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Nazwa podmiotu zgłaszającego Łukasiewicz – Poznański Instytut technologiczny 

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 
Krzysztof Muszyński 

Adres mailowy do kontaktu krzysztof.muszynski@pit.lukasiewicz.gov.pl  

Czego dotyczy zmiana? Kompleksowe usunięcie oraz zmiana statusów wybranych atrybutów 

Czy wniosek dotyczy zmiany 

atrybutu, czy jego 

uzupełnienia? 

Zmiana dotyczy usunięcia atrybutów oraz zmiany statusów niektórych 

pozycji, wyspecyfikowanych w niniejszym wniosku 

Uzasadnienie biznesowe 

wnioskowanej zmiany / 

uzupełnienia. 

Proponowane zmiany w zawartości Polskiego Modelu Danych Produktowych 

dla części Food oraz Near Food wynikają z konieczności dostosowania do 

wytycznych GS1 Global Office. 

Zmiany zostały uszeregowane wg następujących grup opisanych w 

poszczególnych załącznikach: 

 

Załącznik 1 – Usterka – zespół atrybutów niewłaściwie wdrożonych w 

dotychczasowej wersji Modelu, 

 

Załącznik 2 – Powtórzenia – atrybuty nadmiarowe których obecność jest 

powtórzeniem z innych pozycji, 

 

Załącznik 3 – Pozostałe – grupa atrybutów do usunięcia lub zmiany statusu, 

 

Załącznik 4 – Jednostki i Języki – pozycje służące porządkowaniu atrybutów 

skojarzonych. 
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Załącznik nr 1. 

 

 

  

BMS ID GDD Name Market Specific Attribute Name
Market Specific Attribute 

Definition

Used for FMCG Food

(enter "yes" or "no")

Enter 

"Mandatory" or 

"Conditional" or 

Dotyczy Decyzja

601 areBatteriesRequired

Wskaźnik określający, czy do działania 

produktu wymagane są baterie, w tym 

baterie wbudowane i baterie wymienne.

Czy są potrzebne baterie do 

uruchomienia produktu
NO Optional Food Wycofac - z Food

3329 priceComparisonContentTypeCode Kod ceny porównawczej Yes Optional
Pozostawić jako 

opcjonalny

3330
Price Comparison Quantity/ 

priceComparisonMeasurement
Wartość ceny porównawczej Yes Optional Dodać do Modelu

3331
priceComparisonMeasurement/@measuremen

tUnitCode
Jednostka mary ceny porównawczej NO -

Wycofać z Modelu - to jest 

atrybut techniczny
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Załącznik nr 2. 

 

  

BMS ID GDD Name Market Specific Attribute Name
Market Specific Attribute 

Definition

Used for 

FMCG Food

(enter "yes" 

or "no")

Enter 

"Mandatory" or 

"Conditional" or 

"Optional"

Dotyczy: Decyzja

128 gln

Globalny numer lokalizacji (GLN), który 

jednoznacznie identyfikuje podmiot, 

który jest właścicielem procesu 

produkcyjnego produktu.

GLN informacji 

kontaktowych
yes Mandatory Food

wycofać - pozycję 

nadmiarową

2937 gtin

Globalny numer jednoznacznie 

identyfikujący produkt i jego różne 

poziomy pakowania (np. Przedmiot, 

skrzynia, paleta) fizyczny lub niefizyczny.

GTIN produktu 

niepromocyjnego
yes Optional Food

wycofać - pozycję 

nadmiarową

138 targetMarketCountryCode Kod rynku docelowego Kod rynku docelowego yes Mandatory Food/NearFood
wycofać - pozycję 

nadmiarową

1564 targetMarketCountryCode Kod rynku docelowego Kod rynku docelowego yes Mandatory Food/NearFood
wycofać - pozycję 

nadmiarową

2270 targetMarketCountryCode Kod rynku docelowego Kod rynku docelowego yes Mandatory Food/NearFood
wycofać - pozycję 

nadmiarową

2300 targetMarketCountryCode Kod rynku docelowego Kod rynku docelowego yes Mandatory Food/NearFood
wycofać - pozycję 

nadmiarową
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Załącznik 3. 

 

 

  

BMS ID GDD Name Market Specific Attribute Name Market Specific Attribute Definition

Used for 

FMCG 

Food

(enter 

"yes" or 

"no")

Enter 

"Mandatory

" or 

"Conditional

" or 

"Optional"

Dotyczy Decyzja

2939
additionalTradeItemIdentification/@additionalTr

adeItemIdentificationTypeCode

Kod dodatkowej identyfikacji jednostki 

handlowej

Kod dodatkowej identyfikacji jednostki 

handlowej
yes Optional Zostawić

3879 classOfDangerousGoods

Klasyfikacja produktu na podstawie 

rodzaju obecnych niebezpiecznych 

materiałów lub przedmiotów na 

podstawie najbardziej znaczącego 

ryzyka.

Klasa materiałów niebezpiecznych yes Optional Food Wycofać dla Food

1008 firstShipDateTime

Data / godzina, kiedy produkt lub usługa 

jest dostępny/a do wysyłki od 

sprzedawcy. Link do pierwszej daty / 

godziny wysyłki.

Data pierwszego zamówienia yes Optional Food/NearFood Wycofać

1472 packagingMarkedDietAllergenCode
Wskazanie, które znaki dietetyczne lub 

alergenowe znajdują się na opakowaniu.

Wskazanie, które znaki dietetyczne lub 

alergenowe znajdują się na opakowaniu.
yes Optional Food Zostawić 

1525 shortTradeItemMarketingMessage
Krótki komunikat marketingowy 

powiązany z przedmiotem wymiany.

Krótki komunikat marketingowy 

powiązany z przedmiotem wymiany.
yes Mandatory Food/NearFood Zamiana na Opcjonalny

3894 unitedNationsDangerousGoodsNumber

Czterocyfrowy numer przydzielony przez 

Komitet Ekspertów ONZ ds. transportu 

towarów niebezpiecznych, który 

identyfikuje towary niebezpieczne, takie 

jak materiały wybuchowe, łatwopalne 

ciecze i substancje toksyczne.

Numer ONZ towarów niebezpiecznych yes Optional Food Wycofać
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Załącznik 4. 

 

BMS ID GDD Name Market Specific Attribute Name Market Specific Attribute Definition Non Food Status Dotyczy

2215

packagingMaterialComposition

Quantity/@measurementUnitC

ode

Jednostka miary ilości różnych 

materiałów zawartych w 

opakowaniu produktu.

Jednostka miary ilości różnych 

materiałów zawartych w opakowaniu 

produktu.

yes Optional Food/NearFood

2239

packagingMaterialComposition

Quantity/@measurementUnitC

ode

Jednostka miary ilości różnych 

materiałów zawartych w 

opakowaniu produktu.

Jednostka miary ilości różnych 

materiałów zawartych w opakowaniu 

produktu.

yes Optional Food/NearFood

2262
returnablePackageDepositAmo

unt/@currencyCode
Waluta kwoty depozytu Waluta kwoty depozytu yes Optional Food/NearFood

3331
priceComparisonMeasurement

/@measurementUnitCode

Jednostka miary ceny 

porównawczej
Jednostka miary ceny porównawczej yes Mandatory Food/NearFood

3393
tradeItemPrice/@currencyCod

e
Waluta ceny produktu Waluta ceny produktu yes Optional Food/NearFood

3402
tradeItemPrice/@currencyCod

e
Waluta ceny produktu Waluta ceny produktu yes Optional Food/NearFood

3516
regulatedProductName/@lang

uageCode

Język nazwy produktu 

regulowanej prawnie

Język nazwy produktu regulowanej 

prawnie
yes Optional Food/NearFood

5471
netWeight/@measurementUni

tCode
Jednostka miary masy netto Jednostka miary masy netto yes Mandatory Food/NearFood


