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Rok 2020 był czasem zmian również w GS1.

Szanowni Państwo,

Standardy
GS1 podstawą
transformacji
cyfrowej na
polskim rynku

Działająca od marca ubiegłego roku Rada GS1 Polska

za nami rok pełen wyzwań związanych z pandemią

zainspirowała nas do działania, które zaowocowało

COVID-19, która wymusiła na wielu przedsiębiorstwach

badaniem potrzeb Uczestników Systemu GS1.

modyfikację strategii lub modelu działania. Wydaje się,
że część zmian, które się dokonały w tym czasie, ma

Wypracowaliśmy także nową strategię na kolejne 4 lata,

charakter trwały. Staraliśmy się być w tym czasie blisko

której celem jest wsparcie Uczestników Systemu GS1

Uczestników Systemu i wspierać ich w transformacji

w transformacji cyfrowej ich procesów biznesowych

biznesu.

w łańcuchach dostaw. Zdefiniowane w strategii
inicjatywy odzwierciedlają przede wszystkim potrzeby

Ostatnie 12 miesięcy to przyspieszony proces cyfryzacji

zgłoszone przez Uczestników Systemu GS1 związane

przedsiębiorstw i zwiększenie zainteresowania

z elektronizacją dokumentów biznesowych, szerokim

e-commerce. Niektóre z przedsiębiorstw musiały

wdrażaniem identyfikatorów GS1, poprawą jakości

zaczynać tę drogę od początku, inne wzmocniły jedynie

i wiarygodności danych produktowych oraz edukacją.

wcześniejsze działania. Obie te grupy wspieraliśmy,
zapewniając dostęp do bezpłatnej wiedzy za sprawą

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami

65 webinariów, w których wzięło udział 5000 uczestników,

wszystkimi wymagające wyzwanie: szybkiego

a także tworząc i udostępniając poradniki dotyczące m.in.

reagowania i dostosowania biznesu do nowych, często

sprzedaży na platformach typu marketplace.

zaskakujących warunków. Wspieramy Państwa
w cyfryzacji procesów już ponad 3 dekady. Mamy

W roku 2021 mamy zaplanowane kolejne, nowe webinaria

w sobie determinację i gotowość, aby nasza organizacja

i indywidualne szkolenia, na które serdecznie zapraszamy

spełniała Państwa potrzeby przez kolejne lata.

Aby wspierać handel online, uruchomiliśmy w ubiegłym
roku platformę eProdukty, która udostępnia podstawowe
dane i pozwala zweryfikować wiarygodność i podstawowe
dane już ponad 32 mln produktów z kodem kreskowym
zaczynającym się od 590. Już wkrótce udostępnimy
na niej także produkty z innych krajów. Warto
zarejestrować się już dzisiaj.
Coraz więcej Uczestników korzysta również z MojeGS1,
dodając wiarygodne opisy swoich towarów. Zachęcamy
Państwa do tworzenia numerów identyfikacyjnych
(GTIN) oraz lokalizacji (GLN), a także zarządzania nimi
za pośrednictwem platformy MojeGS1, z której może
skorzystać każdy Uczestnik Systemu GS1 Polska. Jest
to kompleksowe narzędzie, które umożliwia nie tylko
uzyskanie kodów kreskowych, ale również wypełnienie

Joanna Redmer

informacji rocznej, składanie wniosków o nowe numery

Prezes Zarządu GS1 Polska

identyfikacyjne, aktualizowanie danych o firmie czy
pobieranie e-faktur.
W 2020 roku obchodziliśmy 30-lecie obecności organizacji
GS1 na polskim rynku. Pandemia uniemożliwiła nam
realizację planowanych wydarzeń. Postanowiliśmy
przeznaczyć zasoby i środki zaplanowane na jubileusz
na promocję Uczestników Systemu GS1. Zainicjowaliśmy
w tym celu kampanię społeczną #ZacznijOd590,
zachęcającą do zapoznania się z produktami i usługami,
które oferują Uczestnicy Systemu GS1. Celem kampanii
było uświadomienie konsumentom, jak można w łatwy
sposób sprawdzić źródło pochodzenia produktów
i wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Do akcji zgłosiło
się ponad 200 Uczestników Systemu, którzy oprócz
medialnej kampanii zostali wsparci ogólnopolską promocją

dr inż. Elżbieta Hałas

odbywającą się w sieci sklepów Chata Polska.
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Członkini Zarządu GS1 Polska
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System GS1 na świecie

Nasza
organizacja
Jesteśmy organizacją non-for-profit, zarządzaną przez Uczestników
Systemu. Działamy indywidualnie na rynku lokalnym oraz spójnie w skali
globalnej.

GS1 to międzynarodowy system standardów identyfikacyjno-komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych inicjowanych
przez przedsiębiorców z całego świata i nieprzerwanie rozwijanych od czasu powstania, tj. od 1973 roku. System Standardów
GS1 opracowano w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli go stosować do usprawnienia operacji w łańcuchach dostaw,
bez względu na branżę, w której działają.

Jesteśmy międzynarodową organizacją oraz stowarzyszeniem składającym się ze 115
niezależnych organizacji krajowych, zarejestrowanym w Belgii i USA. Działamy zarówno
globalnie, jak i lokalnie, poprzez organizacje krajowe, odpowiedzialne za wdrażanie
standardów GS1 i zarządzanie nimi.

Krajowe organizacje wspierają wszystkich lokalnych Uczestników Systemu GS1 poprzez doradztwo, organizowanie szkoleń
oraz dzielenie się wiedzą dotyczącą usprawniania procesów biznesowych z wykorzystaniem naszych standardów.
Na poziomie krajowym inicjowane są fora współpracy umożliwiające networking użytkowników, udział w tworzeniu
standardów dopasowanych do potrzeb praktyków oraz wymianę cennych doświadczeń. W 2020 roku powitaliśmy Katar
wśród organizacji członkowskich GS1.

115

organizacji członkowskich na całym świecie

ponad

2 000 000

firm - Uczestników Systemu GS1 z całego świata

150

krajów działających w 25 sektorach przemysłu

ponad

6 000 000 000

skanowanych kodów kreskowych dziennie
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Rada GS1 Polska

Rada GS1 Polska

Jest najważniejszym organem nadzorującym działanie
GS1 Polska i wskazującym kierunki rozwoju Systemu GS1
w Polsce. Rada, składająca się z przedstawicieli firm
z branży produkcyjnej i handlowej, dostawców rozwiązań
i usług oraz przedstawicieli nauki, reprezentuje
wszystkich Uczestników Systemu GS1 w Polsce.

Ponad 30 000

Kod Etyki

Uczestników Systemu
w Polsce

Od 2018 roku działa Komisja Etyki, do której zarówno
pracownicy, jak i Uczestnicy Systemu mogą składać
wnioski i zapytania dotyczące działań i zachowań.
Jej członkowie zostali wybrani przez Radę GS1 Polska,
a także osoby zatrudnione w organizacji.

Jarosław Gulowaty

Marcin Dopierała

Jolanta Gałązka

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodnicząca

Dyrektor Logistyki Kontraktowej

Dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha

Dyrektor ds. Logistyki

Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

Dostaw

Tubądzin Management Group

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja

sp. z o.o.

sp. z o.o.

Lista Członkiń i Członków Rady GS1 Polska na lata 2020-2024 :
Jarosław Gulowaty

Tomasz Bierówka
Nasz Kod Etyki jest dobrowolnym
zobowiązaniem do wyznaczania
standardów również na polu etyki.
Wierzymy, że wspólny, globalny język,
a także zrozumiałe i jasne dla wszystkich
normy nie tylko ułatwiają pracę, ale też
przyspieszają procesy, wpływając na
ich przejrzystość. Wierzymy w uczciwy,
odpowiedzialny biznes, dzięki czemu
z pełnym przekonaniem angażujemy
się w naszą pracę.

Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Przewodniczący Rady GS1 Polska

Befaszczot sp. z o.o.

Dyrektor Logistyki Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

Grzegorz Cupta

Grzegorz Jaworek

Distribution Director Logistics

Director Sales Operations.

Geberit Produkcja sp. z o.o.

Grupa Żywiec S.A.

Marek Czarzyński

Tomasz Kosik

Wiceprezes R&D

CEO

Hadatap sp. z o.o.

Colian Logistic sp. z o.o.

Ryszard Ćwirko

Paweł Rózga

Dyrektor ds. Logistyki

Prezes

MWS Sp. z o.o. sp. K.

POLTEL Telecom sp. z o.o. sp. k.

Marcin Dopierała

Rafał Szcześniewski

Wiceprzewodniczący Rady GS1 Polska

Founder & CLO

Dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw Jeronimo

Omnipack sp. z o.o.

Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.

dr Magdalena Szczupak-Woźniczka

dr Konrad Fuks

Prokurent

Założyciel

Zakłady Mięsne Viando sp. z o.o. Sp. k.

Atomscript.com

Rafał Szydłowski

Jolanta Gałązka

Dyr. Dep. Infrastruktury Magazynowej

Dyrektor Logistyki

NEUCA S.A.

Tubądzin Management Group sp. z o.o.

Tadeusz Szymanek

Jakub Gierszyński

Właściciel

E-commerce Director Poland and Czech Republic

FPHU Green Pack

Sephora Polska sp. z o.o.

Jarosław Tomaszewski
Project Manager
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki
i Magazynowania
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Historia Systemu GS1 w Polsce i na świecie

zakupy w Google
Shopping mają posiadać
numery GTIN od GS1

decyzją ministra zdrowia
wdrożenie elekronicznej
numer
GTIN GS1 znajduje
początek działania GS1
faktury
wg standardów GS1
się na wszystkich
w Polsce oraz otwarcie
w
największych
sieciach
pierwszej sieci handlowej produktach leczniczych
handlowych
w
Polsce
w Polsce
Billa

1990

1974

zeskanowanie paczki
gum Wrigley pierwszego produktu
z kodem kreskowym

1998

2002

1991

2000

początek
internetu

Poczta Polska
wprowadza numer
SSCC na swoje
przesyłki

8

sieć Biedrnka wdraża
kody GS1 DataBar
w Polsce, zapewniające
CEN (Europejski Komitet
skuteczne zarządzanie
Normalizacyjny) wybiera
świeżą żywnością
standard GS1 jako
i ograniczanie
obowiązkowy
marnowania produktów
identyﬁkator SSCC
spożywczch - jest to
do oznaczania
największa implementacja tego
transgranicznych
standardu w Europie
przesyłek paczokwych

2012

2003
wdrożenie
etykiety logistycznej
GS1 w sieci handlowej
Biedronka

Komisja Europejska
wdraża dyrektywę
antyfałszywkową opartą
na standardach GS1,
zapewniającą
bezpieczeństwo
pacjentów
Komisja Europejska
wybiera organizację GS1
do nadawania
identyﬁkatorów UDI,
które służą do
oznaczania wyrobów
medycznych

2017

50-lecie
powstania
numeru GTIN

2019

2021

2014

2018

2020

decyzja MON dostawy do wojska
mają być oznaczane
kodami kreskowymi
GS1

Grupa Raben wdraża
standard GS1 XML,
służący do elektronicznej
wymiany dokumentów
między partnerami
handlowymi

liczba ﬁrm
członkowskich
w GS1 Polska
przekracza 29 000
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30-lecie
GS1 w Polsce

Misja, wizja,
wartości, strategia

Badanie Potrzeb Uczestników
Systemu GS1

którą reprezentują, wskazali jako priorytetowe:
•

W badaniu wzięło udział 309 przedstawicieli Uczestników

dostaw

na poniższym wykresie oddaje podział branżowy Uczestników
•

GS1 Polska.

doprowadzenie do masowego wdrożenia
dokumentów elektronicznych w łańcuchu

Systemu. Udział procentowy respondentów przedstawiony

stworzenie wspólnej listy atrybutów
produktowych / karty produktowej

2%

Stanowimy część globalnej organizacji i podzielamy jej wartości.

TSL

27%

Jesteśmy:

Uczestnicy Systemu GS1, bez względu na branżę,

71%

• Not-for-profit

edukację na temat standaryzacji i digitalizacji

•

współpracę z Bankami Żywności

Główne oczekiwania Uczestników Systemu wobec GS1

Sieci/Hurtownie

• Neutralni

•

Polska koncentrowały się na udostępnieniu prostych
narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Producenci

• Globalni i lokalni
• Zarządzani przez Uczestników Systemu

umożliwiających łatwiejszą:
•

digitalizację danych produktowych dla MŚP

•

wymianę dokumentów elektronicznych

• Angażujący do współpracy
Wnioski płynące z badania potrzeb Uczestników GS1 Polska oraz spotkań z Członkami Rady, wraz z globalną
strategią GS1, analizą SWOT działań GS1 oraz trendów rynkowych, pozwoliły stworzyć strategię na lata 2021-2024.

Rozwijamy i wdrażamy standardy GS1 w Polsce,
wsłuchując się w potrzeby krajowego rynku.

Finanse

Wierzymy w siłę standardów, które zmieniają sposób,
w jaki żyjemy i pracujemy.

Zasoby, edukacja
i rozwój

Strategia GS1 Polska 2021-2024

Misja

Wizja

• Jesteśmy zorientowani na klienta

Procesy

Wartości

Klient

Standardy GS1 podstawą transformacji
cyfrowej na polskim rynku.

• Pracujemy z pasją
• Tworzymy nowoczesną organizację
• Wspieramy zrównoważony rozwój
• Integrujemy środowisko biznesowe
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Identyfikacja
Fundamentem Systemu GS1 są identyfikatory GS1, które umożliwiają rozróżnienie jednostek handlowych i logistycznych,

Standardy
i rozwiązania

lokalizacji, zasobów i wszelkich innych obiektów występujących w łańcuchu dostaw na całym świecie. Stanowią klucz do
baz danych – są swoistym alfabetem dla biznesu. Najważniejsze identyfikatory ilustruje rysunek poniżej.

GLN

GLN

Producent

Towar

Opakowanie

System GS1 to zbiór globalnych standardów stworzony i rozwijany w trzech
obszarach: identyfikacja, gromadzenie, wspóldzielenie.

Paleta

GTIN

Transport

SSCC

GLN

Centrum
Dystrybucji

Dystrybutor

Transport

Paleta

SSCC

GLN

Transport

Opakowanie

Towar

Detalista
Operator

Konsument
Pacjent

GTIN

Współdzielenie
Współdzielenie informacji dotyczy trzech rodzajów danych: danych transakcyjnych, czyli elektronicznych dokumentów
biznesowych (GS1 EDI), danych podstawowych – czyli podstawowych danych o produktach i lokalizacjach (Globalne Modele
Danych i GDSN), danych o zdarzeniach w łańcuchu dostaw (EPCIS) oraz rozszerzonego opisu produktu w internecie (GS1
SmartSearch czy GS1 Digital Link).
Dane transakcyjne
•

GS1 XML

•

EANCOM

•

GS1 UN/CEFACT XML

Dane podstawowe (master data)
•

Sieć Globalnej Synchronizacji Danych Podstawowych (GS1 GDSN)

•

Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC)

•

GS1 Globalny Model Danych (GDM)

Rozszerzony opis produktu
•

GS1 SmartSearch

•

GS1 Digital Link

Dane o zdarzeniach

12

•

EPCIS – standard usługi informatczynej do pozyskania i współdzielenia danych o zdarzeniach w ramach łańcucha dostaw

•

Core Business Vocabulary (CBV)
13

Globalny Model Danych GS1

Gromadzenie
Wszystkie identyfikatory GS1 mogą być przedstawione w kodach kreskowych GS1 lub znacznikach radiowych RFID
(ang. Radio Frequency Identification), które są czytane automatycznie za pomocą skanerów lub anten. Unikatowość
na skalę całego świata zarówno kodów kreskowych, jak i znaczników EPC/RFID gwarantują ich struktura oraz
międzynarodowe wytyczne i normy.
Kody kreskowe GS1:
•

EAN/UPC

•

ITF-14

•

GS1-128

•

GS1 DataBar

•

GS1 DataMatrix

•

GS1 QR

EPC/RFID
Indywidualny numer towaru zapisany w znaczniku EPC/RFID nosi często nazwę Elektronicznego Kodu Produktu
(Electronic Product Code - EPC) i umożliwia unikalną identyfikację produktu/obiektu przemieszczanego w łańcuchu
dostaw. Standard zapisu danych w znacznikach GS1 EPC (GS1 EPC Tag Data Standard – TDS) definiuje format
danych oraz sposób kodowania dla poszczególnych identyfikatorów GS1 w ramach EPC.

Rozwiązania
Traceability and Recall
Traceability (identyfikowalność) – to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach
dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem.
GTS2 – Globalny Standard Traceability 2:
•

definiuje zasady i minimalne wymagania dla systemów traceability

•

opisuje typowe procesy biznesowe spełniające wymogi identyfikowalności niezależnie od wybranej dostępnej
technologii

•

wskazuje, jak wykorzystać standardy GS1 w procesach traceability

Order-to-Cash
Order-to-Cash to podejście usprawniające fizyczne przepływy towarów oraz towarzyszących im informacji – od
zamówienia do zapłaty. Wspiera ono digitalizację podstawowych procesów w firmie – celem jest wyeliminowanie
tradycyjnych dokumentów papierowych i przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów Handlowych (EDI) oraz
powiązanie jej z przepływem fizycznym przy pomocy etykiety logistycznej GS1.

GS1 w zaopatrzeniu

Jeden produkt.
Jedno doświadczenie.
Każdy kanał sprzedaży.
Globalny Model Danych GS1 usprawnia
sposób opisu twoich produktów i wpływa na
wydajność procesu zakupowego w każdym
kanale.

Czyli w „górę łańcucha dostaw”, pokazuje sposób wykorzystania standardów GS1 w łańcuchu dostaw pomiędzy
producentem a jego dostawcą materiałów zaopatrzeniowych oraz surowców.

Dowiedz się więcej
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Rok 2020 upłynął pod znakiem poważnych wyzwań dla
rynku detalicznego i pierwszej od 20 lat redukcji wolumenu
sprzedaży.

Retail – towary
konsumenckie

Prognozy na 2021 rok są bardzo optymistyczne. Bieżące
analizy wskazują, że spadek sprzedaży detalicznej zostanie
w pełni nadrobiony, a obroty ponownie wzrosną1.
Wiele się jednak zmieni, ponieważ cyfryzacja
na dobre wkroczyła już do świata handlu detalicznego.
Wirtualni asystenci, systemy sztucznej inteligencji
i całkowita automatyzacja to już nie pieśń przyszłości,
a nowa rzeczywistość.

Kluczowe projekty dla branży towarów konsumenckich realizowane w 2020 r.:

Wsparcie digitalizacji
danych produktowych

Order-to-Cash

Kod Patrol – poprawa
jakości kodów
kreskowych

1

16

Współpraca
z Bankami Żywności

https://invelio.com.pl/biznes-i-finanse/piec-trendow-w-handlu-detalicznym-ktore-utrzymaja-sie-w-2021-roku
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Order-to-Cash (O2C)

Korzyści ekonomiczne:

Globalne Modele Danych Produktowych

Order-to-Cash to rozwiązanie wykorzystujące szereg

•

Oszczędność czasu, dzięki wyeliminowaniu ręcznego

Wcześniejsze analizy wykazały, że właściciele marek

globalnych standardów GS1 w celu usprawnienia fizycznych

wprowadzania danych transakcyjnych (np. zamówień

tracą czas i zasoby, dostosowując swoje dane do

przepływów towarowych i towarzyszących im informacji –

do systemu)

indywidualnych potrzeb sprzedawców. Na podstawie

zaczynając od elektronicznego złożenia zamówienia, poprzez

•

awizację dostawy, potwierdzenie przyjęcia dostawy, a kończąc

13

na zaksięgowaniu płatności w sposób automatyczny.

•

nie tylko w sprawnej obsłudze B2B, ale również

skróceniu czasu procesów zamawiania i dostarczania

w sprzedaży e-commerce.

towarów

wykorzystuje etykietę z 80%
swoich dostawców

GS1 opracowano modele stanowiące doskonałą pomoc

zasobów ludzkich, wyeliminowaniu błędów oraz

sieci z listy TOP 20
W 2020 roku w ramach projektu:

doświadczeń 60 producentów i 35 krajowych organizacji

Niższe koszty – dzięki wykorzystaniu mniejszej liczby

•

Czym są globalne modele? To przede wszystkim lista

Eliminacja kosztów dotyczących obsługi faktur

atrybutów (pojedynczych cech opisowych) niezbędna

papierowych, związanych z ich wystawianiem,

zaktualizowano raport o zastosowaniu etykiety

w prowadzeniu prawidłowej sprzedaży wyrobów

wydrukiem, wysyłką czy archiwizacją

logistycznej oraz komunikatów EDI (w szczególności

spożywczych #Food, kuchennych, chemicznych

DESADV) w sieciach handlowych i u operatorów

#NearFood, artykułów tytoniowych #Tobacoo, karm

logistycznych,
•

•

dla zwierząt #PetFood i alkoholi #alcohol&beverages.

Wykorzystanie komunikatu

zbadano korzyści z wdrożenia komunikatu DESADV

DESADV + SSCC

u jednego dostawcy do sieci Makro,

w dostawach do Makro

uruchomiono projekty wsparcia wdrożeń dostawców

100%

w dwóch dużych sieciach.

Cash & Carry przez Grupę

Więcej informacji na temat

Żywiec

Globalnych Modeli Danych

operatorów z listy TOP 15 stosuje
etykietę logistyczną GS1

Poprawa jakości kodów
kreskowych – Kod Patrol

Współpraca z Bankami Żywności

Głównym zadaniem projektu jest budowa bliskiej

W 2019 roku przeprowadzone zostało pilotażowe

współpracy między GS1 Polska, a sieciami handlowymi

wdrożenie w oparciu o standardy GS1 pomiędzy

i ich dostawcami w celu eliminacji z łańcucha

Federacją Polskich Banków Żywności (FPBŻ)

logistycznego produktów nielegalnych oraz z błędnie

13
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usprawnienie przepływu danych o darowiznach

o legalność, poprawność oraz jakość stosowanych przez

sieci z listy TOP 20 stosuje

operatorów przekroczyło skalę 80%

naszych Uczestników kodów GTIN oraz ich graficznych

komunikaty EDI

wykorzystania etykiety logistycznej

odwzorowań poprzez prowadzenie stałego monitoringu

GS1 przez swoich klientów

a siecią Auchan Polska. Głównym założeniem było

oznakowanymi kodami kreskowymi. Dbałość

żywności na cele społeczne, co wynikało z aktualnych
potrzeb FPBŻ. Po udanym pilotażu FPBŻ wskazała
wypracowane rozwiązanie jako jeden z warunków

rynku w zakresie jakości kodów kreskowych i etykiet

współpracy. Zadania realizowane w 2020 roku

GS1 oraz ich zgodności z wymaganiami GS1 wynika ze
Korzyści procesowe:
Cyfryzacja każdego etapu procesu, od zamówienia do

koncentrowały się na pomocy w implementacji

statutowego obowiązku Fundacji GS1 Polska, jako jedynej

ww. modelu wśród pozostałych sieci. Sieci handlowe

instytucji w Polsce upoważnionej do nadawania uprawnień

Stokrotka i Netto oraz Auchan z sukcesem wdrożyły

do stosowania kodów GS1.

pełne rozwiązanie, tj. wypracowany Jednolity Protokół

zapłaty, zapewnia:
•

7

Szybkość – sprawniejsze przetwarzanie transakcji
oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia

sieci z listy TOP 20 stosuje

•

komunikat DESADV

Dokładność – ograniczenie interwencji człowieka
oraz ręcznego wprowadzania danych, co przekłada się
na mniejszą liczbę pomyłek przy dostawach

•

•

Przekazania Darowizn, zawierający najważniejsze
informacje, który przekazywany jest w postaci

Wsparcie digitalizacji danych
produktowych

cyfrowych plików przez EPCIS.

W 2020 roku wydaliśmy poradnik „Jak wdrażać GDSN”
przeznaczony dla producentów i sieci handlowych
planujących uruchomienie elektronicznej wymiany

Ścisłe skorelowanie dokumentów elektronicznych

Sprawdź

danych podstawowych ze swoimi partnerami

z fizycznym przepływem towarów

business case

biznesowymi.

Banków Żywności

Otrzymywanie przez odbiorcę wcześniejszych
i pełnych informacji o dostawie, za sprawą zastosowania
elektronicznej awizacji (komunikat DESADV)

100%

•

sieci z listy TOP 20 stosuje

Sprawny i szybki proces przyjęcia towaru, dzięki
zastosowaniu etykiety logistycznej GS1 z numerem SSCC

etykietę logistyczną GS1

•

Chcesz wdrożyć GDSN?
Sprawdź, jak łatwo
możesz to zrobić

Automatyczne uzupełnianie dostępności produktu
na półce sklepowej oraz optymalizacja zapasów

18
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Wdrożenie kodów
GS1 DataBar
w sklepach

Sklep
samoobsługowy
Bio Family
Sushi factory bezpieczne produkty
ultraświeże

24
Poprawne zarządzanie
produktami o krótkim okresie
przechowywania

Za sprawą wdrożenia
standardów GS1 dostępna jest
usługa Open 24/7 - otwarte
przez 365 dni w roku

Blokowanie towarów
przeterminowanych w sklepie

Ulepszenie procesów
związanych z kontrolą zapasów
w czasie rzeczywistym

Średni czas obsługi procesu
wydania surowców do bufora
produkcyjnego z 1 h 35 min
(na 1 pracownika) zostanie
skrócony do 5 min i 45 sek.

Wdrożenie
DESADV+SSCC
w Grupie Żywiec

Procentowe zaangażowanie
pracowników w dany proces
spadnie o 4%

Zmniejszona ilość marnowanej
żywności

Redukcja o 61% całkowietego
czasu pobytu kierowcy
oczekującego na podjęcie
rozładunku

Zobacz
więcej

Zobacz
więcej
Zobacz
więcej
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Polski e-commerce z 30 proc. wzrostem obrotów w 2020
roku należy do najbardziej dynamicznie rosnących rynków
europejskich. Wartość polskiego rynku e-commerce jest
szacowana na 15 mld euro. Już 73% internautów robi zakupy
w internecie (w stosunku do 62% w 2019 roku). Ten wzrost
zainteresowania e-handlem widoczny jest również w GS1 Polska.
Już niemal 50% nowych Uczestników Systemu GS1 podało jako
powód przystąpienia do Systemu właśnie e-sprzedaż. Uczestnicy
Systemu GS1 potrzebują podstawowego identyfikatora – numeru
GTIN głównie do sprzedaży na Amazon, Allegro i w internetowym
sklepie własnym na potrzeby Google.

e-commerce

Branża e-commerce potrzebuje dostępu do bazy produktowej
zidentyfikowanej numerem GTIN. Kluczowe podmioty z branży
e-commerce potrzebują weryfikacji posiadanych danych
produktowych. W związku z tym uruchomiliśmy przeznaczoną
do tego platformę eProdukty, na której można zarejestrować
się i korzystać z wiarygodnych danych o produktach.

Fulfilment w Omnipack

Rok 2020 był szczególnym czasem dla e-commerce
z uwagi na sytuację pandemiczną, pojawiło się na rynku kilka

W celu dokładnej weryfikacji, jak przebiegał proces

nowych platform sprzedaży internetowej. Pozyskaliśmy

przyjmowania towaru do magazynu klienta, dokonano

do współpracy kolejne marketplace’y: merxu.com,

wnikliwej i szczegółowej wizji lokalnej przedsiębiorstwa.

ordero.pl, hellosmart.pl i mstore.com.pl. Platformy te

Na podstawie zebranych informacji stworzono symulacyjny

posiadają numer GTIN jako atrybut identyfikacyjny,

model stanu obecnego, tzw. model „AS IS”, który

u niektórych jest to atrybut obligatoryjny. Uruchomiliśmy

przedstawiał obecny proces przyjęć. Pozwoliło to

mechanizm kontroli legalności posiadanych przez nie

na wskazanie obszarów w procesie, które posiadają

numerów GTIN. We współpracy z Amazon, eBay, Google

potencjał optymalizacyjny. W uzgodnieniu z klientem

i Allegro koncentrowaliśmy się na edukowaniu polskich

oraz w oparciu o przekazane dane zaprojektowane

sprzedawców (Uczestników Systemu GS1) w zakresie

zostały docelowe modele procesów tzw. „TO BE”, które

sprzedaży na tych marketplace’ach ze szczególnym

uwzględniały nasze rekomendacje zmian. Kolejnym krokiem

akcentem na konieczność posiadania numerów GTIN

było przeprowadzenie symulacji porównawczych. Oceniono

od GS1.

skutki planowanych zmian, skupiając się na aspektach
Elektroniczne
platformy
sprzedażowe
w Polsce

Jak
sprzedawać
na platformie
Amazon?

czasu pracy w procesie i poziomie obciążenia pracowników
odpowiedzialnych za realizacją zadań. Przeprowadzone
symulacje wskazały nie tylko potencjalne kierunki do
optymalizacji, ale również stanowiły solidną podstawę
do podejmowania dalszych decyzji strategicznych dla
Omnipack.

Raport SSCC
w e-handlu
– typy
sprzedawców

Numer GTIN
(kod EAN)
podstawowy
identyfikator
produktu

Redukcja średniego
Jak zoptymalizować
oferty i zwiększyć
skuteczność sprzedaży
na eBay?
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Redukcja średniego

Redukcja

czasu pracy

czasu trwania całego

zaangażowania roli

o 1 godzinę

procesu o 2,3 godziny

koordynatora
z 94,11% do 16,12%
w procesie przyjęcia
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Rok 2020 zapisze się w tej branży jako wyjątkowy.
W styczniu zapadła decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej – firmy przygotowywały się obecnie
do nowych warunków działania już od stycznia 2021 roku.
W lipcu został przyjęty przez Parlament Europejski pakiet
mobilności. W grudniu 2019 roku została ogłoszona przez
Unię Europejską strategia Zielony Ład, w której mowa
bezpośrednio o wyzwaniach dla transportu i powiązanej
z nim gospodarki obiegu zamkniętego. Największymi
wyzwaniami dla branży TSL okazały się COVID-19, szybka
transformacja cyfrowa, wbudowanie umiejętności działania
w warunkach niepewności w DNA przedsiębiorstwa
i łańcuchów dostaw, zwiększenie przejrzystości operacji
w całych łańcuchach dostaw.

TSL

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, organizacja GS1 Polska realizowała następujące
projekty:

Szersze wykorzystanie standardów GS1
w TSL – czyli platformy TSL

GlobLOC

W roku 2020 zakończono cykl prac badawczych

stabilną, otwartą i skalowalną bazę danych, która może

dotyczący możliwości wykorzystania standardów

gromadzić i udostępniać w różnej formie wiarygodne

GS1 na platformach transportowych. Efekty tych prac

dane o lokalizacji identyfikowanej numerem GLN

zostaną wkrótce wydane w postaci raportów

(Globalny Numer Lokalizacyjny). Aktualnie platforma

i przekazane zainteresowanym interesariuszom.

udostępnia 40 000 danych adresowych fizycznych

W 2020 roku uruchomiliśmy platformę GlobLOC –

lokalizacji 24 000 Uczestników Systemu GS1.

Paperless
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu
procesu umożliwiającego sprawne i zgodne z prawem

Fulfilment
w e-commerce

przyjęcie dostawy w sieci handlowej na podstawie
elektronicznych dokumentów, które zastąpią obecne
wersje papierowe (np.: list przewozowy, druk WZ).
Do projektu zaprosiliśmy 4 producentów (Nestle,
Maspex, Konspol, Lactalis), 2 operatorów logistycznych
(Raben i Fresh Logistics) oraz sieć handlową (Jeronimo
Martins Polska). Projekt przeszedł w 2020 roku fazę
organizacyjną oraz częściowo fazę analityczną. W 2021
roku projekt będzie kontynuowany, aż do pilotażowego
wdrożenia wypracowanego rozwiązania.

Dowiedz się więcej
o postępach projektu
na stronie
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W wielu branżach transformacja cyfrowa odbyła się w tempie
przyspieszonym, służba zdrowia odczuła gwałtowność tego procesu
bardziej niż inne sektory. Media wzięły na celownik przejrzystość łańcucha
dostaw środków ochrony osobistej, testów na COVID-19, leków
o krytycznym znaczeniu dla pacjentów korzystających z respiratorów.
Globalne zakłócenia w ochronie zdrowia połączone z naciskiem na
innowacje doprowadziły do jeszcze głębszych i gwałtowniejszych przemian.
Ze względu na pandemię COVID-19 prace realizowane na rzecz ochrony
zdrowia w 2020 roku miały szczególny charakter i wymiar. Ich celem było
w głównej mierze wsparcie organizacji ochrony zdrowia w skutecznym
i efektywnym wykorzystaniu standardów GS1 na rzecz skrócenia czasu
reakcji na potrzeby pacjenta i poprawę jego bezpieczeństwa.

Ochrona
zdrowia

Znakowanie wyrobów medycznych zgodnie
z UDI

Modele przepływu produktów medycznych

Celem projektu było przede wszystkim wsparcie firm –

standaryzacji pt. „Zarządzanie procesem przepływu produktów

producentów wyrobów medycznych w zakresie realizacji

leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów

wymogów rozporządzenia UE dot. wyrobów medycznych,

medycznych w szpitalach”.

a zwłaszcza systemu UDI, czyli unikalnej identyfikacji
wyrobów medycznych. W tym celu prowadzono doradztwo,
jak również działalność edukacyjną. Organizowane w 2020
na temat UDI roku webinaria zgromadziły blisko 400 osób.
Dodatkowo prace skupiały się na monitorowaniu poprawności

W 2020 roku opracowano rekomendacje w zakresie

Dokument ten powstał jako efekt współpracy Członków Zespołu
Roboczego ds. standaryzacji zarządzania procesem przepływu
produktów medycznych w szpitalach, działającego w ramach
Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia.

stosowania numerów GTIN oraz dostosowaniu wymogów GS1

Rekomendacje są odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich

Global Office dotyczących polityki wewnętrznej w obszarze

szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z dużą

UDI.

liczbą czynności dublujących się, błędami wynikającymi
z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego,
jak również wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta

Kody kreskowe w szpitalach
W 2020 roku celem nadrzędnym było zakończenie pilotowego
wdrożenia skanowania kodów kreskowych na Oddziale

w obszarze farmakoterapii. Zakładamy, że dokument ten
pomoże wprowadzić zmiany we wszystkich systemach
szpitalnych i ułatwi wdrożenia w innych szpitalach.

Obserwacyjno-Izolacyjnym w Uniwersyteckim Centrum

Rok 2020 sprzyjał również kontynuacji bliskiej współpracy

Klinicznym WUM w Warszawie. Dzięki wprowadzeniu

z kluczowymi stowarzyszeniami branżowymi (Polskim

mechanizmu automatycznej rejestracji podania leków

Stowarzyszeniem HL7 oraz Polską Federacją Szpitali) oraz

i weryfikacji poprawności kompletacji wyeliminowano

agendami rządowymi (Centrum e-Zdrowia oraz Urzędem

szereg czynności manualnych i ograniczono do minimum

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

ryzyko popełnienia potencjalnych błędów medycznych.

i Produktów Biobójczych). W ramach współpracy promowano
wspólnie zastosowanie standardów GS1 zarówno w szpitalach,
jak i firmach farmaceutycznych.

Średni czas obsługi pacjenta
zoptymalizowany do 18 min
Automatyczna weryfikacja
i rejestracja podania leków
pacjentowi na przykładzie
Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Średni czas pracy
personelu pielęgniarskiego
zredukowany do 17 min

Wykorzystanie
zasobów osobowych
wyniosło 7,7%
26
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Postęp technologiczny ma wielki wpływ na wiele
branż. Nie omija także przemysłu technicznego.
W dotkniętym pandemią 2020 roku budownictwo
okazało się branżą wyjątkowo odporną na
COVID-19. Przemysł kolejowy odczuł pandemię,
jednak z optymizmem planuje kolejne inwestycje.

Przemysł
GTIN, kody kreskowe w przemyśle

Budownictwo

Projekty pilotażowe w innych krajach wykazują duży potencjał

Aktywny udział w organizacji krajowej buildingSMART

i możliwości zastosowania standardów GS1 w branżach

Polska, która zajmuje się standaryzacją w obszarze

przemysłowych, tj.: kolei i budownictwie. Zidentyfikowane

budownictwa i BIM (Building Information Modeling),

potrzeby to:

czyli modelowania informacji o budynku, otworzył nowe

•

możliwości i pozwolił na przeprowadzenie nowego

Zastosowanie niepowtarzalnych identyfikatorów

projektu badawczego z firmą Norgips. W ramach projektu

globalnych do oznaczania komponentów i części

przeanalizowano możliwości usprawnienia procesów

we wszystkich branżach technicznych
•

gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych

Identyfikowalność produktów budowlanych na wszystkich

produktowych w oparciu o standardy GS1. Badania

etapach, tj.: poprawny opis i uzupełnione atrybuty

prowadzono w 2 obszarach: w kanale DIY (dostawy

u producenta, widoczność podczas procesu

do marketów budowlanych), w kanale PROFI.

projektowania obiektu oraz widoczność i dostępność

Badania wykazały, że unikalna identyfikacja oparta

podczas nadzoru technicznego obiektu w trakcie jego

o numer GTIN może przyspieszyć pracę w budownictwie

użytkowania

i usprawnić procesy sprzedaży B2B w firmie Norgips.
Docelowo firma Norgips zdecydowała się objąć
kodowaniem, z użyciem standardu GTIN, wszystkie

Wojsko

produkty oferowane w kanale profesjonalnym,

Projekt realizowany był w związku z decyzją

czyli bezpośrednio dla głównych wykonawców

Nr 3 Ministerstwa Obrony Narodowej z 2014 roku,

Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolskim

wprowadzającą obowiązek identyfikacji i oznaczania

Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej – głównym

kodami kreskowymi GS1 dostaw do wojska. Głównymi

wykonawcą inwestycji budowlanych, dotyczącą realizacji

przesłankami realizacji projektu były:

pilotażowego przetestowania przydatności identyfikatorów

•

GS1 w najnowszym projekcie budowlanym.

wsparcie dostawców do wojska w poprawnym
oznakowaniu towarów

•

Standardy GS1 w branży gazowniczej

ścisła współpraca z Inspektoratem Sił Zbrojnych

Od lipca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa

w ramach certyfikacji wymogów dostawców i klauzul

sp. z o.o. (PSG) rozpoczęła zmianę numeracji wszystkich

zamawiających

Punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego (PoD) na

W 2020 roku zweryfikowano łącznie 14 wymogów

Globalny Numer Relacji Usługowej (ang. Global Service

gestorów i klauzul zamawiających. Przeprowadzano

Relation Number: GSRN).

analizę efektów działań w zakresie kodowania dostaw
do Sił Zbrojnych RP według GS1, która dodatkowo
wskazała potrzeby i oczekiwania Uczestników Systemu
GS1. Niemal wszyscy dostawcy do wojska uznali

Polska Spółka
Gazownicza

dotychczasowe formy wsparcia oferowane przez GS1
Polska za wystarczające, a jednocześnie aż 85% firm
wyraziło chęć dalszej współpracy w tym zakresie.
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Kody kreskowe w NBP
Od stycznia 2020 roku kody kreskowe w standardzie GS1-128
są stosowane przez NBP oraz producentów banknotów na
opakowaniach banknotów i monet.

Administracja

Prace nad wprowadzeniem kodów kreskowych przez banki
i innych uczestników obrotu gotówkowego w operacjach
z NBP będą sukcesywnie realizowane w kolejnych etapach
projektu.

GLN w administracji publicznej

W przypadku miasta Poznania należało
więc wprowadzić rozwiązanie pozwalające
na określenie indywidualnego adresu
elektronicznego każdej podległej jednostki
organizacyjnej. Z pomocą przyszedł standard
GS1 - identyfikator GLN.

18 kwietnia 2019 roku weszły w życie nowe
przepisy, które zobowiązują podmiot działający
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur
i innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych. Ich obsługę wspiera bezpłatna
Platforma Elektronicznego Fakturowania
(PEF), wykorzystująca mechanizm identyfikacji.
Rolę tę może pełnić np. numer GLN.

Sprawdź, jak wdrożyć
GLN w administracji

Miasto Poznań z GLN
Zastosowanie numerów GLN do obsługi odbioru
e-faktur w jednostkach miasta Poznania
pozwoliło zaoszczędzić czas pracy urzędników,
a także poprawiło bezpieczeństwo i kontrolę
obiegu dokumentów.
Głównym wyzwaniem w projekcie było
umożliwienie dostarczania e-faktur od
wykonawców dostaw publicznych bezpośrednio
do jednostek podległych miastu Poznaniowi
poprzez platformę e-fakturowania PEF. Faktury
elektroniczne przesyłane za pomocą PEF
można dostarczać automatycznie na wskazany
adres elektroniczny, wykorzystujący jeden
z wymaganych przepisami identyfikatorów
podmiotów gospodarczych, np. NIP lub Globalny
Numer Lokalizacyjny Systemu GS1 (GLN).
Problem w tym, że w przypadku podmiotów
publicznych w Polsce wszystkie jednostki
organizacyjne podległe jednostkom głównym
posiadają jeden wspólny identyfikator NIP.
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Uczestnicy
Systemu
GS1 w Polsce
W 2020 roku w Systemie GS1 zarejestrowało się 6791 nowych firm. Wzrost
liczby nowych Uczestników Systemu wynika z rozwoju e-commerce, wymogu
identyfikacji produktów numerem GTIN, który został wprowadzony przez
Allegro i Amazon oraz powstania nowych wielu mikro przedsiębiorstw
w czasach pandemii.

29 298

Wzrost
+ 15,4%

liczba Uczestników w 2020 roku

Wśród przedsiębiorstw produkcyjnych najliczniej reprezentowane branże to:

Produkcja artykułów
spożywczych
4440 firm

32

Produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych
1131 firm
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Produkcja wyrobów
z gumy i tworzyw
sztucznych
1036 firm

Poziom wykorzystania standardów

Struktura Uczestników ze względu na wysokość przychodów

Przychody w mln zł

Uczestnicy aktywni
w dn. 31.12.2019 r.

Uczestnicy aktywni
w dn. 31.12.2020 r.

0-2

13 051

51%

15 855

54%

2-5

3 543

14%

3 921

13%

5-IO

2 036

8%

2 268

8%

10-20

1 740

7%

1 962

7%

20-50

1 768

6%

1 885

6%

967

4%

1 043

4%

1 253

5%

1 320

4%

Powyżej 500

396

2%

409

2%

Brak danych*

626

3%

635

2%

25 380

100%

29 298

100%

50-100
100-500

Razem

91,6%

17,5%

41,4%

Uczestników oznacza

firm stosuje etykietę

firm stosuje elektroniczną

opakowania zbiorcze

logistyczną GS1

wymianę dokumentów EDI

(19 171 firm)

(3 667 firm)

(8 665 firm)

* dotyczy firm, które mają przychody powyżej 500 mln lub pojedynczy GLN

Struktura Uczestników w 2020 r. wg sekcji PKD

Rodzaj

Udział % GS1 2020

Udział firm z GS1 Polska
w stosunku do wszystkich
firm zarej. w ZUS

Przedsiębiorstwa produkcyjne (sekcja C)

51%

8%

Handel hurtowy i detaliczny (sekcja G)

39%

3%

- handel hurtowy

26%

4%

- handel detaliczny

13%

2%

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A)

4%

8%

Pozostałe sekcje

6%

0%

29 298

1%

RAZEM
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Partnerzy Programu Dostawców Rozwiązań to
doświadczone firmy, które łączą różne kompetencje.
Dysponują wiedzą na temat hardware’u, software’u,
umiejętnościami analitycznymi oraz wiedzą na temat
procesów transformacji w firmach. Rozumieją, że każde
wdrożenie jest inne i potrafią dostosować swoje działania,
aby osiągnąć holistyczną integrację w organizacjach
naszych partnerów.

Program
z Dostawcami
Uczestnicy Systemu GS1 poszukują rozwiązań opartych na standardach
GS1, dlatego sukcesywnie prowadzimy program współpracy z Dostawcami
Rozwiązań. Ideą programu jest kreowanie i budowanie partnerskiej platformy
współpracy pomiędzy Dostawcami Rozwiązań, GS1 Polska oraz Uczestnikami
Systemu GS1, m. in. poprzez:

Lista Partnerów GS1 Polska
Edison S.A.
Brandbank (Poland) sp. z o.o.

Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI w Polsce, który

Brandbank jest liderem w tworzeniu, zarządzaniu i dystrybucji

nieprzerwanie od 1996 roku świadczy usługi elektronicznej

cyfrowych danych produktowych. Opracował autorski system

wymiany dokumentów dla krajowych i zagranicznych

tworzenia i zarządzania danymi produktowymi, który jest

klientów. Edison S.A. jest częścią grupy EDITEL, wiodącego

udoskonalany i rozbudowywany od 1998 roku nieprzerwanie

operatora rozwiązań EDI na rynku europejskim. Od 2018 roku

do dzisiaj w wyniku doświadczeń zbieranych w wielu krajach.

jest także krajowym operatorem Platformy Elektronicznego
Fakturowania – PEFexpert.

Checkpoint Systems
Checkpoint Systems, będąca częścią CCL Industries, jest
jedynym dostawcą zintegrowanego rozwiązania RF/RFID

ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)

dla firm handlu detalicznego. Gdy napędzane technologią

EDT jest dostawcą rozwiązań B2B. Celem firmy jest ciągłe

potrzeby klientów są coraz większe, Checkpoint dostarcza

doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

inteligentne rozwiązania, gwarantując przejrzystość

u klientów, zwiększanie efektywności wymiany danych przy

i wydajność środowiska handlowego w dowolnym miejscu

wykorzystaniu EDI.

i czasie.

promocja rozwiązań
Dostawców Rozwiązań

Gama System Polska sp. z o.o.

Comarch

Firma Gama System Polska dostarcza, wdraża i integruje

Comarch to firma technologiczna zajmująca się optymalizacją

systemy zarządzania magazynem wysokiego składu

procesów biznesowych od 22 lat. Producent innowacyjnych

WMS, zarządzania firmą ERP, e-commerce: B2B oraz B2C,

systemów informatycznych dla kluczowych sektorów

pomoc przy
dostosowaniu produktów
do wdrożenia

planowania i rozliczania produkcji MRPII, oraz Analiz BI –

gospodarki.

Business Intelligence, etykietowania i znakowania lokalizacji
magazynowych, towarów i przesyłek.

Data Consult sp. z o.o.

stosowanie standardów
Systemu GS1,
wymianę wiedzy
i doświadczeń w ramach
ekosystem programu

Firma od ponad 15 lat specjalizuje się w optymalizacji

HADATAP sp. z o.o.

procesów logistyki wewnętrznej z wykorzystaniem

Specjalnością firmy jest usprawnianie procesów

własnego systemu ExpertWMS®, dzięki któremu firmy mogą

produkcyjnych, logistycznych i biznesowych z zastosowaniem

w nowoczesny sposób zarządzać dowolnym procesem

zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym technik

logistycznym oraz sprawnie obsługiwać każdy magazyn.

automatycznej, zdalnej identyfikacji osób, przedmiotów
i towarów (RFID).

Data Interchange sp. z o.o.
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Data Interchange jest wiodącym producentem usług szytych

HIT-Kody Kreskowe sp.j.

na miarę w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI)

HIT-Kody Kreskowe to obecnie jedna z nielicznych firm

oraz rozwiązań integracyjnych dla wielu tysięcy klientów na

w Polsce, które oferują kompleksowe rozwiązania informatyczne

całym świecie, posiada ponad 25-letnie doświadczenie

usprawniające procesy wewnętrzne przedsiębiorstw w obszarach

w obszarze motoryzacji, produkcji, logistyki.

logistyki, magazynowania, sprzedaży i produkcji.
37

IBCS POLAND sp. z o.o.
IBCS Poland realizuje projekty informatyczne zapewniające
poprawę skuteczności procesów logistycznych,
magazynowych i sprzedaży. Pracownicy firmy tworzą –
jeden z największych w Polsce – ośrodek kompetencyjny
w obszarze logistyki i informatycznych rozwiązań
mobilnych.

Optidata sp. z o.o.

Pagero

Firma OPTIDATA od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu

Usługi Pagero w zakresie zamówień i faktur elektronicznych

kompleksowych systemów kodów kreskowych i RFID

pomagają przedsiębiorcom usprawnić transakcje w całym

wspierających procesy logistyczne i produkcyjne. Wdrażane

procesie od zamówienia do płatności. Pagero działa

przez nich rozwiązania oparte są na profesjonalnym,

według standardów Peppol.

Sente sp. z o.o. sp. k.
Sente to firma założona w 2000 roku. Specjalizuje się
w projektowaniu i wdrażaniu specjalistyczne systemów IT,
wspierających przedsiębiorstwa działające w unikalnym
modelu biznesowym. Wspiera firmy handlowe, produkcyjne

autorskim oprogramowaniu, współpracującym z systemami

i usługowe, tworząc rozwiązania ERP, WMS, POS, CRM

nadrzędnymi klientów.

i MRP.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki

Infinite sp. z o.o.

i Magazynowania

Infinite jako jeden z czołowych operatorów EDI dostarcza

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki

szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu integracji partnerów

i Magazynowania jest zorientowaną rynkowo jednostką

biznesowych, umożliwiających synchronizację informacji,

badawczo-rozwojową, realizującą funkcje polskiego

a tym samym usprawniających działania w całym łańcuchu

centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Firma

dostaw.

rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania
w kluczowych procesach gospodarczych.

JANTAR sp. z o.o.
Jantar od blisko 25 lat świadczy usługi i tworzy

SoftwareStudio sp. z o.o.

systemy informatyczne dla firm, w tym systemy

Firma SoftwareStudio od roku 2008 zajmuje się tworzeniem

sprzedaży i automatycznej identyfikacji. Oferuje

rozwiązań informatycznych dla zarówno małych, jak i dużych

biznesowe rozwiązania IT w logistyce, handlu,

przedsiębiorstw z wielu sektorów. Projektuje i wdraża

przemyśle oraz sektorze publicznym.

elastyczne narzędzia wyróżniające się innowacyjnością
oraz intuicyjnością. Jej celem jest dostarczenie systemów
informatycznych ułatwiających przebieg wielu procesów
biznesowych.

Kreski sp. j. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
Kreski to polska firma założona w 2004 roku. Zajmuje

Syndigo LLC

się sprzedażą, serwisem oraz obsługą sprzętu

Syndigo to jeden ze światowych liderów we wdrażaniu

i oprogramowania do automatycznej identyfikacji (Auto

globalnej synchronizacji danych GDSN. Od blisko 20 lat

ID).

specjalizuje się w usługach dla sieci handlowych i ich
dostawców, związanych z elektroniczną wymianą danych
produktowych. Syndigo jest certyfikowanym dostawcą usług
GDSN.

Logopak East sp. z o.o.
Logopak East sp. z o.o. to wyłączny przedstawiciel

Talkin’ Things

niemieckiego producenta systemów druku i naklejania

Talkin’ Things jest globalnym producentem wysokiej jakości

etykiet Logopak Systeme na terenie Polski oraz CEEC. Blisko

tagów NFC i RFID, a także dostawcą kompleksowych usług

40 lat doświadczenia oraz typowo przemysłowe konstrukcje

w zakresie inteligentnych produktów.

etykieciarek gwarantują ich niezawodność i wyjątkową
efektywność.

Zebra Technologies
Zebra Technologies umożliwia firmom z branży handlu
Markant AG

detalicznego / e-commerce, produkcji, transportu i logistyki,

MARKANT AG z siedzibą w szwajcarskim Pfäffikon jest

opieki zdrowotnej i innych sektorów osiągnięcie przewagi

największą europejską firmą handlowo-usługową z bogatym,

w zakresie wydajności. Dzięki współpracy z ponad 10 000

ponad 60-letnim doświadczeniem we współpracy

partnerów w ponad 100 krajach firma dostarcza dopasowane

z przedsiębiorstwami handlu detalicznego.

do potrzeb branży, kompleksowe rozwiązania, które łączą
ludzi, zasoby i dane, pomagając klientom w podejmowaniu
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krytycznych decyzji biznesowych.

Usługi, edukacja
narzędzia

MojeGS1
Do tworzenia numerów identyfikacyjnych (GTIN)
oraz lokalizacji (GLN), a także zarządzania nimi służy platforma
MojeGS1, z której może skorzystać każdy Uczestnik Systemu GS1
Polska. Jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia nie tylko
uzyskanie kodów kreskowych, ale również wypełnienie informacji
rocznej, składanie wniosków o nowe numery identyfikacyjne,
aktualizowanie danych o firmie czy pobieranie e-faktur. Platforma
służy również do bezpośredniego kontaktu
z ekspertami GS1 Polska. W 2020 roku platforma została
zaktualizowana, dzięki czemu obsługa systemu stała się jeszcze
bardziej intuicyjna i prosta.

Standardy GS1 zmieniają sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. GS1 oferuje
usługi wspierające wdrażanie globalnych standardów. Dlatego organizacja
GS1 dzieli się wiedzą i doświadczeniem pochodzącym z ponad 150 krajów
z Uczestnikami Systemu GS1, uczelniami oraz szkołami.

Szkolenia online, konsultacje, webinaria i e-learning
GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników
we wprowadzaniu standardów. Oferujemy naszym Uczestnikom:

konsulatcje
telefoniczne
i osobiste

webinaria,
szkolenia
e-learningowe
i stacjonarne
oraz online

weryfikację jakości kodów
kreskowych i etykiet
logistycznych GS1
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doradztwo
w siedzibie
firmy

wsparcie projektów
wdrożeniowych
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Webinaria i e-learning

GlobLOC

eProdukty

GS1 Polska oferuje bezpłatne webinaria prowadzone na żywo

GlobLOC to platforma, która gromadzi i udostępnia

Platforma eProdukty gromadzi i udostępnia wiarygodne

przez naszych pracowników oraz ekspertów branżowych.

dane i informacje o lokalizacjach fizycznych takich jak

dane produktowe. Dane o produktach pochodzą

Webinaria pozwalają poszerzać wiedzę bez konieczności

np. biura, magazyny, rampy itp. Udostępniane dane

od właścicieli marek, producentów i innych podmiotów

podróżowania oraz dają możliwość zadawania pytań

to: numer GLN, koordynaty geograficzne, adres i/lub

(Uczestników Systemu GS1), którzy korzystają z

ekspertom. Szkolenia te przybliżają tematykę wykorzystania

dodatkowy opis lokalizacji. Sercem tej platformy jest

numeru GTIN (np. kodu EAN-13) do znakowania

identyfikator, tzw. GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny),

swoich produktów. Mogą z niej korzystać twórcy

który posiada każda opisana lokalizacja. Dane pochodzą

aplikacji internetowych i mobilnych, sklepy internetowe

z bazy MojeGS1, która gromadzi informacje o wszystkich

i stacjonarne, porównywarki cenowe, sieci handlowe,

Uczestnikach Systemu GS1.

operatorzy branżowych baz danych czy agencje badania

standardów GS1, a także wyjaśniają zastosowanie kodu

Weryfikacja kodów kreskowych
i etykiet logistycznych GS1

kreskowego EAN. Dzięki praktycznej wiedzy oraz możliwości
zadawania pytań webinaria GS1 Polska stanowią praktyczne

GS1 Polska prowadzi weryfikację
kodów umieszczonych na produktach
jednostkowych, opakowaniach
zbiorczych (hurtowych) oraz
etykietach logistycznych. Weryfikacja
jakości kodów kreskowych polega
na ocenie dostarczonych próbek
opakowań lub projektów graficznych
za pomocą specjalistycznych
urządzeń. Oprócz szczegółowego
raportu każda z firm otrzymuje od
nas wskazówki, w jaki sposób usunąć
ewentualne błędy w dostarczonych
projektach. Każdy Uczestnik Systemu
GS1 Polska ma prawo do bezpłatnej
weryfikacji dwóch etykiet z kodem
kreskowym w roku.

wsparcie rozwoju dla firm, które są zainteresowane
wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań opartych
na standardach GS1. W 2020 roku przeprowadzono na żywo
webinaria dla 4895 osób. W celu optymalizacji pracy nagrano
i udostępniono 45 webinariów, które oglądano przez ponad
2800 godzin. Zdobytą wiedzę podczas webiariów można
rozszerzyć biorąc udział w kursach e-learningowych. Zaletą
tych kursów jest możliwość wykupienia międzynarodowego
certyfikatu potwierdzającego znajomość standardów GS1.

Szkolenia online
Szkolenia online, przygotowywane są na podstawie
najlepszych wdrożeń rynkowych. Umożliwiają one zdobycie
nowych umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań
i innowacyjnych narzędzi w zakresie standardów Systemu
GS1.

rynku. Korzystanie z bazy wymaga rejestracji.

GlobLOC
eProdukty

Indywidualne konsultacje
GS1 Polska proponuje Uczestnikom konsultacje indywidualne,
przeprowadzane w siedzibie firmy. W 2020 roku wśród

Przydzielanie numerów LEI
Według dyrektywy MiFID II Unii Europejskiej od połowy

korzystających z naszych porad były firmy reprezentujące

2018 roku wszystkie podmioty prawne działające na

branżę budowlaną oraz branżę mięsną. W formule 1 na 1

rynkach finansowych muszą posiadać własny numer LEI

pracowaliśmy też z przedstawicielami branży medycznej,

(Legal Entity Identifier). Bez kodu LEI nie jest możliwe

kosmetycznej, e-commerce, spożywczej i drukarskiej, jak

dokonywanie transakcji finansowych, m.in. kupowanie

również z klientami zajmującymi się produkcją i dystrybucją

lub sprzedawanie akcji, obligacji, gwarancji, obligacji

mebli. Uczestnicy Systemu GS1 Polska najczęściej szukali

rządowych i instrumentów pochodnych. W GS1 Polska

porad dotyczących prawidłowego stosowania kodów

kontynuujemy tę usługę, umożliwiającą uzyskanie

kreskowych, ulepszania produktów oraz podnoszenia jakości

unikalnego identyfikatora LEI. Jako Agent Rejestrujący

łańcucha dostaw. Interesowało ich także zastosowanie

pomagamy i wspieramy firmy w procesie uzyskania

najnowszych przepisów z zakresu opieki zdrowotnej,

tego numeru, zwiększając wiarygodność partnerów oraz

śledzenie towarów oraz praktyczne wykorzystanie etykiety

transparentność transakcji finansowych.

logistycznej. Uczestnicy naszych konsultacji podkreślają
komfort przyswajania nowych zagadnień w oparciu
o najlepsze standardy i wiedzę naszych ekspertów,
przyjemną i komfortową atmosferę spotkania opartą

LEI

na dialogu z prowadzącymi. Doceniają także ciekawe
przykłady najlepszych praktyk biznesowych.

Konsultacje
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Działalność
wydawnicza
i popularyzatorska

Zadaniem GS1 Polska jest rozwijanie i wdrażanie
globalnych standardów oraz usprawnienie
komunikacji w łańcuchach dostaw. Naszą misją jest
szerzenie wiedzy o dobrych standardach w handlu
B2C oraz B2B. Naszym Uczestnikom oferujemy
konsultacje telefoniczne i osobiste, webinaria,
szkolenia oraz materiały edukacyjne (magazyny
i raporty).

Kod Eksperta
Chcemy dzielić się doświadczeniem ze 150 krajów,
w których działa organizacja GS1. Z tą myślą
powstało czasopismo „Kod Eksperta”. Mamy bowiem
świadomość, że firmy wygrywające dzisiaj na rynku,
szeroko wykorzystują możliwości inteligentnych sieci
i dostępnych w nich danych. Dzięki temu łatwiej tworzą
innowacje w przestrzeni cyfrowej i fizycznej, aby
dostosowywać się do coraz bardziej zróżnicowanego
i zmiennego popytu. Jako organizacja GS1 w Polsce
chcemy jak najlepiej wspierać firmy w dotrzymaniu
kroku tym zmianom. „Kod Eksperta” zawiera nie
tylko globalne trendy, ale także lokalne know-how
zapewniane przez branżowych ekspertów rynkowych.

Kod
Eksperta
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Nasze Raporty

Rynek KEP w Polsce. W obliczu trendów
i nowych wyzwań

Business case

Automatyczna weryfikacja i rejestracja
podania leków pacjentowi: Na przykładzie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Warszawskiego Uniwesrytetu Medycznego

Automatyzacja dostaw do sieci MAKRO
Cash and Carry Polska przez Grupę Żywiec

Rynek KEP odnotowuje cały czas wysokie tempo

Fulfilment w e-commerce: Wykorzystanie
standardów GS1 w obszarze działalności
operatorów fulfilment

wzrostu na całym świecie. W szczególności dostrzec

Polscy przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem

DESADV + SSCC w Grupie Żywiec we współpracy

można imponujący wzrost w krajach rozwijających

sprawnego zorganizowania procesów logistycznych

z siecią handlową Makro Cash and Carry pozwoliło

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

się, napędzany coraz większą popularnością handlu

w swoich firmach. Logistyka z funkcji służebnej staje

m.in. na zredukowanie o 61% całkowitego czasu pobytu

zautomatyzowało obieg leków dzięki kodom GS1

internetowego, rosnącą penetracją internetu

się kreatorem zmian. Odpowiedzi na pytania związane

kierowcy oczekującego na podjęcie rozładunku,

DataMatrix. Rozwiązanie wyeliminowało pomyłki

i smartfonów, rosnącą populacją klasy średniej i ich

ze sposobem magazynowania i pakowania produktów,

zwiększenie rotacji samochodów o 48%, wykorzystanie

i uwolniło pielęgniarki od ręcznego wprowadzania

zamożnością oraz poprawą standardu życia. Nowe

obsługa wysyłek i zwrotów stają się kluczowe z punktu

ich do realizacji kolejnych zleceń na rzecz Grupy

informacji o pacjentach, a szpital zyskał możliwość

technologie przekształcają cały łańcuch dostaw

widzenia procesu przechodzenia firm ze sprzedaży

Żywiec oraz zmniejszenie nakładu pracy 1 FTE

optymalizacji prowadzonego leczenia, również

i redefiniują branżę KEP. Technologia staje się

offline na sprzedaż internetową.

o 25%, związanego z obsługą procesu i przepływem

finansowej.

kluczowym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie

Zastosowanie standardu danych dla komunikatów

dokumentacji w procesie O2C.

wydajności i spełnienie oczekiwań konsumentów.
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Business case

Kosmetyki Pod Lupą: GDSN - Identyfikacja
przepustką do globalnego sukcesu
w branży kosmetycznej

GS1 podnosi jakość obsługi klienta
w Polskiej Spółce Gazownictwa
Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła zmianę
numeracji wszystkich PoD na Globalny Numer Relacji

Coraz więcej osób chce kupować świadomie, lub

Usługowej (ang. Global Service Relation Number:

przynajmniej „lepiej”. Po żywności przyszedł czas

GSRN). Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 został

na prześwietlenie branży kosmetycznej. Odkrycie

zunifikowany system identyfikacji, który ułatwia

w produktach kosmetycznych substancji zaburzających

obsługę procesów biznesowych. Wprowadzona cyfra

gospodarkę hormonalną wzbudziło nieufność, która

kontrolna umożliwia walidację numeru PoD

sprawia, że konsumenci postanowili przejąć kontrolę

w systemie informatycznym już na etapie

nad swoimi zakupami kosmetycznymi. Sondaże

wprowadzania komunikatów przez Sprzedawców

regularnie biją na alarm: konsumenci czują, że brakuje

Paliwa Gazowego, co przełożyło się na eliminację

im informacji, gdy robią codzienne zakupy, a zaufanie

błędów oraz pomyłek w tym procesie.

do marek spada. Etykiety uważa się za trudne
do zinterpretowania albo po prostu nieczytelne.

Business case

Zwiększona kontrola nad towarami o krótkim terminie
ważności i usprawnienie w zakresie zarządzania
asortymentem to dwie kluczowe korzyści wdrożenia

Wdrożenie GS1 XML w PKS było wymaganiem klienta.

GS1 DataBar w sieci Żabka. W efekcie implementacji

Implementacja przyniosła operatorowi logistycznemu

globalnego standardu sieć uzyskała:

oraz jego klientowi wymierne korzyści:

•

•

poprawę w zarządzaniu produktami o krótkim
przeterminowanych w sklepie (franczyzobiorca

•

nie ma możliwości sprzedania towaru

ulepszenie procesów związanych z kontrolą
zapasów w czasie rzeczywistym, co
w konsekwencji znacznie zwiększy dostępność

spowodowało znaczące zmiany w komunikacji

towarów i ich sprzedaż,

z partnerami handlowymi. Firma dzięki GDSN
•

zmniejszenie ilości marnowanej żywności poprzez

i wygodny sposób, usprawniając codzienną

umożliwienie automatycznej obniżki ceny produktu,

współpracę z odbiorcami.

którego termin przydatności do spożycia zbliża się
ku końcowi.
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przejrzystość transakcji elektronicznych
w procesach transportowych.

przeterminowanego),
•

skrócenie integracji z nowym partnerem
biznesowym,

okresie przechowywania, blokowaniu towarów

Wdrożenie katalogu GDSN w firmie LARA

zapewnia teraz zawsze aktualne dane w szybki

Oszczędność czasu i eliminacja błędów,
czyli bezproblemowe wprowadzenie
jednolitego standardu wymiany danych
GS1 XML w branży transportowej

Kody GS1 DataBar: Do efektywnego
zarządzania produktami świeżymi
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Business case

Poradniki

Standardy GS1 w fulfilment: Proces
wdrożenia standardowej etykiety
logistycznej GS1 w procesie przyjęcia
towaru do magazynu w firmie Omnipack
sp. z o.o.

Standardy GS1 w identyfikacji świeżej
żywności sprzedawanej w detalu

Jak szybko wdrożyć GDSN: Krótki poradnik
o elektronicznej wymianie danych

Praktyczny przewodnik dla sprzedawców detalicznych,

Wdrożenie technologii i standardu GDSN może się

dostawców/producentów oraz dostawców rozwiązań,

odbyć w kilku prostych krokach, rozpoczynając prace

umożliwiający zrozumienie możliwości biznesowych,

od wyboru swojego macierzystego katalogu, a kończąc

Jednym z głównych celów firmy Omnipack sp.

zmian procesów oraz wymagań potrzebncyh do

na wysyłce danych produktowych do produkcyjnej

z o.o. było zoptymalizowanie wewnętrznych procesów

wdrożenia numeru GTIN, Identyfikatorów Zastosowań

wersji systemu odbiorcy, np. sieci handlowej. Sprawdź,

biznesowych. Omnipack szukał optymalnego procesu

GS1, symboliki GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR

jak to zrobić oraz jakie odniesiesz korzyści.

przyjęcia towaru do swojego magazynu, uwzględniając

oraz EAN/UPC na oferowanych w punktach sprzedaży

wykorzystanie standardowej etykiety logistycznej GS1.

jednostkach handlowych świeżej żywności.
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Ulotki

Sprawdź platformę

Jak zwiększyć doświadczenie konsumenckie?
Współpraca w celu zbudowania standardów
danych produktowych

Globalny Numer Lokalizacyjny
GLN pozwala na:
•

precyzyjną identyfikowalność podmiotów

Standaryzacja danych podstawowych jest pierwszym

gospodarczych i punktów odbioru lub dostaw,

krokiem, dzięki któremu firmy mogą skupić się na tym,

•

usprawnienie procesów logistycznych,

co jest najważniejsze, tj. budowaniu zróżnicowanych

•

jednoznaczną weryfikację użytkowników,

doświadczeń konsumentów, aby lepiej konkurować

•

sprawną realizację procesów komunikacyjnych,

•

wsparcie procesów biznesowych.

w sprzedaży omnichannel. Poznaj korzyści z przyjęcia
standardowego modelu danych dla sieci handlowych
i właścicieli marek.

Dowiedz się, jak pozyskać numer GLN i sprawdź
korzyści.
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Społeczna
odpowiedzialność
biznesu

Kampania #ZacznijOd590

Współpraca z uczelniami

W czasie pandemii koronawirusa została

GS1 dzieli się wiedzą, współpracując z ponad

zapoczątkowana akcja promująca Uczestników

20 polskimi uczelniami. Udostępnia im nie tylko

Systemu GS1 w Polsce. Organizacja GS1

materiały dydaktyczne, ale także ekspertów,

w swoich kanałach medialnych, a także

którzy z GS1 Polska prowadzą zajęcia dla

zaprzyjaźnionych mediach promuje produkty,

studentów. Od 2020 roku uruchomiony

których prefiks (początek kodu kreskowego)

został również konkurs na najlepszą pracę

zaczyna się od 590.

dyplomową na temat standardów.

Wsparcie pracowników
z niepełnosprawnością
w Browarze Spółdzielczym

Ekologiczny jubileusz

Browar Spółdzielczy w Pucku wdrożył

posadzić 3000 drzew w Wielkopolskim

projekt pilotażowy optymalizacji procesów

Parku Narodowym. Epidemia COVID-19

produkcyjnych, umożliwiający wyeliminowanie

pokrzyżowała nasze zamiary. Nie chcieliśmy

i zautomatyzowanie niektórych operacji

tracić szansy na wsparcie ekosystemu i udało

wcześniej zarejestrowanych w lokalnym

nam się tego dokonać, dzięki pomocy Fundacji

pliku Excel. Wdrożenie standardów GS1

Aeris Futuro! W ten sposób w Wielkopolskim

zaowocowało zredukowaniem błędów

Parku Narodowym do grona leśnej flory

i ograniczeniem nadzoru przy wykonywaniu

dołączyły dęby szypułkowe, czereśnie ptasie,

przez pracowników z niepełnosprawnością

głogi i tarniny. Dziękujemy Fundacji Aeris

najprostszych czynności magazynowych.

Futuro za wsparcie, a Uczestnikom Systemu

Z okazji 30-lecia GS1 Polska planowaliśmy
razem z Uczestnikami naszego Systemu

GS1 Polska za współpracę, która w niektórych
przypadkach trwa już 30 lat!

Asisto
Personalny asystent w formie aplikacji
mobilnej dostosowany do użytku dla osób
niedowidzących. Dzięki algorytmom sztucznej
inteligencji aplikacja dokładnie lokalizuje
i identyfikuje produkty na półkach sklepowych.
Rozwiązanie wykorzystuje najnowsze
modele interpretacji obrazu, eliminując
konieczność obecności osoby trzeciej podczas
zakupów i zmniejszając poziom wykluczenia
społecznego tych osób. Aplikacja korzysta
z bazy produktowej GS1 Polska eProdukty,
zawierającej informacje na temat ponad 30
milionów produktów.
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Inspirujące
miejsce pracy
GS1 dzieli się wiedzą z Uczestnikami Systemu. Korzystamy z
doświadczenia 115 organizacji krajowych, działających na terenie 150
krajów, ale przede wszystkim z wiedzy ekspertów lokalnych.

Pracownicy GS1 Polska aktywnie
uczestniczą w pracach GS1 na poziomie
globalnym, dzieląc się własnym,
lokalnym doświadczeniem, pozyskują
międzynarodowe know-how.

1

Na poziomie zarządczym
obu organizacji
jako członek Komitetu ds.
Standardów przy Radzie GS1

•

jako członek Komitetu
Sterującego Rady GS1 w Europie

2017

2018

•

jako członek Komitetu
Sterującego nadzorującego
wdrażanie strategii Traceability

•

jako członek Marketing Council

Na poziomie projektowym

Pracownicy GS1 Polska są członkami
niemal 20 grup roboczych na
poziomie globalnym, reprezentując
interesy lokalnych Uczestników
Systemu oraz wymieniając się wiedzą
i doświadczeniem, czerpiąc
z międzynarodowego know-how.

sponsor Centre of Excellence
Transport & Logistics

Wzrost zatrudnienia w ostatnich latach:

2016

Na poziomie doradczym

3

•

•

2

Rada GS1 Polska

6 osób

Zarząd:
Prezes Zarzadu
Członkini Zarządu

17 osób

Komunikacja,
PR i CSR

22 osoby

Rozwój
branżowy

Obsługa
Uczestników
Systemu GS1

Rozwój
produktów
i IT

Administracja

Kontroling
finansowy*
Księgowość*
Obsługa
prawna*

2019

25 osób

4

7

11

1

1

* usługi zlecane
na zewnątrz

Razem: 26

2020

26 osób
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Mam niepowtarzalną okazję pracy z osobami, które mnie

Poznaj nas

inspirują, rozwijają i od czasu do czasu dają motywującego
„kopa w tyłek”. Wieloletnie doświadczenie i praktyczna

Historie naszych
pracowników:

wiedza moich koleżanek i kolegów jest dla mnie ogromną
motywacją, która sprawia, że jeszcze chętniej poznaję

Dariusz Jadczak
Menedżer
ds. Retail

.

standardy GS1.

Moja przygoda z GS1 rozpoczęła się we wrześniu 2019
roku i choć minął nieco ponad rok, czuję się, jakbym
pracował tutaj od wielu lat.
Być może po wielu latach doświadczeń w branży FMCG
zwolnienie tempa pracy mogło na początku wydawać
się łatwe i przyjemne, jednak praca w GS1 wcale do
lekkich nie należy. I dobrze, ponieważ zbyt prosta praca
szybko się nudzi i w konsekwencji jest mało przyjemna.
Dlatego bardzo się cieszę, że trafiłem do organizacji,
która wymaga ode mnie wysiłku intelektualnego
i ciągłego rozwoju.
Jasno sprecyzowane zasady oraz przemyślana strategia
GS1, tworzona przy współudziale kadry menadżerskiej,
zachęca mnie do angażowania się w prowadzone
projekty. Ja po prostu lubię swoją pracę, ponieważ jest:

Początkowo zajmowałem się organizacją eventów oraz

Poznaj nas

szkoleń stacjonarnych, jednak sytuacja, która zapanowała

Historie naszych
pracowników:

na świecie, doprowadziła do tego, że całość moich działań

Szymon Fojutowski
Specjalista
ds. Komunikacji

GS1 Polska dała mi możliwość rozwoju i nabycia nowych

została przeniesiona do świata online.

umiejętności, dzięki którym aktualnie zajmuję się obsługą
webinariów, tworzeniem newsletterów oraz tworzeniem
grafik i składaniem materiałów tekstowych. Umiejętności,
jakie wniosłem do Zespołu, i rozwój, który został mi
zapewniony przez GS1, pozwoliły na usprawnienie

•

różnorodna – nie robię w kółko tego samego,

•

z jasnym celem – wiem, co mam osiągnąć,

•

z informacją zwrotną – wiem, czy robię postępy,

•

dająca mi swobodę – nawet jeśli nie decyduję
CO robić, mogę zdecydować JAK.

Zdobycie stosownej wiedzy na temat standardów GS1
i rozwinięcie własnych umiejętności było niezbędne do
efektywnego działania oraz dostarczenia Uczestnikom
Systemu GS1 usług najwyższej jakości. Mam dzisiaj
wielką satysfakcję, że jestem zapraszany do bardziej
wymagających projektów, a tym samym spoczywa

Z GS1 miałem przyjemność współpracować już jako

komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej

student oraz wiceprzewodniczący Rady Samorządu

oraz ograniczenie outsourcowania wielu zadań

Studenckiego Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

marketingowych. Wierzę, że podczas dalszej współpracy

Projekty takie jak: Paperless – eliminujący papierowe

Podczas studiów logistycznych poznałem zasady

z tak inspirującymi ludźmi nauczę się jeszcze wielu rzeczy

wersje dokumentów towarzyszących dostawie na

działania standardów i uświadomiłem sobie, jak ważny

oraz sam będę miał możliwość wnieść od siebie dużo

rzecz ich elektronicznych wersji, czy Order-to-Cash –

jest globalny język biznesu i jakie znaczenie ma dla

nowych i ciekawych pomysłów oraz rozwiązań.

usprawniający procesy od zamówienia do zapłaty

rozwoju całego łańcucha dostaw.

na mnie większa odpowiedzialność.

w całym łańcuchu dostaw, wspierają pracę
producentów, operatorów logistycznych czy sieci

Jako członek Rady Samorządu Studenckiego nauczyłem

handlowych. Pomaganie Uczestnikom Systemu GS1

się organizacji działań marketingowych, które stały się

to jeden z najważniejszych punktów. Jeśli naprawdę

moją pasją. Po otrzymaniu kilku prac zleconych

myślimy o głębokiej satysfakcji z pracy, musimy czuć,

z Działu Komunikacji, PR i CSR GS1, zainspirowany przez

że pomagamy innym, a nasza praca niesie ze sobą „coś

osoby tam pracujące, obrałem sobie za cel dołączenie do

dobrego”. Warta podkreślenia jest również praca

Zespołu na stałe, aby mieć możliwość pracować z ludźmi

z właściwymi ludźmi.

pełnymi pasji i z zainteresowaniami podobnymi do
moich. Przeszedłem proces rekrutacji i już w 2019 roku
dołączyłem do grona pracowników GS1.
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Kim jesteśmy?
GS1 to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która opracowuje i utrzymuje
najbardziej rozpowszechnione globalne standardy w zakresie efektywnej
komunikacji biznesowej. Jesteśmy najbardziej znani z kodu kreskowego.
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ul. E. Estkowskiego 6
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biuro@gs1pl.org
+48 61 62 81 590
www.gs1pl.org

