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Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania

kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Podstawa prawna
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http://mon.gov.pl/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Logo_MON.png


© GS1 Polska 2019

DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY 

NARODOWEJ

z dnia 3 stycznia 2014 r.
Zakres:
• Definicje
• Zadania dla wojska (weryfikacja wymogów gestorów i zamawiających)
• Wymagania wg grupy materiałowej i wg funkcji 
• Wymagania do etykiet z kodami kreskowymi (trwałość) i ich lokalizacji
• Przykłady oznaczeń na jednostki handlowe niedetaliczne i logistyczne
• Karta wyrobu

Wymagana aktualizacja:
1. Do uzupełnienia w Decyzji nr 3 MON:
IZ 8006 i IZ 8026 – Identyfikacja części jednostki handlowej i zawartości jednostki logistycznej z częściami jednostki 
handlowej (wyroby nie mieszczące się w jednym opakowaniu np. zestawy naprawcze)
2. Do wyeliminowania z Decyzji nr 3 MON:
IZ 90 – wewnętrzne informacje – uzgodnione / (seria/ partia kompletacji dla środków bojowych: IZ 10)
3. Modyfikacja Karty wyrobu

Decyzja nr 3 MON i wymagana jej aktualizacja
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GS1 jest międzynarodową organizacją 
non-profit, której prace są inicjowane przez 

użytkowników, zarządzającą systemem 
standardów, opracowanym na potrzeby 
globalnego i lokalnego łańcucha dostaw

GS1 to system globalnych standardów 
identyfikacyjnych i komunikacyjnych 

tworzących rozwiązania wspierające efektywne 
zarządzanie w łańcuchu dostaw

GS1 jest najczęściej stosowanym systemem 
standardów na świecie.

Poprzednie nazwy: UCC, EAN, EAN.UCC
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GS1: Globalny Język Biznesu w normach STANAG 
NATO i wymogach MON
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Etykiety logistyczne GS1

GTIN -Globalny Numer Jednostki 
Handlowej

GLN- Globalny Numer 
Lokalizacyjny

SSCC- Seryjny Numer Jednostki 
Logistycznej

GCTIN / ITIP – Globalny Numer 
Części Jednostki Handlowej

IZ - Identyfikatory 
Zastosowania GS1

Kody kreskowe:
EAN/UPC: EAN-13, EAN-8,
UPC-A, UPC-E; 

ITF-14, GS1-128

GS1-128

Data share

GS1

Karty wyrobu

EAN-13

5 412345 678908  
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Standardy GS1 w wojsku 
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Etykieta logistyczna GS1 przykład: paleta z jednorodną 
zawartością lub jednostka handlowa i logistyczna
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5 grup materiałowych:

1. produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne (trzy grupy)
2. przedmioty umundurowania i wyekwipowania (przedmioty zaopatrzenia mundurowego: bielizna,

mundury, hełmy, obuwie, …)
3. środki bojowe (amunicja itp.)
4. produkty MPS (materiały pędne i smary, w tym paliwa i oleje) oraz materiały budowlane i środki

czystości
5. pozostałe UiSW – uzbrojenie i sprzęt wojskowy (oraz podzespoły i części do tego sprzętu); pozostałe

wyroby nie wymienione w gr. 1 - 4

Produkty wg podziału na grupy materiałowe wg MON
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http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1144456
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Sposób okodowania dostawy zależy od:

funkcji produktu w danej formie opakowaniowej, jaką pełni w łańcuchu dostaw:
• jednostka handlowa, detaliczna lub niedetaliczna, nielogistyczna
• część jednostki handlowej 
• jednostka logistyczna, handlowa lub niehandlowa
zawartości opakowania:
• produkty sztukowe lub / i w jednym opakowaniu
• produkty sztukowe niemieszczące się w jednym opakowaniu / zestawy
• o zmiennej ilości, w określonej jednostce miary i stopniem dokładności
• zawartość jednorodna, w tym standardowy mix
• zawartość niejednorodna
specyfiki branżowej towaru

Zasady kodowania dostaw
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Hierarchia produktów 
a poziom opakowania

- przykład

Jednostki detaliczne

Jednostki 
niedetaliczne

np. zbiorcze

Palety

GTIN

GTIN + data (wg 
specyfiki branżowej) + 
nr partii produkcyjnej 
lub nr seryjny

Etykieta 
logistyczna 
GS1 z SSCC
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Oznaczenia kodowe GS1 na każdej formie 
opakowaniowej wg jej zawartości i funkcji
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Identyfikatory globalne:

GTIN - Global Trade Item Number / Globalny Numer Jednostki Handlowej:

GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13,  GTIN-14 

Identyfikator branżowy międzynarodowy:

NSN – Natowski Numer Magazynowy

• 13 znakowy numeryczny identyfikator NATO – stare numery z „-”

• NSN w kodzie kreskowym z IZ 7001

Identyfikator branżowy krajowy:

JIM – Jednolity Indeks Materiałowy MON / WP należy podać tylko do odczytu wzrokowego 
Problemy:

• Jak jest, to rzadko w formie elektronicznej

• Gdy brak, nie wiadomo kiedy zostanie nadany i dostarczony dostawcy

• Różne numery na ten sam wyrób, 1 numer na jednostkę handlową jednostkową i zbiorczą.

Przykład: JIM: 1234PL1234567

Identyfikatory jednostek handlowych:
GTIN, NSN, JIM i relacje między nimi
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Numer GTIN powinien być nadany docelowo przez właściciela marki

handlowej, a tymczasowo przez firmy uprawnione przez właściciela marki

handlowej (pisemne do odwołania upoważnienie do nadania na jego wyrób

numeru GTIN z własnej puli, w tym od MON)

Numer GLN posiada każdy uczestnik Systemu GS1

Numer SSCC powinien być nadany przez tworzącego jednostkę logistyczną,

z własnej puli numerów GS1

Kto i kiedy nadaje numery: GTIN, GLN, SSCC

13
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Gdy GTIN jest tylko na części towarów tego samego producenta – pozostałe też może 

oznaczyć.

I pismo: o podanie GTIN i ewentualne okodowanie (istotne elementy: GTIN i GS1 a EAN/ 

EAN.UCC, link do Decyzji MON, wskazanie danych adresowych organizacji krajowej GS1 

właściciela marki handlowej)

II pismo: o pisemne tymczasowe upoważnienie (podać gotową treść upoważnienia w 

załączniku)

III pismo: oświadczenie o kodowaniu przez pośrednika (wysłać za potwierdzeniem odbioru)

Rezultat = wymagana pula numerów 

Pozyskiwanie numerów GTIN od właścicieli marek 
handlowych

14



© GS1 Polska 2019

Uzgadnianie nazewnictwa między wojskiem a dostawcami 
Problemy:
• Więcej niż 1 nazwa i JIM na ten sam towar
• Niepoprawna nazwa (niezgodna z WDTT lub katalogiem)
• Nazwa ogólna (np. mąka, zamiast mąka 1kg, mąka 20 kg)
• Brak rozróżnienia m. opakowaniem jednostkowym a zbiorczym (nazwa, nazwa x20, 

nazwa x20x12)

Hierarchia opakowaniowa jednostek handlowych i ich 

nazewnictwo 

15
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Katalog elektroniczny  - 4 kolumny:

1. Nazwa – wg GTIN

2. JIM – 4n+PL+7n

3. GTIN – 14n, weryfikacja cyfry kontrolnej

4. NSN – 13n (bez „-”)

A B

C D

1234567890128

GTIN-13 GTIN-14

jednostki

konsumenckie/detaliczne

jednostki

hurtowe/niedetaliczne

A

B

GTIN-12

GTIN-8

Uzupełnianie listy dostarczanych wyrobów
dla potrzeb drukowania etykiet

16
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GLN – Global Location Number

GLN – identyfikator dostawcy w Karcie wyrobu i właściciela 

marki handlowej / producenta

GLN dostawcy – w kodzie kreskowym z IZ 412 na każdej 

jednostce logistycznej

GLN odbiorcy – w kodzie kreskowym z IZ 410 na każdej 

jednostce logistycznej typu mix

Przykład:       Numer lokalizacyjny GLN
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  8

Baza danych - TŁUMACZENIE
Klient ABC S.A., ul. Żucza 100, 99-999 Miasto Dębowo

Fax: 72 8 888 19, tel.: 72 8 888 19, Kontakt: Jan Kowal
Nr konta: Bank Jaś IV/O Poznań

77788899912345678901234567 Nr NIP: 111-22-33-444

Identyfikator globalny dostawcy, producenta 
i zamawiającego

17
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CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM

Numer identyfikatora GLN: [WYMAG]  [n13]

CZĘŚĆ C: DOTYCZY OPISU WYROBU JEDNOSTKOWEGO

1. Nazwa producenta wyrobu: [WYMAG]

2. Numer identyfikatora GLN producenta wyrobu: [PRODUCENT] [n13]

3. Kod GTIN dla opakowania jednostkowego: [WYMAG] [n14] [G_1]

4. Numer NSN – jeżeli istnieje:

5. Nazwa wyrobu jednostkowego: [WYMAG]

6. Podstawowa jednostka miary: [WYMAG]  [JM]

7. Rodzaj opakowania [WYMAG] [OPAK]

8. Parametry wyrobu jednostkowego

8 a. Okres trwałości: [WYMAG] [TRWAŁ]

8 b. Waga w kilogramach [WYMAG]

- brutto: [WAGA]

- netto: [WAGA]

8 c. Objętość w litrach [WYMAG]

- ilość: [OBJĘTOŚĆ]

8 d. Wymiary w metrach [WYMAG]

- długość: [WYMIAR]

- szerokość (wymiar w głąb): [WYMIAR]

- wysokość: [WYMIAR]

8 d. Symbol katalogowy producenta:

8 e. Norma jakościowa:

9. Ilość nadrzędnych rodzajów jednostek handlowych w hierarchii opakowań, oznaczonych 

własnymi numerami GTIN:

[WYMAG], wynika z ilości 

załączników - części D

10. Opis uzupełniający do wyrobu jednostkowego: [c200]

Problemy:

• Brak karty w formie elektronicznej
• Brak info. o wypełnianiu części: A, 

B, C i D
• Brak info. jak nazwać pliki
• Brak info. z jakim wyprzedzeniem 

czasowym wysłać kartę
• Brak e-mail gdzie wysłać kartę
• Wypełnianie niezgodnie z legendą

Karta wyrobu i jej wypełnianie

18
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7   1 2 3 4 5  6 7 8 9 0   4

EAN-13                    EAN-8                 UPC-A

GS1-128

Kodowanie z dodatkowymi informacjami - jednostka handlowa niedetaliczna

Kodowanie tylko z GTIN do 13 cyfr – jednostka handlowa detaliczna

Kodowanie jednostek handlowych detalicznych
i niedetalicznych, nielogistycznych

19
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GTIN i ewentualnie NSN+:

• produkty spożywcze: data jakości i seria produkcyjna; produkty lecznicze oraz wyroby

medyczne: data ważności i seria produkcyjna

• przedmioty zaopatrzenia mundurowego: data produkcji

• środki bojowe (amunicja itp.): data produkcji i albo seria produkcyjna albo numer seryjny

• produkty MPS (materiały pędne i smary, w tym paliwa i oleje) oraz materiały budowlane i środki

czystości: data produkcji i seria produkcyjna

• pozostałe UiSW – uzbrojenie i sprzęt wojskowy (oraz podzespoły i części do tego sprzętu): data

produkcji i albo seria produkcyjna albo numer seryjny

Informacje uzupełniające :

NSN – jeżeli dotyczy

Data ważności - nieobowiązkowo

Dobór danych w kodzie kreskowym wg grupy 
materiałowej i specyfiki produktu

20
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Oznaczenie w kodzie GS1-128 na opakowaniu handlowym niedetalicznym z

GTIN-13 i z datą oraz numerem seryjnym i NSN

Przykład oznaczenia na opakowania handlowe niedetaliczne w kodzie GS1-128

z numerem GTIN z IZ 01, data produkcji z IZ 11 oraz numer seryjny z IZ 21

i numer NSN z IZ 7001

Jednostka handlowa niedetaliczna i nielogistyczna 
z NSN – przykład oznaczenia – częściowo gr. 1, 3 i 5
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Przykłady etykiet dla np. gr. 2, 5 i różnych grup materiałowych – jednostka niehandlowa

logistyczna – gr. 2, jednostka handlowa logistyczna – gr. 5 i jednostka logistyczna typu

mix

Jednostka logistyczna niehandlowa i handlowa
– przykłady oznaczeń
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Każde opakowanie = każda część wyrobu identyfikowana:

• numerem GTIN całości + w nazwie która część z ilu części, np. 3 część z 12

• numerem seryjnym jednolitym dla wszystkich opakowań tworzących dany wyrób

• datą produkcji wspólną, przyjętą dla wszystkich opakowań tworzących dany wyrób

Każde opakowanie = każda część wyrobu oznaczana etykietą logistyczną GS1
z następującymi IZ-tami:

• 01

• 11

• 21

• 412

• 7001 (jeżeli dotyczy)

• 00

Uwaga: każda data musi mieć dokładność do dnia (dotyczy wszystkich wyrobów)

Tymczasowe rozwiązania wojska dla wyrobów
nie mieszczących się w jednym opakowaniu
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• Symbol kodów GS1 składa się z:

- symboliki kodu kreskowego i numeru GS1 oraz ewentualnie innych danych biznesowych z IZ

- ewentualne oznaczenia uzupełniające (pas dla ITF-14 lub IZ dla GS1-128)

• Wymiary symbolu w granicach normy:

- wielkości nominalne i dopuszczalne współczynniki powiększenia (zależne od technik drukarskich i tolerancji

druku), np. dla EAN/UPC: od 0,8 do 2,0 wielkości nominalnej; dla GS1-128: od 0,495 do 0,945 wielkości nominalnej

- obniżanie wysokości symbolu (wysokość kresek np. 32 mm dla GS1-128)

- zachowanie marginesu z obu stron np. dla EAN-13: 11xX i 7xX; dla UPC-A: 9xX; dla ITF-14 i dla GS1-128: 10x X (X - szer.

najwęższej kreski)

- jednakowa szerokość i kolor kresek

• Odpowiedni kontrast nadruku dla kresek i tła (kolory do

odczytu w podczerwieni: „ciepłe” dla tła, „zimne” dla kresek)

uwaga na refleksy i odbicie światła np. od folii

• Odpowiednia lokalizacja oznaczeń kodowych na różnych formach opakowaniowych oraz na lokalizacjach

fizycznych (gładka, płaska powierzchnia - płaszczyzna, uwaga na pomarszczone folie, na wyrobach o małej

średnicy 30% – kod „drabinkowy”)

Wymagania techniczne kodów kreskowych GS1
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• na jednostkach handlowych detalicznych / opakowaniach jednostkowych wg kształtu, wymiaru – lokalizacja 
ergonomiczna dla potrzeb sprzedaży przez kasę

• na jednostkach handlowych niedetalicznych / opakowaniach zbiorczych wg kształtu, wymiaru, ilości danych … -
lokalizacja ergonomiczna dla potrzeb operacji magazynowych (np. na pionowym boku)

• na jednostkach logistycznych wg wymiaru

- lokalizacja ergonomiczna dla potrzeb operacji logistycznych

• na lokalizacjach fizycznych 

np. dla oznaczenia gniazd regałowych lub pól odkładczych itp.

– według rozwiązań systemu ADC

Gdzie umieścić oznaczenie dla potrzeb ADC  ?
Wymogi lokalizacji oznaczeń kodowych

25



© GS1 Polska 2019

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie GS1 

najbliższe w grudniu 2019 

GDZIE?

Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, POZNAŃ

KIEDY?

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.gs1pl.org/szkolenia

Tel: 61 666 49 61, e-mail: szkolenia@gs1pl.org

04.12.2019 r.

„Wdrożenie kodów kreskowych na dostawach do wojska                             
wg wymogów MON – najlepsze praktyki biznesowe”

Chcesz wiedzieć więcej?

26

http://www.gs1pl.org/szkolenia
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Anna Kosmacz-Chodorowska

Główny Specjalista

Chief Expert GS1

+48 61 850 4980

www.gs1pl.org www.ilim.poznan.pl

anna.chodorowskia@ilim.poznan.pl

+48 61 852 6376
+48 605 539 718 

Sieć Badawcza ŁUKASZEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania

GS1 Polska

ul. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

T
F

M

Kontakt – informacja, doradztwo
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Produkty i usługi

Zbigniew Rusinek

Poznań, 28.10.2019
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Do generowania takich etykiet, jest
dedykowanych wiele prostych programów,
które możemy znaleźć w ofercie prawie
każdej firmy dostarczającej rozwiązania
logistyczne.

Np.: Jantar, IBCS, ILiM, HIT, Optidata.

Programy do generowania etykiet logistycznych GS1

29
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• Możliwość stworzenia odpowiedniego formularza, z 
którego będą mogli korzystać dostawcy dla wojska.

• Dedykowany formularz z konkretnymi polami do 
uzupełnienia – mi.in. dane, SSCC, konkretne IZ.

• W zależności od potrzeb, klient/dostawca odbierałby 
gotową etykietę logistyczną lub plik do samodzielnego 
wydruku czyli arkusz, który może być drukowany na 
zwykłej drukarce biurowej.

• Możliwość zamówienia etykiet na poszczególne produkty-
tak, aby spełniały stawiane przed nim wymagania.

• Opłata abonamentowa

Jantar – rozwiązanie dedykowane dla wojska

30

Nowa platforma www.etykiety.jantar.pl

http://www.etykiety.jantar.pl/
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Podstawowe zalety

• Oprogramowanie NiceLabel Pro umożliwia 
sprawne projektowanie etykiet oraz 
utworzenie wydajnego procesu drukowania.

• Program jest intuicyjny w obsłudze. Oznacza to 
możliwość szybkiego projektowania 
profesjonalnych etykiet bez specjalistycznej 
wiedzy na temat kodów kreskowych lub 
szkolenia w tym zakresie.

• Zawiera łatwy w obsłudze formularz drukowania, 
który umożliwia użytkownikom precyzyjne 
drukowanie etykiet bez ryzyka błędów.

Jantar – NiceLabel 

31

Koszt licencji wraz z jednym 
projektem etykiety na jedno 
stanowisko 2600zł netto 30-dniowa wersji próbnej.
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Podstawowe zalety

• ibcsLabel jest prostą aplikacją umożliwiającą 
skomponowanie nośnika, wydruk etykiety i 
zapisanie zawartości w archiwum.

• Znajduje zastosowanie w firmach produkcyjnych 
dostarczających towary dla odbiorców, 
którzy wymagają stosowanie standardów 
GS1. 

• Dzięki ibcsLabel można szybko zaimplementować 
zastosowanie standardu i spełnić wszystkie 
wymagania odbiorcy.

IBCS – ibcsLabel
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FUNKCJONALNOŚĆ:

• wydruk etykiet zgodnych z GS1 oraz innymi 
rozporządzeniami bazującymi na wymaganiach GS1 
(np. Decyzja nr. 3 Ministra Obrony Narodowej z dnia 
3 stycznia 2014 roku),

• zapewnienie zgodności oznakowania nośników 
i opakowań z Systemem GS1,

• szybki dostęp do informacji o zawartości 
wygenerowanych nośników,

• indywidualny szablon etykiet.

IBCS – ibcsLabel

33

Koszt licencji na jedno stanowisko 

2435zł netto

30-dniowa wersji próbnej.

FILMY INSTRUKTAŻOWE 
na YouTube
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FUNKCJONALNOŚĆ:

• Możliwość stworzenia wielu szablonów formatek 
etykiet (w zależności od wymagań odbiorców)

• Aplikacje jest w pełni konfigurowalna, pozwala na 
rozmieszczenie pól części opisowej we własnym zakresie

• możliwość definiowania rozmiaru etykiety 
(standard określa szerokość 148mm, ale wielu 
użytkowników nadal używa etykiet o wymiarze 
100 mm x 150 mm (ze względu na cenę urządzeń 
drukujących z głowicą 6")

• Aplikacja nie służy do wydruku np. etykiet 
do znakowania jednostek handlowych.

HIT – HEP Etykieta paletowa
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Koszt licencji na jedno stanowisko

499,00 PLN

Dla uczestników projektu

Rabat 10% 
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FUNKCJONALNOŚĆ:

• Możliwość podłączenia (za pośrednictwem ODBC oraz 
OLE DB) zewnętrznych źródeł danych (począwszy 
od Excel, przez Access po obsługę zapytań SQL).

• Przejrzysty szablon do definiowania IZ 
wykorzystywanych podczas projektowania części etykiety 
zawierającej kody (zawiera podpowiedzi co do 
zawartości danych - ilość oraz strukturę danych).

• Aplikacja służy do projektowania dowolnej etykiety, dzięki 
czemu korzystając z jednego programu można 
zaprojektować i drukować zarówno etykiety 
logistyczne jak i etykiety produktowe

HIT – Codesoft firmy Teklynx 
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Koszt licencji na jedno stanowisko

320,00 € - 1720,00 €

Dla uczestników projektu

Rabat do 20% 
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Podstawowe zalety

• Program EtLog jest prostym i intuicyjnym 
w obsłudze narzędziem do generowania i 
wydruku etykiet zgodnych ze standardami GS1.

• O zawartości etykiety w 100% decyduje 
szablon, w którym zawarta jest szczegółowa 
informacja o tym gdzie i co ma się znaleźć 
na etykiecie.

• Szablon jest tworzony tylko w ILiM, 
co daje gwarancję poprawności etykiety.

ILiM – EtLog
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Prosta obsługa

• Dzięki zastosowaniu szablonów czynności 
operatora ograniczają się do 
wypełnienia kilku pól.

• Obsługa programu nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy w zakresie 
standardów GS1.

• Kontrola poprawności wprowadzenia 
danych.

ILiM – EtLog
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Koszt licencji na jedno stanowisko

1920 PLN 
http://etlog.ilim.eu/



© GS1 Polska 2019

FUNKCJONALNOŚĆ:

• generator kodu kreskowego

• uniwersalny edytor etykiet

• baza danych jednostek logistycznych

• multi wydruk

• integracja z systemami nadrzędnymi

Optidata – Log one
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Koszt licencji na jedno stanowisko

2190 PLN 
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Zalety wdrożenia systemu LOG ONE

• Usprawnienie procesu przyjęcia dostaw na magazyn (PZ) – redukcja
czasochłonności przyjęcia dostaw na poziomie 40-50 %
w porównaniu do metody tradycyjnej.

• Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw – zapewnienie szybkiej
i niezawodnej komunikacji pomiędzy Odbiorca i Dostawcą.

• Brak kolizji z dotychczas stosowanymi systemami
– wdrożenie od strony IT jest proste i nie wymaga dużych
nakładów.

Optidata – Log one
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Dodawanie i klasyfikacja GPC produktów

Zbigniew Rusinek

Poznań, 28.10.2019
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Jak dodać i aktywować numer
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Instrukcja krok po kroku:

https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/moje-

gs1/jak-uzyskac-numer-gtin-13

Kliknij klawisz „Dodaj nowy” 

lub „Importuj”

Pozwala zaimportować/dodać większą 

ilość produktów za pomocą pliku Excel.

https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/moje-gs1/jak-uzyskac-numer-gtin-13
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Klasyfikacja produktu GPC
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Dla grup materiałowych 3 i 5 zawsze wybieramy klasyfikację z „9”, pozostałe grupy 
należy wyszukać z listy.

* GPC – Global Product Clasification (globalna klasyfikacja produktów)
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Jak GS1 wspiera dostawców do wojska?
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1. Praktyczne wytyczne znajdziesz na www: https://www.gs1pl.org/o-nas/wojsko

2. Weryfikacja etykiet.

https://www.gs1pl.org/o-nas/wojsko
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Jak GS1 wspiera dostawców do wojska?
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Chcesz dowiedzieć się, jak kody kreskowe pozwolą Twojej firmie:

- oszczędzić czas i koszty?

- przeszkolić nowych pracowników?

- zoptymalizować procesy i oznakować produkty kodem kreskowym?

- pozyskać nowe rynki zbytu?

Jeśli zadałeś sobie co najmniej jedno z tych pytań, zachęcamy do skorzystania z nowej usługi, 
kierowanej do Uczestników Systemu GS1:

https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/konsultacje-firmowe

https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/konsultacje-firmowe
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Dziękujemy za uwagę

Zbigniew Rusinek
Menedżer ds. wdrożeń branżowych
T +48 61 666 48 48
M +48 887 885 268
E Zbigniew.Rusinek@gs1pl.org

Anna Kosmacz-Chodorowska

Główny Specjalista
T +48 61 850 4980 
M +48 605 539 718 
E anna.chodorowski@gs1pl.org

callto:+48%2061%20666%2048%2048
callto:+48%20887%20885%20268
mailto:Zbigniew.Rusinek@gs1pl.org
mailto:anna.chodorowska@gs1pl.org

