
Kody kreskowe GS1 
na dostawach 
do wojska 

Globalny Język Biznesu

W dniu 7.01.2014 r. opublikowana została „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”.

Kogo dotyczy Decyzja Nr 3/MON?

Decyzja obejmuje wszystkie firmy dostarczające wyroby do wojska lub 
ubiegające się o takie dostawy, a także gestorów i zamawiających. Wytyczne 
Decyzji Nr 3/MON dotyczą wdrożenia kodów kreskowych GS1 w wojsku 
i oznaczania dostaw wg globalnych standardów Systemu GS1. 

Aby spełnić wymagania MON związane ze znakowaniem dostaw oraz 
wytyczne wypełniania karty wyrobu, dostawcy do Sił Zbrojnych RP muszą 
być uczestnikami Systemu GS1.

Rejestracja w Systemie GS1 umożliwia właścicielom marek, producentom 
lub pośrednikom m.in. identyfikację:

· produktów za pomocą Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN),

· lokalizacji za pomocą Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN),

· jednostek logistycznych za pomocą Seryjnego Numeru Jednostki
Logistycznej (SSCC).

Wykorzystanie kodów kreskowych 
w wojsku i u dostawców:

· przyjmowanie materiałów

i towarów z automatyczną

kontrolą dostaw,

· ewidencjonowanie obrotów

z automatyczną aktualizacją

stanów magazynowych,

· składowanie i przemieszczanie

materiałów i towarów

z automatyczną rejestracją ich

lokalizacji (skąd, dokąd i gdzie),

· pobieranie i kompletacja wydań

z ich automatyczną kontrolą,

· przeprowadzanie inwentaryzacji

i śledzenie dostaw – traceability.
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Dołącz do nas

Kodowanie dostaw do wojska

Wytyczne określają wymagania i zasady znakowania 
wyrobów według grup materiałowych:

· grupa 1: produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby
medyczne,

· grupa 2: przedmioty umundurowania
i wyekwipowania,

· grupa 3: środki bojowe,

· grupa 4: produkty MPS (materiały pędne i smary,
w tym paliwa i oleje) oraz materiały budowlane
i środki czystości,

· grupa 5: uzbrojenie i sprzęt wojskowy
oraz podzespoły i części do tego sprzętu.

Sposoby kodowania oraz zakres kodowanych informacji 
zależy od formy opakowaniowej:

· jednostka detaliczna – tylko numer GTIN
przedstawiony w kodzie EAN-13, EAN-8, UPC-A,

· jednostka handlowa niedetaliczna – numer GTIN
wraz z danymi wymaganymi dla danej grupy
materiałowej, np. data produkcji, numer partii,
numer seryjny, numer magazynowy NATO (NSN),
przedstawiony w kodzie GS1-128,

· jednostka logistyczna – numer SSCC wraz
z wymaganymi danymi przedstawianymi na etykiecie
logistycznej GS1 w kodzie GS1-128.

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdej firmy oraz gestora i zamawiających oferujemy:

· informacje nt. wypełniania kart wyrobów,

· doradztwo w zakresie tworzenia oznaczeń kodowych,

· weryfikację kodów kreskowych i etykiet logistycznych GS1,

· konsultacje i szkolenia.
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https://www.facebook.com/GS1Polska
https://www.linkedin.com/company/gs1-polska
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