.

11

ETYKIETY
Każda paleta powinna posiadać oznaczenia:
• 2 etykiety logistyczne GS1 (format A5)
DOKŁADNE OPISY WARIANTÓW ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 DLA TOWARÓW
DOSTARCZANYCH DO MAGAZYNÓW JERONIMO MARTINS POLSKA OPISANE SĄ
W ROZDZIALE: ETYKIETY LOGISTYCZNE NA STRONACH 25 – 35.

Jeżeli palecie nadany jest numer BOM, dodatkowo:
• 2 etykiety z numerem BOM (format A4)
Etykiety muszą być w sposób trwały przyklejone do folii stretch w widocznym miejscu.
Brak odpowiednich etykiet będzie skutkował nieprzyjęciem towaru
w Centrach Dystrybucyjnych.

Etykieta
logistyczna
GS1: 2x A5

Etykieta z numerem BOM: 1x A4

NAZWA PALETY (pallet name)

NAZWA PALETY
(PALLET NAME)

KOD EAN PALETY (EAN-13 code for pallet)

Uwaga!
W przypadku korzystania z usług przewoźników, którzy stosują swoje etykiety
logistyczne GS1, wszystkie etykiety na palecie muszą być ze sobą powiązane
i posiadać wspólny numer SSCC.
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Etykieta z numerem BOM/MIX
Dla palet, które mają nadany numer BOM/MIX (sześciocyfrowy kod generowany przez
Dział Zakupów JMP), należy dodatkowo na paletach umieścić etykietę z numerem
BOM/MIX.
Etykieta z numerem BOM/MIX powinna być umieszczona w dwóch przylegających do
siebie bokach palety (te same boki na których umieszczone są etykiety logistyczne GS1),
tuż pod etykietą logistyczną GS1. Minimalne odsunięcie etykiety od krawędzi bocznych
powinno wynosić 50 mm.
Wzór etykiety BOM/MIX powinien być zgodny ze standardem JMP, wzór etykiety do
pobrania:

Pobierz wzory etykiet

Etykieta BOM/MIX nadawana jest w trzech przypadkach:
a. palety z towarem niejednorodnym z tym samym podatkiem VAT (BOM)
b. palety z towarem niejednorodnym (MIX) z różnym podatkiem VAT
c. palety z towarem jednorodnym posiadające numer BOM

PALETY Z TOWARAMI JEDNORODNYMI NIE POSIADAJĄCE NUMERU BOM
NIE POWINNY ZAWIERAĆ DODATKOWYCH ETYKIET BOM/MIX.
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Oznaczenia palet w polu numeru BOM mogą różnić się w zależności od produktów
znajdujących się na paletach:

a. palety z towarem niejednorodnym z tym samym podatkiem VAT – wspólny
numer BOM (standardowy 6-cyfrowy kod, pod którym kryją się indeksy wszystkich
produktów na palecie, oraz ilości, kreowany przez Kupców JMP odpowiedzialnych
za towary na palecie)
nazwa palety - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na palecie

sześciocyfrowy kod generowany
przez Kupca JMP odpowiedzialnego
za produkty na palecie

NAZWA PALETY (pallet name)

NAZWA PALETY
(PALLET NAME)

KOD EAN PALETY (EAN-13 code for pallet)

tydzień akcji
w sklepach Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 - jeden
dla całej palety generowany przez
Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP

b. palety z towarem niejednorodnym z różnym podatkiem VAT – bez wspólnego
numeru BOM dla produktów, etykieta zostaje, ale w miejscu numeru BOM dostawca
powinien wpisywać „MIX oraz [pierwszy numer indeksu produktu z palety, najniższy
wartością]”
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nazwa palety - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na palecie

najmniejszy wartością indeks produktów
na palecie generowany przez Kupca JMP
odpowiedzialnego za produkty

zmień nazwę
z BOM na MIX
NAZWA PALETY (pallet name)

NAZWA PALETY
(PALLET NAME)

KOD EAN PALETY (EAN-13 code for pallet)

tydzień akcji w sklepach
Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 - jeden
dla całej palety generowany przez
Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP

c. palety z towarem jednorodnym posiadające numer BOM – wspólny numer BOM
(standardowy 6-cyfrowy kod, pod którym kryje się indeks produktu na palecie,
oraz ilości, kreowany przez Kupców JMP odpowiedzialnych za towary na palecie)
nazwa palety - jedna,
wspólna nazwa łącząca
produkty na palecie

sześciocyfrowy kod generowany
przez Kupca JMP odpowiedzialnego
za produkty na palecie

NAZWA PALETY (pallet name)

NAZWA PALETY
(PALLET NAME)

KOD EAN PALETY (EAN-13 code for pallet)

tydzień akcji w sklepach
Biedronka

numer GTIN-13 w kodzie EAN-13 - jeden
dla całej palety generowany przez
Dostawcę w porozumieniu z Kupcem JMP
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PALETY DO DEKOMPLETACJI
W MAGAZYNACH
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WYMIARY, WAGA, NOŚNIKI
Wymiar
podstawy

Wysokość

Maks. waga

(mierzona z paletą)

(z paletą)

1200 x 800 mm

1 800 mm

1 000 kg

Paleta CHEP

Paleta LPR

Paleta EURO

Paleta NDHP
(PW Padewscy)

* Produkty spożywcze, kosmetyczne i chemiczne
* Palety importowane na teren Unii Europejskiej, muszą być oznakowane zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu dla Środków
Fitosanitarnych numer 15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”)
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention – www.ippc.int). Spełnienie tego wymogu
potwierdza się umieszczeniem na środkowym lub bocznym wsporniku palety specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu
wykonującego zabieg.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALET
A. Każda warstwa musi zawierać taką samą liczbę opakowań zbiorczych,
B. Na każdej palecie muszą znajdować się tylko produkty jednego indeksu, chyba,
że wcześniej uzgodniono inaczej,
C. Poszczególne warstwy towaru nie mogą przesuwać się względem siebie,
D. Opakowania zbiorcze nie mogą wystawać poza obrys palety,
E. Paleta ładunkowa z ułożonymi na niej produktami musi być stabilna,
F. Dolne warstwy palety z produktami sypkimi (do wysokości max 2 warstw) muszą być
zabezpieczona kartonową owijką, np. palety z mąką, cukrem,
G. Kartony na palecie muszą mieć widoczną etykietę zbiorczą widoczną min od dwóch
boków palety – na krótszym i dłuższym boku.
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ZABEZPIECZENIA DO TRANSPORTU
FOLIA STRETCH
• Nie dopuszcza się stosowania foli stretch wykonanej z polichlorku winylu (PVC)
• Folia musi zapewnić stabilność palety, nie powodując deformacji opakowań zbiorczych
i jednostkowych i jednocześnie nie powodując przesunięć towaru względem nośnika
• Paleta nie może przechylać się w żadnym kierunku
• Folia powinna być przymocowana do palety
• Folia musi nachodzić na paletę min 2 owinięcia folii wokół nośnika, na wysokości min. 8 cm
• Nie należy stosować więcej warstw folii niż to konieczne do zapewnienia stabilności palety

PRZEKŁADKI
• Nie mogą wystawać poza obrys palety
• Każda paleta powinna mieć przekładkę między paletą a pierwszą warstwą opakowań
zbiorczych, chroniącą przed deformacjami i zabrudzeniami opakowań. Zaleca się
stosowanie przekładek papierowych lub cienkiej tektury
• Każda paleta powinna być przykryta papierową lub foliową przekładką – chroniącą przed
zabrudzeniami. Zaleca się stosowanie przekładek papierowych, cienkiej tektury lub folii polietylenowej
• Dla poprawy stabilności palety dopuszcza się stosowanie dodatkowych przekładek lub tac
między warstwami

KĄTOWNIKI
• Zalecane w szczególnych przypadkach opakowań narażonych na deformacje przez
folie stretch – każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Centrum Kompetencji
Opakowań w DC Wojnicz

PASY SPINAJĄCE/BINDY
• Zalecane w szczególnych przypadkach opakowań narażonych na deformacje przez
folie stretch – każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Centrum Kompetencji
Opakowań w DC Wojnicz.
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ETYKIETY
Każda paleta powinna posiadać oznaczenia:
• 2 etykiety logistyczne GS1 (format A5)
DOKŁADNE OPISY WARIANTÓW ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 DLA TOWARÓW
DOSTARCZANYCH DO MAGAZYNÓW JERONIMO MARTINS POLSKA OPISANE SĄ
W ROZDZIALE: ETYKIETY LOGISTYCZNE NA STRONACH 25 – 33.

Etykiety muszą być w sposób trwały przyklejone do folii stretch w widocznym miejscu.

Brak odpowiednich etykiet będzie skutkował nieprzyjęciem towaru
w Centrach Dystrybucyjnych.

Etykieta logistyczna
GS1: 2x A5
DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

WODA MINERALNA 1,5 L x 6 SZT.
CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

059012340000024
84

szt. jedn.
84 x 6 = 504

29.06.2022 (dd.mm.yyyy)
DEF456

SSCC:

059012340000000024

Uwaga!
W przypadku korzystania z usług przewoźników, którzy stosują swoje etykiety
logistyczne GS1, wszystkie etykiety na palecie muszą być ze sobą powiązane
i posiadać wspólny numer SSCC.
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ETYKIETY LOGISTYCZNE GS1
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INFORMACJE OGÓLNE GS1
ETYKIETY LOGISTYCZNE, WYMAGANE PRZEZ JERONIMO MARTINS POLSKA,
SĄ ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYM ZBIOREM STANDARDÓW W ZAKRESIE
IDENTYFIKACJI I KOMUNIKACJI, OKREŚLANYM MIANEM SYSTEM GS1.
OZNACZA

TO,

ŻE

ETYKIETY

TE

MOGĄ

BYĆ

STOSOWANE,

PRZY

UWZGLĘDNIENIU SPECYFIKI KONFIGURACJI PALET, W DOSTAWACH
DO WIELU ODBIORCÓW WYKORZYSTUJĄCYCH STANDARDY GS1, JAK
RÓWNIEŻ

WYKORZYSTYWANE

W

WEWNĘTRZNYCH

PROCESACH

PRODUKCYJNYCH, MAGAZYNOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH DOSTAWCÓW.
ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH
W

POSZCZEGÓLNYCH

WARIANTACH

ZOSTAŁY

OPRACOWANE

WE

WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI: FUNDACJĄ GS1 POLSKA ORAZ SIECIĄ
BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTEM LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA.

Fundacja GS1 Polska
GS1 to międzynarodowa organizacja non-proﬁt,
obejmująca swoim zasięgiem 150 krajów. GS1 wspiera
handel i umożliwia ﬁrmom poprawę efektywności
operacyjnej w całym łańcuchu dostaw. W tym celu
wdrożono standardowy kod kreskowy - znany i używany
dziś na całym świecie. Podstawowy standard – numer GTIN (zwany także kodem EAN)
pozwala identyﬁkować produkty w sposób jednoznaczny i unikalny w skali świata.
Sieci handlowe, producenci, dostawcy i hurtownicy polegają na standardach GS1,
by zwiększyć efektywność prowadzenia działalności, zapewnić dokładność informacji
o produkcie i minimalizować koszty. Standardy GS1 pomagają osiągać te cele nie tylko
w ramach ich działalności, ale także w całym łańcuchu dostaw.
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W celu wdrażania standardów GS1, skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych,
zalecamy kontakt z ekspertami:
Hanna Walczak, Ekspertka ds. wdrożeń standardów GS1
Hanna.Walczak@gs1pl.org, tel. +48 61 63 96 257, +48 887 780 090
Dariusz Jadczak, Menedżer ds. retail
Dariusz.Jadczak@gs1pl.org, tel. +48 61 63 96 267, +48 887 864 610

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej
gospodarki. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi
doradcze

podnoszące

przedsiębiorstw,

efektywność

systemów

funkcjonowania

gospodarczych

i

całych

łańcuchów dostaw. Wspiera organy administracji publicznej
w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp
do informacji i cyfrowych usług publicznych. Prowadzi liczne
projekty rozwojowe i doradcze w zakresie optymalizacji
procesów logistycznych dla czołowych przedsiębiorstw
i instytucji. Posiada nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. w zakresie
technologii identyﬁkacyjnych i Internetu rzeczy. Aktywnie działa w europejskiej
przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz
logistyki. Ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje wykorzystuje
projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw
potrzebom użytkowników. Więcej informacji na: www.ilim.lukasiewicz.gov.pl
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POZYCJONOWANIE ETYKIET
LOGISTYCZNYCH GS1
Etykiety logistyczne GS1 powinny być umieszczane w odległości 200 mm od górnej
krawędzi palety, na dwóch przylegających do siebie bokach (na dłuższym i krótszym boku
palety). Etykiety powinny być odsunięte od krawędzi bocznych o min. 50 mm.

50
200
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WARIANTY ETYKIET LOGISTYCZNYCH
Dla palet dostarczanych do magazynów Jeronimo Martins Polska możliwe jest stosowanie
następujących wariantów etykiet logistycznych GS1:
WARIANT 1: Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe
sztukowe, bez opakowań zbiorczych pośrednich (np. woda źródlana
w 5 litrowych butlach),
WARIANT 2: Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe
sztukowe, z opakowaniami zbiorczymi pośrednimi (np. proszek do prania,
woda mineralna – butelki w zgrzewkach),
WARIANT 3: Jednostka logistyczna zawierająca towary niestandardowe
(ważone), z opakowaniami zbiorczymi pośrednimi (np. kurczak schłodzony kg),
WARIANT 4: Jednostka logistyczna zawierająca towary z opakowaniami
zbiorczymi standardowymi pośrednimi, w których towary nie są kodowane
oraz nie jest dla nich wymagane podanie kraju pochodzenia zawartego
w kodzie (np. cukierki, pistacje, orzechy sprzedawane na wagę w detalu),
WARIANT 5: Jednostka logistyczna będąca opakowaniem zbiorczym
standardowym, bez dalszych opakowań pośrednich, w których towary
jednostkowe nie są okodowane z wymogiem podania kraju pochodzenia
zawartego w kodzie (dla warzyw i owoców),
WARIANT 6: Jednostka logistyczna zawierająca towary z opakowaniami
zbiorczymi standardowymi pośrednimi, w których towary nie są kodowane,
z wymogiem podania kraju pochodzenia zawartego w kodzie dla warzyw
i owoców (np. banan luz w pudłach, pomarańcze w skrzynkach),
WARIANT 7: Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe
sztukowe, z opakowaniami zbiorczymi pośrednimi, ale z wymogiem podania
kraju pochodzenia zawartego w kodzie dla warzyw i owoców (np. maliny
w opakowaniach, borówki, pieczarki).

25

WARIANT 1
Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe sztukowe, bez opakowań
zbiorczych pośrednich (np. woda źródlana w 5 litrowych butlach),
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości pojedynczych wyrobów na
palecie, traktowana zawsze jako jednostka logistyczna,
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00,
• identyﬁkator jednostki handlowej (sztuki) znajdującej się na palecie – GTIN z IZ 02
• liczba sztuk towarów jednostkowych z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy
• nazwa towaru (według Dostawcy)

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

WODA ŹRÓDLANA 5 L
CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

059012340000017
144

28.06.2022 (dd.mm.yyyy)
ABC123

SSCC:

059012340000000017
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WARIANT 2
Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe sztukowe, z opakowaniami
zbiorczymi pośrednimi (np. proszek do prania, woda mineralna – butelki w zgrzewkach)
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości opakowań zbiorczych
pośrednich, traktowana zawsze jako jednostka logistyczna
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej na palecie (jednostki znajdującej się bezpośrednio niżej
w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowania zbiorczego) – GTIN z IZ 02
• liczba jednostek handlowych, znajdujących się bezpośrednio niżej
w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowań zbiorczych, z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy
• nazwa towaru w opakowaniu detalicznym
(według Dostawcy)

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

• liczba sztuk towaru (w opakowaniach

WODA MINERALNA 1,5 L x 6 SZT.

detalicznych) jednostek najniższego poziomu
• jednostka miary (w tym wariancie – sztuka
detaliczna: szt.)

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

059012340000024
84

szt. jedn.
84 x 6 = 504

29.06.2022 (dd.mm.yyyy)
DEF456

SSCC:

059012340000000024
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WARIANT 3
Jednostka logistyczna zawierająca towary niestandardowe (ważone), z opakowaniami
zbiorczymi pośrednimi (np. kurczak schłodzony kg).
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości opakowań pośrednich,
traktowana zawsze jako jednostka logistyczna.
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej – opakowania zbiorczego (numer rodzajowy towaru
według jednostki miary – 1 kg) –GTIN-14 zaczynający się od cyfry „9” z IZ 02
• ilość łączna netto na palecie (waga w kilogramach) z IZ 3103 (do trzech miejsc
po przecinku – z dokładnością do 1 g)
• liczba opakowań zbiorczych na palecie z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

• nazwa towaru z opisem (według dostawcy)

KURCZAK SCHŁODZONY KG

• jednostka miary (w tym wariancie: kilogramy,
według standardowej wagi)

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

USE BY / SPOŻYĆ DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

SSCC:

NET WEIGHT / MASA NETTO

95901234123450
50

059012340000000031

19.09.2021 (dd.mm.yyyy)
GHI789

654,321 kg
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WARIANT 4
Jednostka logistyczna zawierająca towary z opakowaniami zbiorczymi standardowymi
pośrednimi, w których towary nie są kodowane oraz nie jest dla nich wymagane podanie
kraju pochodzenia zawartego w kodzie (np. cukierki, pistacje, orzechy sprzedawane na
wagę w detalu)
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości pojedynczych wyrobów na
palecie, traktowana zawsze jako jednostka logistyczna,
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej na palecie (jednostki znajdującej się bezpośrednio
niżej w hierarchii opakowań w stosunku do palety) GTIN z IZ 02
• liczba sztuk jednostek handlowych zbiorczych, znajdujących się bezpośrednio niżej
w hierarchii opakowań w stosunku do palety, z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

• nazwa towaru w opakowaniu detalicznym
(według Dostawcy)
•ilość towaru wynikająca z przemnożenia
standardowej wagi jednego opakowania
zbiorczego przez liczbę tych opakowań na
palecie

CUKIERKI BAJKOWE 10 KG
40 x 10 kg = 400 kg

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

BEST BEFORE / NAJLEPSZE DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

05901234000031
40

24.12.2021 (dd.mm.yyyy)
JKL321

SSCC:

059012340000000048

• jednostka miary (w tym wariancie –
kilogramy: kg)
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WARIANT 5
Jednostka logistyczna będąca opakowaniem zbiorczym standardowym, bez dalszych
opakowań pośrednich, w których towary jednostkowe nie są okodowane.
Paleta skrzyniowa o jednorodnej rodzajowo i o stałej ilości (wadze) towarów bez
opakowań pośrednich.
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej (paleta skrzyniowa z określonym rodzajem towaru w
określonej standardowej ilości) – GTIN z IZ 01
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
• kraj pochodzenia IZ 422
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy
• nazwa towaru z opisem (według dostawcy)

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

• jednostka miary (w tym wariancie: kilogramy,
według standardowej wagi)

ARBUZ PALETA 600 KG
GTIN:

05901234000048

masa netto:
600 kg

USE BY / SPOŻYĆ DO:

21.12.2021 (dd.mm.yyyy)
BATCH/LOT / SERIA:

MNO654
SSCC:

059012340000000055

ORIGIN / KRAJ POCH.:

792 (TURCJA)
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WARIANT 6
Jednostka logistyczna zawierająca towary z opakowaniami zbiorczymi standardowymi
pośrednimi, w których towary nie są kodowane, z wymogiem podania kraju
pochodzenia zawartego w kodzie dla warzyw i owoców (np. banan luz w pudłach,
pomarańcze w skrzynkach)
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości opakowań zbiorczych
pośrednich, traktowana zawsze jako jednostka logistyczna.
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej na palecie (jednostki znajdującej się bezpośrednio
niżej w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowania zbiorczego) - GTIN z IZ 02
• liczba jednostek handlowych zbiorczych, znajdujących się bezpośrednio niżej
w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowań zbiorczych, z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
• kraj pochodzenia IZ 422
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

•nazwa towaru (według Dostawcy)
•ilość towaru wynikająca z przemnożenia
standardowej wagi jednego opakowania
zbiorczego przez liczbę tych opakowań na
palecie
• jednostka miary (w tym wariancie –
kilogramy: kg)

BANAN LUZ PUDŁA 18 KG
40 x 18 kg = 720 kg

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

USE BY / SPOŻYĆ DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

SSCC:

ORIGIN / KRAJ POCH.:

05901234000055
40

059012340000000062

24.12.2021 (dd.mm.yyyy)
PRS987

170 (KOLUMBIA)
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WARIANT 7
Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe sztukowe, z opakowaniami
zbiorczymi pośrednimi, z wymogiem podania kraju pochodzenia zawartego w kodzie
dla warzyw i owoców (np. maliny w opakowaniach, borówki, pieczarki).
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej na palecie (jednostki znajdującej się bezpośrednio
niżej w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowania zbiorczego) - GTIN z IZ 02
• liczba sztuk jednostek handlowych zbiorczych, znajdujących się bezpośrednio niżej
w hierarchii opakowań w stosunku do palety, czyli opakowań zbiorczych z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
• kraj pochodzenia IZ 422
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres dostawcy
• nazwa towaru z opisem (według dostawcy)

DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

• jednostka miary (w tym wariancie:
sztuka detaliczna )

TRUSKAWKA ŚWIEŻA 250 G x 8 szt.

szt. jedn.
70 x 8 = 650

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

USE BY / SPOŻYĆ DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

SSCC:

ORIGIN / KRAJ POCH.:

05901234000062
70

059012340000000079

31.08.2021 (dd.mm.yyyy)
TUW321

616 (POLSKA)
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KRAJ POCHODZENIA TOWARU
Top 30 kodów numerycznych krajów, jakie przyjmują centra logistyczne JMP:
Kraj
Polska
Hiszpania
Włochy
Grecja
Turcja
Peru
Brazylia
Południowa Afryka
Maroko
Holandia
Chile
Francja
Tunezja
Kenia
Kostaryka
Izrael
Stany Zjednoczone
Kolumbia
Namibia
Egipt
Portugalia
Belgia
Wietnam
Meksyk
Białoruś
Senegal
Finlandia
Albania
Madagaskar

Kod numeryczny po IZ 422
616
724
380
300
792
604
076
710
504
528
152
250
788
404
188
376
840
170
516
818
620
056
704
484
112
686
246
008
450

Wszystkie inne numery krajów pochodzenia z normy ISO 3166, których nie ma w tabeli,
znajdują się na oﬁcjalnej stronie ISO pod poniższym linkiem i wybrania opcji Country
Codes: https://www.iso.org/obp/ui/#search
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UWAGI DODATKOWE DO WSZYSTKICH WARIANTÓW
ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1
Uwaga 1:
Numer towaru GTIN na etykiecie logistycznej po IZ 01 lub IZ 02 zapisywany jest zawsze
w formacie 14 cyfr. Gdy numer jest krótszy, należy go uzupełnić cyframi „0” z lewej strony.
Uwaga 2:
Dotyczy wyłącznie wyrobów, dla których nie jest wymagane znakowanie jednostek
handlowych terminem przydatności do spożycia/zużycia lub maksymalnym okresem
trwałości (np. alkohole, niektóre kosmetyki): w przypadku wyrobów, dla których nie jest
wymagane znakowanie jednostek handlowych terminem przydatności do spożycia/zużycia, przejściowo w miejsce IZ 15 lub IZ 17 należy zastosować na etykiecie
logistycznej datę produkcji z IZ 11.
Uwaga 3:
Gdy w szczególnych przypadkach na palecie znajdują się towary z więcej niż jednego
dnia produkcji, wtedy daty z IZ 15 lub IZ 17 lub IZ 11 muszą dotyczyć daty najwcześniejszej (najkrótszy termin).
Uwaga 4:
Gdy dla ww. wyrobów Dostawca nie jest w stanie podać którejś z wymienionych
powyżej dat, należy zastosować na etykiecie logistycznej datę pakowania po IZ 13,
przyjmując za tę datę dzień tworzenia / oznaczenia jednostki logistycznej.
Lokalizacja kodów kreskowych na paletach
Etykiety logistyczne GS1 powinny być umieszczane w odległości 200 mm od górnej
krawędzi palety, na dwóch przylegających do siebie bokach (na dłuższym i krótszym
boku palety). Etykiety powinny być odsunięte od krawędzi bocznych o odległość min.
50 mm. Wszystkie etykiety umieszczone na jednej palecie muszą zawierać identyczne dane.
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Kody kreskowe – informacje techniczne
Symbol kodu kreskowego składa się z:
• kresek, które są graﬁcznym odzwierciedleniem danych zapisanych w kodzie
• wydrukowanych pod nimi oznaczeń – jest to interpretacja, w postaci znaków
czytelnych wzrokowo, informacji przedstawionych w kodzie kreskowym. W przypadku
kodu kreskowego GS1-128 obejmuje ona Identyﬁkatory Zastosowania (w nawiasach)
i zawartość danych, bez znaków specjalnych symbolu i cyfr kontrolnych symbolu ale
z cyframi kontrolnymi danych. Interpretacja kodu kreskowego służy do celów
kontrolnych lub jako pomoc w sytuacji, kiedy niemożliwy jest odczyt kodu kreskowego
(brak czytnika, uszkodzony kod)
• jasnego marginesu, otaczającego symbol kodu, o ściśle określonej szerokości, aby
czytnik mógł odczytać kod
UWAGA: Zastosowanie na etykiecie symboliki kod 128 (Code 128) jest niedopuszczalne.

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

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

Wymiary kodów kreskowych
Ze względu na techniczne ograniczenia sprzętu odczytującego symbole kodów
kreskowych, ich wielkość musi się mieścić w ściśle określonych granicach. Rozmiary
i dobór wielkości kodów kreskowych zależy też od techniki druku i miejsca na obiekcie.
Rozmiar kodu określa jego współczynnik powiększenia oraz ewentualna redukcja
wysokości symbolu. Dopuszczalne wielkości są określonym pomniejszeniem lub
powiększeniem tzw. wymiaru nominalnego symbolu kodu.
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• dla kodu GS1-128 zalecanymi wielkościami modułu X, czyli szerokości pojedynczej
cienkiej kreski w kodzie są wartości w zakresie od 0,495 do 0,94 mm. Zastosowanie
mniejszego modułu (inaczej nazywanego też współczynnikiem powiększenia) może
powodować problemy z odczytem kodu. Zastosowanie mniejszego niż 0,495 mm
modułu musi być uzgodnione z przedstawicielem sieci handlowej JMP.
• maksymalna szerokość symbolu GS1-128 musi mieścić się w następujących granicach:
• ﬁzyczna długość łącznie z jasnymi marginesami nie może przekraczać 165 mm (6,5”),
szerokość marginesu lewego i prawego jest równa co najmniej 10 modułów (10_X)
• maksymalna liczba zakodowanych znaków danych jest równa 48, łącznie
z Identyﬁkatorami Zastosowania i niektórymi znakami specjalnymi w kodzie

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

Barwy symboli kodów kreskowych
Aby kod kreskowy mógł być odczytany, pomiędzy barwami kresek i tła musi zostać
zachowany określony kontrast. Idealnym zestawieniem jest białe tło i czarne kreski, lecz
niektóre inne połączenia mogą dać równie dobry efekt, a jednocześnie wiele połączeń
barw, dobrze widocznych dla oka ludzkiego, jest zupełnie nieczytelnych dla skanera.
Pokrycie symbolu materiałami błyszczącymi (lakierem, folią), zmniejsza kontrast
symbolu. W tej sytuacji należy dobrać kolory zapewniające znacznie większy kontrast
od niezbędnego minimum – zaleca się, ze względu na zachowanie odpowiedniego
kontrastu, drukować na białym tle czarne kreski kodu.
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Wymiary etykiety logistycznej
Standard GS1 określa również wymiary etykiety. O wymiarach etykiety decyduje
głównie ilość danych, współczynnik powiększenia kodu kreskowego oraz wielkość
jednostki logistycznej. Dla etykiet o przyjętej w projekcie zawartości danych zaleca się
stałą szerokość etykiety 148 mm, a jej wysokość można zmieniać w zależności od ilości
danych – najczęściej jest to wymiar A5 (148 mm x 210 mm).
Dla przewidzianej liczby danych na etykiecie logistycznej, w dostawach do ﬁrmy JMP
zaleca się zastosowanie etykiety w formacie A5. Dopuszczalny jest także format A6,
jednak wymaga to dwustronnych uzgodnień z JMP.

Proces wdrażania etykiet logistycznych GS1 według wymogów JMP
Proces dostosowania etykiet logistycznych GS1 do wymogów JMP u Dostawcy może
odbyć się poprzez:
1. Przygotowanie projektu i wdrożenie etykiety logistycznej GS1 zgodnej
z wymaganiami JMP przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki
i Magazynowania (Ł-ILiM) z Poznania. (Ł-ILiM opracowuje projekt, świadczy
usługi doradcze i szkoleniowe, wspiera w doborze oprogramowania
pozwalającego na spełnienie zdeﬁniowanych wymagań),
2. Opracowanie etykiet samodzielnie przez dostawcę JMP, a następnie poddanie
ich weryﬁkacji merytoryczno – technicznej przez Ł-ILiM i GS1 Polska.
Uwaga!
Wszystkie kwestie związane z zawartością informacyjną, zasadami tworzenia
oraz praktycznymn wdrożeniem etykiet logistycznych GS1 należy
konsultować z Ł-ILiM:
Piotr Frąckowiak, Główny Specjalista ds. standardów GS1 –
Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl, tel. kom. +48 697 096 128
Wszystkie kwestie związane z weryﬁkacją merytoryczno - techniczną etykiet
logistycznych należy konsultować z Ł-ILiM:
Dominik Kupisz, Starszy Specjalista –
Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl, tel. kom. tel. +48 501 852 853
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PROCES AKCEPTACJI ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1
Każde nowo tworzone (zaprojektowane i wygenerowane od zera) oznaczenie w kodzie
kreskowym powinno być skontrolowane. Służą do tego specjalne urządzenia, zwane
weryﬁkatorami kodu kreskowego. Ponieważ są one stosunkowo kosztowne,
zaleca się przeprowadzać okresowo weryﬁkację jakości druku kodu kreskowego
w Ł-ILiM, który dysponuje stosownymi narzędziami i wykonuje badania kontrolne
w trybie natychmiastowym. Procedura weryﬁkacji dostępna jest na stronie:
https://www.gs1pl.org/weryﬁkacja#etykiet-logistycznych-gs1

Uwaga!
Stosowanie czytników kodów kreskowych w celu weryﬁkacji jakości kodu
kreskowego nie gwarantuje, że kod będzie czytany przez inne czytniki,
jakie mogą być stosowane w całym łańcuchu dostaw.

Poprawność etykiety logistycznej GS1 dla każdego produktu przy pierwszej dostawie
musi być zweryﬁkowana i zatwierdzona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut
Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska, kontakt pod adresem e-mail:
weryﬁkacja@gs1pl.org, Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl
Formularz zatwierdzający etykietę powinien być przesłany do JMP, do wglądu na adres
e-mail: JMP.EtykietyLogistyczne@jeronimo-martins.com
Wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie zawartości informacji, zasad tworzenia
i wykorzystywania etykiet logistycznych GS1 oraz doboru odpowiedniego oprogramowania do generowania poprawnych etykiet. Piotr Frąckowiak, tel. kom. 697 096 128,
e-mail: Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
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Przykład formularza zatwierdzającego etykietę logistyczną przez GS1 Polska:

OCENA MERYTORYCZNA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ
na zgodność ze standardami GS1 i wymaganiami Jeronimo Martins Polska SA
OCENA JAKOŚCIOWA:

PARAMETRY
OCENA
OCENA WYDRUKU
OK
SYMBOLIKA KODU
GS1-128
STAN ETYKIETY
OK
UPRAWNIENIA DO PREFIKSU GS1 FIRMY
DO WERYFIKACJI W ILiM

UWAGI

UCZESTNIK SYSTEMU GS1 W PL
NIE

OCENA MERYTORYCZNA:
IDENTYFIKATORY

OCENA

02

TAK

37

TAK

10

TAK

11

TAK

13

TAK

15

TAK

17

TAK

412

TAK

310X

TAK

00

TAK

01

TAK

Przelicznik sztuk:

UWAGI

ZDJĘCIE ETYKIETY

TAK

Weryfikacja etykiety wykonana przez:
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Kontakt:
Dominik Kupisz, T: +48 501852853, M: Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl, Piotr Frąckowiak, T: +48 697096128, M: Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
Informacje na temat aplikacji do generowania prawidłowych etykiet logistycznych: Wiesław Stachowiak, T: +48 601838431, M: Wieslaw.Stachowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
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SZCZEGÓLNE PRZYPADKI
1. Wózki kwiatowe
W przypadku dostarczania wózków kwiatowych dopuszczalne formaty podstawy to:
• 810 x 608 mm
• Maks. waga wózka z kwiatami nie powinna przekraczać 200 kg
• Wysokość wózka z kwiatami nie powinna przekraczać 1800 mm
• Rekomendowany materiał wózka to stal ocynkowana ogniowo
Zabezpieczenia i ułożenie na samochodzie:
Wózki zabezpieczone słupkami dzięki czemu nie będą przemieszczać się po naczepie
podczas transportu.
Produkty na wózkach powinny być zabezpieczone folią, tak aby zawsze pozostawała
przestrzeń dla przepływu powietrza
Oznaczenia wózków z kwiatami etykietami logistycznymi GS1 zgodnie z powyższymi
wymaganiami w rozdziale Etykiety Logistyczne GS1.

2. Produkty ekologiczne
Wszystkie produkty BIO powinny być dostarczane
w taki sam sposób, jak wyżej wymienione w poszczególnych rozdziałach. Oznaczenia na paletach
produktów BIO powinny zawierać wszystkie
elementy zgodnie z powyższymi rozdziałami
w zależności od rodzaju towaru, oraz dodatkowo
etykietę/kartkę w formacie A5 lub A4 z napisem: PRODUKT EKOLOGICZNY + logo
z zielonym listkiem (dopuszczalna czarno-biała wersja logo). Przykład takiej etykiety
można pobrać pod linkiem:

Wzór etykiet BIO
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3. Produkty niebezpieczne
Podczas dostaw produktów klasyﬁkowanych jako produkty niebezpieczne, transport,
zabezpieczenia i oznaczenia do transportu powinny być zgodne z Ustawą z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, która wdraża dyrektywę
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transportu lądowego towarów niebezpiecznych.
Opakowania zbiorcze z produktami zakwaliﬁkowanymi jako
substancje niebezpieczne (np. ADR), układane na palecie
muszą posiadać odpowiednie etykiety, znaki i numery UN na
każdym kartonie zbiorczym – widoczne minimum od dwóch
boków palety – na krótszym i dłuższym boku, dodatkowo
etykiety informacyjne powinny być naklejone na palecie
(na folii stretch) - min na dwóch bokach palety.

Rysunek 1: etykieta wymagana na
kartonach zbiorczych, Oznakowanie
ADR "Limited Quantities"

4. Materiały pirotechniczne
Podczas dostaw materiałów pirotechnicznych, towary te należy pakować, znakować
i transportować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych, którą wdraża dyrektywa 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów
niebezpiecznych.
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Jednostka logistyczna zawierająca towary standardowe sztukowe, z opakowaniami
zbiorczymi pośrednimi dla produktów niebezpiecznych (np. płyny klasyﬁkowane jak
ADR, materiały pirotechniczne)
Paleta o jednorodnej rodzajowo i stałej lub zmiennej ilości pojedynczych wyrobów na
palecie, traktowana zawsze jako jednostka logistyczna,
Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
• indywidualny numer jednostki logistycznej SSCC z IZ 00
• identyﬁkator jednostki handlowej na palecie (jednostki znajdującej się bezpośrednio
niżej w hierarchii opakowań w stosunku do palety) GTIN z IZ 02
• liczba sztuk jednostek handlowych, znajdujących się bezpośrednio niżej w hierarchii
opakowań w stosunku do palety, z IZ 37
• data według rodzaju wyrobu z IZ 15 lub IZ 17
• nr partii produkcyjnej z IZ 10
Dane przedstawiane wyłącznie czytelnie wzrokowo:
• nazwa oraz adres Dostawcy
• nazwa towaru w opakowaniu detalicznym (według Dostawcy)
• liczba sztuk towaru (w opakowaniach detalicznych) - jednostek najniższego poziomu
• jednostka miary (w tym wariancie - sztuka detaliczna: szt.)
• waga brutto towaru na palecie
DOSTAWCA XYZ Sp. z o.o.

ul. Lipowa 123, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 8501234, fax: +48 61 8501234
biuro@dosawcaxyz.pl, www.dostawcaxyz.pl

nazwa produktu według uzgodnień z JMP

szt. jedn.
60 x 106 = 600

CONTENT / ZAWARTOŚĆ:

USE BY / ZUŻYĆ DO:

COUNT / LICZBA:

BATCH/LOT / SERIA:

SSCC:

MASA BRUTTO PALETY:

059012340000055
60

059012340000000086

29.06.2022 (dd.mm.yyyy)
XYZ654

456,7 kg
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SPOSÓB TRANSPORTU PALET
Palety o rozmiarach 1200x800 mm oraz standy o podstawach 600x400 mm i 800x600
mm po stworzeniu obrysu palety 1200x800mm, na samochodzie w momencie dostawy
muszą być ułożone węższą stroną w kierunku tylnych drzwi naczepy/skrzyni ładunkowej.
BOK
1200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

• Palety 800x600 mm

• Palety 1200x800 mm

BOK
800

BOK
800

Dostawy powinny być realizowane pojazdami spełniającymi następujące wymagania:
• Wysokość podłogi 115 cm ± 10 cm - dostosowana do ramp rozładunkowych w Centrach
Dystrybucyjnych
• Szerokość podłogi - minimum 205 cm
• Wytrzymałość podłogi umożliwiająca wjazd wózkiem widłowym do wnętrza pojazdu
(2 tony – masa wózka widłowego z towarem i paletą, wraz z pracownikiem).
Nasze wymagania spełniają standardowe naczepy np. 33 paletowe, 13,6 m, z rozładunkiem
z tyłu naczepy.
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KONTAKT
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska
weryﬁkacja@gs1pl.org
Dominik.Kupisz@ilim.lukasiewicz.gov.pl
Piotr.Frackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Dział Logistyki i Magazynowania - etykiety logistyczne
JMP.EtykietyLogistyczne@jeronimo-martins.com

Dział Opakowań - Sekcja Konstrukcji i Materiałów
JMP.packaging@jeronimo-martins.com
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