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Marta Szymborska 
Menedżer ds. Komunikacji,  
PR i CSR
 
+48 61 850 49 72 
+48 887 889 705

Marta.Szymborska@gs1pl.org 
in/marta-szymborska/

W przypadku pytań 
dotyczących raportu 
prosimy kierować je do:

TA PUBLIKACJA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA Z POSZANOWANIEM ZASOBÓW NATURALNYCH.
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zdecydowałem się pracować w Radzie 
Fundacji GS1 Polska, aby budować organizację 
skoncentrowaną na realnych potrzebach firm 
członkowskich. Dla mnie, jako menedżera, 
GS1 Polska ma przede wszystkim za zadanie 
dostarczać rozwiązania praktycznych problemów, 
które napotykają przedsiębiorstwa. Dzięki Radzie 
GS1 Polska jest to organizacja kierowana przez 
Uczestników.

W minionym roku wyznaczyliśmy dwa podstawowe 
kierunki rozwoju GS1 Polska. Pierwszy to wzrost 
udziału wykorzystania standardów w kluczowych 
branżach, jakimi są retail, TSL i ochrona zdrowia, 
a drugi to rozwojowe branże, za które uznaliśmy 
bankowość, wojsko, przemysł i administrację. 

Dla uczestników łańcuchów dostaw, szczególnie 
w branży retail i TSL, najistotniejsza jest 
powszechność wykorzystania standardów.  
Jeżeli jest ona niska, dominują lokalne rozwiązania, 
które są drogie we wdrożeniu i dodatkowo podnoszą 
koszty operacyjne partnerów biznesowych.

Drugi kierunek stanowi uruchomienie nowych 
usług i produktów. Ich przykładem jest wdrożenie 
identyfikatorów podmiotów prawnych LEI  
czy stworzenie prototypu brokera kart 
produktowych dla branży mięsnej.

Podstawowym osiągnięciem minionego roku 
jest wypracowanie jasnych i mierzalnych celów 
organizacji, które zostały rozwinięte w postaci 
projektów dla poszczególnych branż. Chcemy,  
aby organizacja GS1 Polska nie tylko tworzyła 
standardy komunikacyjne, lecz także sama  
mówiła językiem biznesu.

Marcin Dopierała
Przewodniczący  
Rady GS1 Polska
Jeronimo Martins Drogerie 
i Farmacja Sp. z o.o.

Szanowni 
Państwo,
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naszą misją jako organizacji GS1 Polska jest zapewnienie unikalnej 
identyfikacji towarów, zasobów, usług i lokalizacji. Do tej pory 
realizowaliśmy to tradycyjnie w obszarach handlu, dystrybucji 
i logistyki. Jednak od kilku lat jesteśmy świadkami nabierającej 
tempa rewolucji cyfrowej i coraz głębszego przenikania się światów 
rzeczywistego i wirtualnego. Stawia to przed wszystkimi firmami 
nowe wyzwania i wymagania. 

My także wpisujemy się w istniejące trendy, dokonując szeregu 
zmian, również wewnątrz organizacji. Jesteśmy obecnie niezależną, 
neutralną i non-for-profit fundacją, zarządzaną przez Państwa 
przedstawicieli – Radę GS1 Polska. Działamy indywidualnie na rynku 
lokalnym i spójnie w skali świata. Nasze działania są inicjowane 
przez Uczestników i zależą od zgłaszanych przez Państwa potrzeb. 
Pozwala to nam skutecznie realizować rozszerzoną misję światowej 
organizacji GS1 – wspieranie firm w szybkim odpowiadaniu  
na wyzwania biznesowe, wynikające z postępującej digitalizacji.
Standardy GS1 są bowiem pewną formą „zmaterializowanej” wiedzy 
i ułatwiają wdrażanie takich rozwiązań i technologii, które pomagają 
współdziałać w cyfrowym świecie i prowadzić biznes w sposób 
bardziej zrównoważony. Chcemy być postrzegani przez Państwa 
jako zaufani i wiarygodni partnerzy oraz doradcy, którzy potrafią 
zaproponować dobre, sprawdzone i korzystne rozwiązania. 

Strategia, którą przyjęliśmy wspólnie z Radą GS1 Polska, opiera się  
na następujących filarach:

•  aktywnym wsparciu indywidualnych firm we wdrażaniu standardów 
wymaganych przez rynek,

•  wypracowaniu wspólnych rozwiązań branżowych dopasowanych  
do potrzeb Uczestników, opartych na globalnych standardach,

• ułatwianiu firmom cyfryzacji danych produktowych i ich wymianie,

• budowie innowacyjnych rozwiązań służących całej społeczności GS1.

Ten Raport ilustruje nasze propozycje i działania na rzecz 
przedsiębiorstw w Polsce, w kluczowych branżach. Zachęcamy 
do aktywnego włączenia się w projekty GS1 Polska. Jesteśmy 
przekonani, że w Raporcie znajdą Państwo potencjalne korzyści  
dla swojej firmy, co zachęci Państwa do aktywnej współpracy z nami. 

Inspirującej lektury! 
Aleksander Niemczyk, Prezes Zarządu GS1 Polska 

i Elżbieta Hałas, Członek Zarządu GS1 Polska

Szanowni Państwo,
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Po raz pierwszy 

producenci  

i handlowcy utwo-

rzyli Komitet  

ds. Jednolite-

go Kodu, który 

doprowadził do 

opracowania 

i zatwierdzenia 

w 1973 r. 12-cy-

frowego systemu 

kodu kreskowego 

UPC.

19
74
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Dochodzi do pierw-

szego zeskanowania 

kodu kreskowego. 

Produktem, który 

przeszedł do historii, 

było opakowanie 

zbiorcze gumy  

Wrigley’s Juicy Fruit.

Od kreski na piasku   do globalnych standardów GS1
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0
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Podczas urlopu, 

gdzieś na plaży 

w USA, powstaje 

na piasku 

pierwowzór kodu 

kreskowego – 

jego autorem 

jest Joseph 

Woodland.
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Kod kreskowy 

staje się podstawą 

sklepowej identyfi-

kacji. Rozwijają się 

nowe standardy 

dotyczące kodów 

zawierających 

więcej danych oraz 

elektronicznych  

dokumentów (EDI).

Powstaje polska or-

ganizacja GS1, zloka-

lizowana w Poznaniu, 

jako część Instytutu 

Logistyki i Maga-

zynowania (ILiM). 

Najpierw funkcjo-

nuje jako Centrum 

Kodów Kreskowych, 

następnie EAN 

Polska,  a obecnie 

jako GS1 Polska. 

Jesteśmy jedynymi, 

którzy posiadają 

wyłączne prawa  

do zarządzania 

zbiorem standardów 

w kraju.

19
77
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.

Powstaje EAN 

International, zrze-

szający przedsta-

wicieli wytwórców 

i dystrybutorów 

z 12 najbardziej 

uprzemysłowionych 

krajów Europy. 

W kolejnych latach 

dołączają do nich 

Japonia, Australia, 

Argentyna, Meksyk  

i inne kraje.
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GS1 Polska staje 

się niezależną 

organizacją – 

zgodnie ze stra-

tegią organizacji 

światowej GS1.

Rodzi się globalna 

organizacja GS1 

z siedzibą w Bruk-

seli i Princeton.  

Jej celem jest 

wdrożenie jednego, 

spójnego systemu 

standardów GS1  

na całym świecie.

Od kreski na piasku   do globalnych standardów GS1
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Kody kreskowe zrewolucjonizowały handel. Korzyści, 

jakie przyniosło skanowanie ustandaryzowanych 

kodów, doprowadziły do tego, że dziś to właśnie 

nasza globalna organizacja zajmuje się standaryzacją 

w obszarze całego łańcucha dostaw. Organizacja GS1, 

mówiąca na całym świecie jednym głosem, rozwija 

System GS1, zarządza nim oraz wspiera firmy na całym 

świecie we wdrażaniu standardów.

Nasza 
organizacja

10



 Konsultacje 
telefoniczne 
i osobiste  
 
 
Webinaria, szkolenia 
e-learningowe 
i stacjonarne 
 
 
 Doradztwo 
w siedzibie  
firmy 
 
 
 Weryfikację jakości 
kodów kreskowych 
i etykiet logistycznych 
 
 
Program Poprawy 
Identyfikowalności 
 
 
LEI – 
międzynarodowy 
numer w transakcjach 
finansowych 
 
 
Wsparcie projektów 
wdrożeniowych 
 
 
Możliwość 
współtworzenia 
standardów 
w krajowych 
i międzynarodowych 
grupach roboczych 
 
 
 Katalog  
Dostawców 
Rozwiązań 

OFERUJEMY NASZYM 
UCZESTNIKOM:

Kim jesteśmy?

GS1 to międzynarodowy system standardów 
identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań 
biznesowych, które są inicjowane przez przedsiębiorców 
z całego świata. Od czasu powstania, tj. od 1973 r., standardy 
są nieprzerwanie rozwijane. System standardów GS1 
opracowano w taki sposób, aby podmioty mogły go 
stosować w celu usprawnienia operacji w łańcuchach dostaw 
bez względu na branżę, w której działają.

Jesteśmy międzynarodową organizacją non-for-profit, 
stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych, 
zarejestrowanym w Belgii. Działamy zarówno lokalnie, 
jak i globalnie. Rolą 112 organizacji krajowych jest 
odpowiedzialne administrowanie i aktywne wdrażanie. 
Wszyscy Uczestnicy Systemu GS1 są wspierani przez 
swoje krajowe organizacje, które doradzają, organizują 
szkolenia oraz informują, w jaki sposób usprawniać procesy, 
wykorzystując standardy. Na poziomie krajowym inicjowane 
są fora współpracy umożliwiające networking użytkowników, 
aktywny udział w tworzeniu standardów dopasowanych 
do potrzeb praktyków oraz wymianę cennych doświadczeń. 

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając 
Uczestników we wprowadzaniu standardów. Jesteśmy jedyną 
instytucją w Polsce upoważnioną do przyjmowania firm 
z Polski oraz UE do Systemu GS1 oraz nadającą uprawnienia 
do stosowania kodów GS1. Inicjujemy działania krajowe, 
pracując według globalnych standardów. Oprócz współpracy 
na poziomie międzynarodowym przede wszystkim 
współdziałamy z firmami krajowymi – obecnymi i przyszłymi 
Uczestnikami Systemu GS1, a także organizacjami branżowymi 
zajmującymi się usprawnianiem procesów i wdrażaniem 
nowych technologii w biznesie. Koncepcja działań organizacji 
GS1 Polska uzgadniana jest z Radą GS1 Polska, w skład 
której wchodzą przedstawiciele firm będących Uczestnikami 
Systemu GS1 w Polsce.

W ramach przynależności do Krajowej 
Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków 
(KOWAL), ECR Polska i e-Izby GS1 Polska 
dzieli się wiedzą i wymienia doświadczeniami.
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Wierzymy w siłę standardów, 
które pomagają nam zmieniać 
sposób, w jaki pracujemy 
i żyjemy, na lepsze.  
 
 
 
Tworzymy wspólne 
fundamenty dla biznesu 
dzięki zapewnieniu 
unikalnej identyfikacji, 
automatycznemu 
gromadzeniu danych, 
elektronicznej wymianie 
kluczowych informacji 
o produktach, lokalizacjach 
i zasobach.  
 
 
 
Działamy globalnie,  
ale przede wszystkim lokalnie. 
 
 
 
Współpracujemy  
i słuchamy przedsiębiorców. 
 
 
 
Umożliwiamy widoczność 
produktów, przesyłek 
i obiektów w łańcuchu dostaw. 
 
 
 
Wspieramy biznes 
w rozwoju poprzez pomoc 
w zwiększeniu wydajności 
i bezpieczeństwa  
oraz wspomagając 
zrównoważony rozwój.  
 
 
 
Jesteśmy neutralną 
organizacją  
non-for-profit.

NASZA WIZJA
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112  
ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH  
NA CAŁYM ŚWIECIE

  1 000 000 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH 
FIRM Z CAŁEGO ŚWIATA 
 

 150 
KRAJÓW  
PRACUJĄCYCH  
W 25 SEKTORACH  
PRZEMYSŁU 

PONAD

6 000 000 000
 

DZIENNIE SKANOWANYCH 
KODÓW KRESKOWYCH  
NA ŚWIECIE

LICZBY
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Rada  
GS1 Polska

Najważniejszym organem nadzorującym działanie 

GS1 Polska i wskazującym kierunki rozwoju Systemu 

GS1 w Polsce jest Rada GS1 Polska. Wszyscy 

Uczestnicy Systemu GS1 w Polsce są reprezentowani 

przez Radę złożoną z przedstawicieli firm z branży 

produkcyjnej i handlowej, dostawców rozwiązań 

i usług oraz przedstawicieli nauki. Członkowie 

Rady dzielą się z nami swoim know-how, które 

wykorzystujemy następnie na rzecz standardów 

działających na korzyść wszystkich Uczestników 

Systemu GS1.
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PRZEWODNICZĄCY
Dyrektor Logistyki  
Jeronimo Martins Polska  
Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.

WICEPRZEWODNICZĄCY - 2017 r.
PPU Comex Sp. z o.o. 

WICEPRZEWODNICZĄCY - 2017 r.
Prezes Jantar Sp. z o.o. 

WICEPRZEWODNICZĄCA
Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

MARCIN  
DOPIERAŁA

PAWEŁ 
KORCZAK

JANUSZ 
TARGOSZ

JOLANTA  
GAŁĄZKA
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Rada GS1 Polska

Bogdan Biłas 
Dyrektor Spółki ds. Informatyki/IT Director

Sokołów SA

Piotr Cieślak 
Dyrektor Logistyki

Rossmann Supermarkety 
Drogeryjne Polska Sp. z o.o.

Piotr Dąbrowski 
Lider ds. Integracji Nestlé Business Excellence

Nestlé Polska SA

Marcin Dopierała 
Dyrektor Logistyki  

- Członek Rady GS1 - 2017 r.

Jeronimo Martins Polska  
Drogerie i Farmacja Sp. z o.o

Jolanta Gałązka 
Szef Logistyki

Tubądzin Management 
Group Sp. z o.o.

Jędrzej Iglewski 
Członek Zarządu

HIT – Kody Kreskowe  
Spółka Jawna

Jerzy Jastrzębski 
Dyrektor ds. Marketingu Wojskowego

Autocomp Management 
Sp. z o.o.

Anna Anders 
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Szpital Wojewódzki 
w Poznaniu
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prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski  
dr h.c., Honorowy Przewodniczący Rady GS1 Polska, 

Rektor
Wyższa Szkoła Logistyki

Tomasz Kosik 
Dyrektor ds. Operacyjnych

Colian Logistic Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Lichocik  
Prezes

Dachser Sp. z o.o.

Katarzyna Orlińska 
Dyrektor ds. Digitalizacji

Carrefour Polska  
Sp. z o.o.

Paweł Marjański 
Dyrektor Logistyki  

- Członek Rady GS1 - 2017 r.
Bakoma Sp. z o.o.

Paweł Rózga 
Prezes

Poltel Paweł Rózga

dr Magdalena Szczupak-Woźniczka 
Prokurent

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

Tadeusz Szymanek 
Właściciel

FPHU Green Pack

Janusz Targosz 
Prezes

Jantar Sp. z o.o.
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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. Wyznajemy 

wartości uczciwego, odpowiedzialnego biznesu, 

dzięki czemu z pełnym przekonaniem angażujemy 

się w naszą pracę.

Kod Etyki  
GS1 Polska

18



Ufamy, że spisane przez nas zasady będą 
etycznym odpowiednikiem, definiującym zarówno 
nasze wewnętrzne, jak i zewnętrzne relacje. 
Słowo „kod” według słownikowej definicji jest 
regułą, a nasz Kod Etyki drogowskazem, który 
zaprowadzi nas do wspólnych korzyści.

Wartości nadające biznesowi 
głębszy sens 
W dzisiejszych czasach, w dobie 
wszechobecnego Internetu i otwartych wielu 
granic, etyka nabiera szczególnego znaczenia. 
Wraz z narastającą globalizacją przedsiębiorstwa 
przestają działać w ramach ograniczonej 
przestrzeni etyczno-prawno-politycznej, jaką jest 
państwo. Etyka biznesu jest także współczesną 
dziedziną etyki. Zajmuje się ona problemami 
i dylematami, jakie stwarza praktyka biznesu – 
problemami społecznej odpowiedzialności firmy, 
właściwych granic dającego się zaakceptować 
współzawodnictwa i lojalności wobec własnego 
przedsiębiorstwa.

Jak w GS1 Polska  
rozumiemy etykę?
W GS1 jesteśmy świadomi, że to wartości budują 
wyjątkowość firmy. Działamy fair, dlatego nie 
tolerujemy korupcji i szanujemy własność materialną 
i intelektualną. Świadomie wybieramy dostawców, 
kierując się społeczną odpowiedzialnością 
zleceniobiorcy, a także jakością. Ważne są dla 
nas dobre relacje biznesowe, ale budujemy je 
tylko z partnerami, którzy respektują prawo oraz 
cieszą się dobrą reputacją. W sposób przejrzysty 
współpracujemy z organami państwowymi 
na rzecz wypracowywania korzystnych rozwiązań 
standaryzacyjnych dla polskich przedsiębiorstw. 
Fair play gramy też wewnątrz firmy – jesteśmy 
oceniani i oceniamy pracowników na podstawie 
jasnych, wcześniej ustalonych i zaakceptowanych 
kryteriów.

Wierzymy w to, że nasze nawyki mają realny wpływ 
na środowisko naturalne, dlatego efektywnie 
wykorzystujemy zasoby, ograniczamy ilości 
wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz 
projektujemy usprawnienia procesów produkcji 
przyjazne dla środowiska (standardy GS1 
w TSL pozwalają zredukować ilość papierowej 
dokumentacji). Oferujemy globalne standardy, 
zapewniające wspólny zestaw komunikatów 
umożliwiających dzielenie się informacjami 
o zrównoważonym rozwoju, bez względu na rolę 
w łańcuchu dostaw. Wspieramy w tym procesie 
małe i duże firmy.

Inspirujące 
przywództwo

Pasja w dążeniu 
do uzyskania 
jak najlepszych 
wyników

 Innowacyjność

 Zaufanie 
i uczciwość

Praca zespołowa 
i współpraca

WARTOŚCI 
GLOBALNE:

W tworzenie Kodu Etyki zostali zaangażowani 
pracownicy GS1 Polska. Dokument został 
zaakceptowany przez Radę GS1 Polska, 
w skład której wchodzą przedstawiciele 
uczestników Systemu GS1. Interesariusze 
wewnętrzni i zewnętrzni są zobligowani  
do przestrzegania Kodu Etyki. Dokument ten 
podlega weryfikacji i aktualizacji co dwa lata, 
a jego zapisy będą odpowiadały na zapytania 
i sprawy kierowane do Komisji Etyki.
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Zadaniem GS1 jest rozwijanie 

i wdrażanie globalnych standardów 

i usprawnienie komunikacji 

w łańcuchach dostaw. Nasi pracownicy 

są ekspertami w swoich dziedzinach 

i dzielą się wiedzą z Uczestnikami 

Systemu GS1, by wspierać rozwój ich 

firm.  

 

Nieustannie podnosimy swoje 

kompetencje, uczestnicząc 

w szkoleniach i konferencjach. 

Bierzemy udział w warsztatach 

dotyczących indywidualnych, 

branżowych i technicznych tematów.

W 112 
organizacjach 

krajowych 
zatrudnionych jest 

razem ponad

2000 
osób
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GS1 Polska 
zatrudniało w 2017 r. 

20 
osób 

 

18 
godzin  

szkoleń 
przypadających 
na pracownika

21
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RETAIL

E-COMMERCE

STANDARDY  
GS1  

DLA BRANŻ

OCHRONA  
ZDROWIA

PRZEMYSŁ

WOJSKO
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Standardy
GS1

Kod kreskowy to symbol współczesnego języka 

biznesu, obejmującego jednolite opisy i zasady 

kodowania, reguły interpretacyjne i sprzętowe. 

Skanowanie kodów to pierwszy krok w kierunku 

wsparcia swobodnego przepływu towarów 

i informacji w globalnej gospodarce. Następne kroki 

prowadzą do automatycznego gromadzenia danych 

oraz wymiany danych i elektronicznych dokumentów 

handlowych pomiędzy partnerami łańcucha dostaw.
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GLOBALNE IDENTYFIKATORY GS1
Istnieje 11 identyfikatorów GS1

Identyfikator GS1 Przykłady

Globalny Numer Jednostki Handlowej 
(GTIN)

Woda w butelce, 
tabliczka czekolady, 
płyta CD

Globalny Numer Lokalizacyjny 
(GLN)

Firmy, magazyny, 
sklepy, fabryki

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej 
(SSCC)

Paczka, skrzynia,  
paleta z zawartością

Globalny Numer Relacji Usługowej 
(GSRN)

Pobyt pacjenta 
w szpitalu, 
członkostwo 
w klubie, program 
lojalnościowy

Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych 
(GRAI)

Palety, skrzynki, 
klatki, kegi

Globalny Identyfikator Zasobów 
Indywidualnych 

(GIAI)

Środki trwałe 
w przedsiębiorstwie,  
np. komputery, 
biurka, maszyny, 
pojazdy

Globalny Identyfikator Typu Dokumentu 
(GDTI)

Dowód własności,  
faktury wewnętrzne, 
paszporty, wezwanie 
do zapłaty

Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki 
(GSIN)

Zgrupowanie 
jednostek 
logistycznych 
(wykorzystywany 
przy zgłoszeniu 
celnym)

Globalny Identyfikator Przesyłek 
(GINC)

Zgrupowanie 
jednostek 
fizycznych, które 
zostały powierzone 
spedytorowi  
lub przewoźnikowi

Globalny Numer Kuponu
(GCN)

Kupony cyfrowe,  
bilety elektroniczne, 
prezentacje

Identyfikator Komponentu/Części 
(CPID)

Podzespoły 
i części 
produktów, 
np. z branży 
motoryzacyjnej

09876543321
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GROMADZENIE 

Wszystkie identyfikatory GS1 
mogą być przedstawione 
w kodach kreskowych GS1 lub 
znacznikach radiowych RFID (ang. 
Radio Frequency Identification), 
które są czytane automatycznie 
przy pomocy 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

ZNACZNIKI EPC/RFID
Znaczniki EPC/RFID 
(ang. Electronic Product 
Code/Radio Frequency 
Identification) to nośniki 
danych w technologii RFID, 
które wykorzystują technologię 
identyfikacji za pomocą 
fal elektromagnetycznych 
o częstotliwościach radiowych 
do kodowania danych wg 
zasad GS1. Indywidualny numer 
towaru zapisany w znaczniku 
EPC/RFID nosi często nazwę 
Elektronicznego Kodu Produktu 
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.

SPRAWDŹ 
WDROŻENIE  
MASPEX 
 
 
 
 
 
 
 

POZNAJ  
WDROŻENIE 
ROSSMANN 
 
 
 
 
 
 
 

OD TEORII DO PRAKTYKI,  
CZYLI CIEKAWE WDROŻENIA 

ROZWIĄZANIA

TRACEABILITY & 
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.

ORDER-TO-CASH
O2C –od zamówienia 
do zapłaty – 
to wykorzystanie 
standardów GS1  

do realizacji transakcji 
handlowej tylko 
elektronicznie, jej kontroli 
i udokumentowania.   
 
GS1 W ZAOPATRZENIU
Czyli w "górę 
łańcucha dostaw", 
pokazuje sposób 
wykorzystania 
standardów 
GS1 w łańcuchu 
dostaw pomiędzy 
producentem a jego 
dostawcą materiałów 
zaopatrzeniowych  
oraz surowców.

 IDENTYFIKACJA 
Fundamentem Systemu są 
identyfikatory GS1. Identyfikatory te 
umożliwiają rozróżnienie jednostek 
handlowych i logistycznych, lokalizacji, 
zasobów i wszelkich innych obiektów 
występujących w łańcuchu dostaw 
na całym świecie. Stanowią klucz 
do baz danych – są swoistym alfabetem 
dla biznesu.
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WSPÓŁDZIELENIE 

Współdzielenie informacji 
dotyczy wymiany: elektronicznych 
dokumentów biznesowych, 
podstawowych danych o produktach, 
informacji o zdarzeniach dotyczących 
przepływu towarów w łańcuchu 
dostaw oraz opisu informacji 
o produkcie w Internecie. 

GS1 EDI – ELEKTRONICZNA WYMIANA 
DOKUMENTÓW
GS1 EDI to dwa uzupełniające się 
standardy Elektronicznej Wymiany 
Danych, tj. GS1 EANCOM/EDIFACT 
oraz GS1 XML. Oba standardy dają 
możliwość stworzenia elektronicznych 
dokumentów handlowych, 
odpowiedników takich dokumentów 
papierowych jak: zamówienie, faktura 
czy awizo wysyłki. GS1 zamiast 
pojedynczych komu nikatów proponuje 
wymianę całej ich sekwencji w celu 
uniknięcia powtarzania ciągle tych 
samych danych.

GDSN – NOWOCZESNA WYMIANA  
DANYCH PODSTAWOWYCH
GDSN to międzynarodowa sieć 
współpracujących ze sobą katalogów 
elektronicznych, umożliwiająca 
współdzielenie informacji 
o produktach. GDSN zapewnia 
odbiorcom danych (przedstawicielom 
handlu offline i online) wiarygodny 
punkt dostępu do informacji 
o produktach od różnych producentów 
i dostawców.

EPCIS – DANE O RUCHU PRODUKTÓW
EPCIS (ang. Electronic Product 
Code Information Services) to zbiór 
standardów, który umożliwia budowę 
serwisu informacyjnego w Internecie, 
zapewniającego udostępnianie 
informacji o zdarzeniach dotyczących 
ruchu towarów i ładunków, ich 
zgrupowań, ilości i datach.

GS1 SMARTSEARCH
Standard oparty na rozwiązaniu 
Schema – stworzonym przez Google, 
Microsoft, Yahoo – pomaga szybciej 
odnaleźć produkt w Internecie.
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Retail – 
najważniejsze 

rozwiązania wdrażane  
w 2017 r. 

System GDSN, oparty 
na globalnych 
standardach GS1, 
zapewnia nam bezpieczną 
i ciągłą wymianę oraz 
synchronizację danych 
z dostawcami w czasie 
rzeczywistym. Co ważne, 
ustandaryzowane dane 
pozwalają nam lepiej 
i szybciej zarządzać 
kategoriami produktowymi, 
niwelować błędy 
w zamówieniach czy lepiej 
zarządzać zapasami.

Katarzyna 
Orlińska
Dyrektor  
ds. Digitalizacji 
Carrefour Polska, 
Członek Rady GS1 
Polska
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1  
Numer GTIN to najczęściej używany identyfikator GS1, 
służący do unikalnej identyfikacji produktu. W celu 
zapewnienia i ułatwienia spójnej identyfikacji produk-
tów na całym świecie każda firma powinna kierować się 
zasadami oznaczania jednostek handlowych za pomocą 
numeru GTIN. 

CZY WIESZ, KIEDY NALEŻY ZMIENIĆ NUMER GTIN?

Poznaj 10 podstawowych zasad:
•  wprowadzenie nowego produktu,

• zmiana cech, postaci lub funkcjonalności 
  produktu,

•  zmiana zawartości netto,

•  zmiana wymiarów lub/i masy brutto,

•  dodanie lub usunięcie znaku certyfikacji,

• zmiana marki podstawowej,

•  sezonowe/promocyjne modyfikacje produktów,

•  zawartość opakowania zbiorczego/zgrupowania 
jednostek,

•  asortyment predefiniowany,

•  deklaracja ceny na opakowaniu.

 2  
EDI (Elektroniczna Wymiana Danych) umożliwia natych-
miastowe przekazywanie informacji, które są zawarte 
w typowych dokumentach handlowych i transakcyj-
nych, takich jak zamówienie czy faktura. Standardowy 
komunikat GS1 EDI jest odpowiednikiem papierowego 
dokumentu o ustalonej międzynarodowej postaci, który 
został przystosowany do celów elektronicznej transmi-
sji danych.

Grupa EDI to grupa robocza reprezentująca sektor 
FMCG, działająca pod wspólnym patronatem 
GS1 Polska i ECR Polska. Jej zadaniem jest uzgadnianie 
i ujednolicanie postaci elektronicznych dokumentów 
EDI, stosowanych w transakcjach handlowych między 
dostawcami a sieciami handlowymi.

4 rozwiązania GS1 dla handlu i produkcji

3  
GDSN to idealne rozwiązanie dla tych dostawców, 
którzy wysoko cenią jakość danych produktowych, 
przesyłanych do sieci handlowych. Standard ten to jed-
nocześnie środowisko certyfikowanych katalogów, 
które umożliwiają prawidłowe przekazywanie danych 
pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.

Grupa Robocza GDSN, skupiająca najbardziej 
aktywnych producentów i sieci handlowe 
działające w Polsce, stworzyła Polski Model 
Danych Podstawowych jako element wsparcia we 
wdrożeniu nowej technologii. Model ten skupia 
najważniejsze atrybuty, czyli cechy opisujące produkty 
sprzedawane w Polsce. Pierwszym odbiorcą danych 
przesyłanych za pomocą katalogów GDSN jest sieć 
Carrefour Polska. Zgodnie z założeniami projektu, 
w perspektywie dwóch lat nastąpi całkowite przejście 
tej sieci z klasycznego przyjmowania excelowych kart 
produktów na pełne wykorzystanie standardu GDSN. 
Lista polskich operatorów certyfikowanych katalogów 
jest dostępna na stronie GS1 Polska. 

GDSN W SIECI CARREFOUR

 

4  
Etykieta logistyczna GS1 to ustandaryzowana 
etykieta umieszczana na dowolnej jednostce 
logistycznej (np. palecie), która umożliwia 
jednoznaczną jej identyfikację wraz 
z zawartym na niej towarem oraz indywidualne 
monitorowanie w łańcuchu dostaw.

POZNAJ DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE 
ETYKIETY LOGISTYCZNEJ! 
 
 
 
 
 
 
 

POZNAJ 19 KOMUNIKATÓW EDI GS1 EANCOM, 
UZGODNIONYCH PRZEZ GRUPĘ EDI W POLSCE!
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CARREFOUR – GDSN
• poprawa poziomu  

Service Level o 18,6%,
• poprawa jakości danych 

podstawowych o 3,42%, 
•  350 000 PLN 

oszczędności miesięcznej. 

 Wyniki testów przeprowadzonych  
wśród dostawców Carrefour

• o 25% krótszy czas  
przyjęcia dostaw, 

•  mniej błędów przy 
wprowadzaniu danych 
w trakcie dostawy,

•  o 5% niższe koszty 
personalne, przyjęcia dostaw 
i materiałowe (koszty etykiet).

POZNAJ 
BUSINESS CASE 
ROSSMANN!

ROSSMANN – ETYKIETA 
LOGISTYCZNA

ODKRYJ WIEDZĘ 
O RYNKU 
NAPOJÓW 
BEZALKOHOLOWYCH

BRANŻA 
NAPOJOWA – 
DOSTAWY

•  od 28% do 65% 
krótszy czas dostawy 
zewnętrznej 
(od dostawców 
surowców/opakowań) 
dzięki mapowaniu 
i symulacji procesów 
zgodnie ze standardem 
BPMN 2.0,

•  od 24% do 45% 
mniejsze obciążenie 
pracowników 
w procesie 
przyjmowania dostaw.

Efekty działań w branży retail
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GOOGLE 
SHOPPING PL – 
GTIN

40% więcej odsłon produktów 
oznaczonych numerem GTIN 
(GTIN pozwala na lepsze 
łączenie danych produktowych 
z zapytaniami użytkowników).

SSCC 

29 listopada 2017 r. organizacja 
GS1 Polska otrzymała 
I nagrodę w konkursie Ekomersy 
za rozwiązanie w postaci numeru 
SSCC.

SSCC:
•  przesyłka nie traci trackingu 

po przekroczeniu granicy,
•  wprowadza interoperacyjność,
•  buduje jedną, wspólną sieć 

dostaw.

E-COMMERCE – 
GS1 SmartSearch

• średni wzrost liczby 
użytkowników o 85%,

• średni wzrost liczby odsłon 
o 92%,

• średni spadek współczynnika  
odrzuceń o 15%.

 
DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ O GS1 
SMARTSEARCH!

PROGRAM POPRAWY 
JAKOŚCI KODÓW 

KRESKOWYCH
O 90% mniej niepoprawnych kodów na towarach 
narażonych na błędy, takich jak mrożonki, 
przetwory mleczne, towary ważone (mięso, 
sery, paczkowane artykuły sypkie) w obrocie 
handlowym. Jest to efekt Programu Poprawy 
Jakości Kodów Kreskowych, realizowanego 
wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania  
(ILiM) w Poznaniu. W 2017 roku w programie 
uczestniczyło sześć sieci handlowych: Tesco 
Polska, Alma Market, Społem PSS Kielce, Maro 
Markety, Real i Castorama Polska. 

31



 

Program 
Poprawy 

Identyfikowalności

Bezpieczeństwo zaczyna się z… identyfikowalnością 

(ang. traceability), czyli zdolnością odtworzenia historii 

przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw wraz 

z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra 

oraz wszystkich lokalizacji objętych przepływem.  

Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

z jakichś względów dany produkt musi zostać 

wycofany z łańcucha dostaw (ang. recall).
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OCEŃ W 10 MINUT SWÓJ SYSTEM 
IDENTYFIKOWALNOŚCI (TRACEABILITY) 
I ZOPTYMALIZUJ JEGO DZIAŁANIE!  
DZIĘKI KRÓTKIEJ ANKIECIE DOWIESZ SIĘ,  
CO MOŻESZ ROBIĆ LEPIEJ! 
 
 
 
 
 
 

Ścieżka postępowania w ramach Programu 
Poprawy identyfikowalności:

1. wypełnij ankietę do oceny systemu traceabililty,
   (skorzystaj z kodu obok),
2. zapoznaj się z wynikiem samooceny,
3.  prześlij do nas swój wynik, a otrzymasz 

gratis prenumeratę czasopism „Logistyka”  
oraz „Kod Eksperta”,

4.  oczekuj na kontakt naszego eksperta, który 
porozmawia z Tobą na temat dopasowanej 
oferty: szkoleń, audytów, webinariów.

Zapraszamy do udziału w Programie 
Poprawy Identyfikowalności, którego 
celem jest nie tylko pomoc firmom, 
które słabo sobie radzą z realizacją 
identyfikowalności, ale także wsparcie 
dla tych, które chcą, by ich system 
był efektywniejszy i bezpieczniejszy. 
Zastosowanie standardów GS1 
w obszarze identyfikacji, gromadzenia 
danych i dzielenia się danymi wspiera 
osiągnięcie tego celu. W ramach 
Programu oferowane są określone usługi 
GS1 Polska: 

doradztwo, 

audyty, 

szkolenia, 

wsparcie wdrożeniowe. 

Usługi są odpowiedzią  
na potrzeby firm, które wynikają 
z odpowiedzi na pytania zawarte 
w arkuszu samooceny realizacji 
traceability w firmie.

Świadomość słabych 
stron systemu 
identyfikowalności 
(traceability) Twojej 
firmy w obrębie 
przepływu 
dóbr (surowców, 
produktów, 
opakowań) 
i informacji (miejsca 
zbierania danych, 
zakresu danych, 
rodzaju komunikacji 
itp.).

Rekomendację zmian 
i prostych usprawnień.

Wsparcie GS1: 
szkolenia, 
konsulting, wsparcie 
wdrożeniowe. Każdy 
respondent otrzymuje 
możliwość kontaktu 
z ekspertem GS1 
Polska w zakresie, 
który, zgodnie 
z wynikami badania, 
stanowi obszar 
do usprawnień  
lub modyfikacji.

CO ZYSKUJESZ?
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e-commerce
GS1 pomaga firmom sprzedawać online. 

Numer GTIN jednoznacznie identyfikuje 

produkt w Internecie, dzięki czemu kupujący 

może łatwiej go znaleźć, porównać i kupić.
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Kod kreskowy, 
który przez wiele lat funkcjonował 
tylko w handlu tradycyjnym, 
wykorzystywany jest coraz 
powszechniej również w handlu 
internetowym. Z GTIN-u (numeryczna 
wersja kodu EAN) korzystają wszystkie 
wiodące internetowe platformy 
handlowe na świecie i w Polsce. 

Sklepy internetowe posługują się 
nim na co dzień do weryfikacji bazy 
produktowej. Również Google wymaga 
numeru GTIN od sprzedawców, 
którzy chcą wystawić swoje 
produkty w Google Shopping. 
Standardy GS1 dbają też o jakość 
danych strukturalnych produktów 
w Internecie. GS1 SmartSearch wspiera 
proces pozycjonowania produktu 
w wyszukiwarce Google.

POZNAJ ROLĘ  
KODU KRESKOWEGO 
W E-COMMERCE –  
POBIERZ PORADNIK!

ZOBACZ, JAKIE MOŻLIWOŚCI 
DAJE GS1 SMARTSEARCH 

e-commerce to jeden 
z najszybciej rozwijających 
się obszarów gospodarki 
w Polsce. Wartość tego 
rynku w 2014 r. wynosiła 
28 mld zł – obecnie 
wzrosła do ponad 
36 mld zł. Każdego roku 
odnotowuje się wzrost 
na poziomie kilkunastu 
procent. To ważny dla 
nas rynek, dla którego 
globalne rozwiązania GS1, 
wspierające handel 
międzynarodowy, mogą 
okazać się bardzo pomocne.

Magdalena 
Krasoń- 
-Wałęsiak
Menedżer 
ds. e-commerce,

GS1 Polska
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Zastosowanie jednolitego 

Standardu GS1 dla komunikatów 

magazynowych w wewnętrznym obiegu 

informacji nie tylko uporządkowało 

model danych, ale również pozwoliło 

na dalszą automatyzację procesu 

przetwarzania danych w organizacji. 

Dzięki temu możliwa była integracja 

wszystkich procesów logistycznych 

w Grupie Raben. Wprowadzane reguły 

powodują automatyzację przetwarzania 

dokumentów oraz minimalizację błędów, 

zarówno przy ich opracowywaniu, jak 

i poprawnym interpretowaniu informacji.

Krzysztof 
Garstecki
Kierownik 
Zespołu EDI 
w Raben 
Management 
Services

TSL
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KORZYŚCI DLA TSL: 
 

1  
Skrócenie czasu przyjęcia towaru 
do magazynu za sprawą standardowego 
oznaczenia jednostek logistycznych.

2  
Redukcja błędów związanych z ręcznym 
wprowadzaniem danych do systemu dzięki 
etykietom logistycznym GS1 oraz EDI – 
elektronicznej wymianie danych.

3  
Oszczędność czasu i obniżenie kosztów 
dzięki eliminowaniu wewnętrznych etykiet 
wprowadzanych w poszczególnych etapach 
transportu i magazynowania.

4  
Możliwość szybkiego i elastycznego 
dostosowania się do nowego odbiorcy 
bazującego na standardach gs1, a tym 
samym płynniejsza współpraca.

5  
Zwiększenie przejrzystości przepływu 
towarów i ładunków – etykiety logistyczne 
gs1 umożliwiają śledzenie przesyłek 
wzdłuż całego łańcucha dostaw, a tym 
samym lepszą wymianę danych pomiędzy 
partnerami.

6  
Ujednolicenie dokumentacji i płynniejsza 
wymiana danych oraz informacji 
z kontrahentami dzięki wykorzystaniu 
standardowego interfejsu edi. 

7  
Efektywniejsze zarządzanie dokumentami, 
zasobami indywidualnymi i zwrotnymi.

Poznaj rozwiązania GS1 
napędzające  
branżę TSL
1. ETYKIETA LOGISTYCZNA

Identyfikacja jednostek poprzez 
etykiety logistyczne GS1 jest 
szczególnie istotna w procesach 
transportowych – od momentu 
podjęcia towaru przez przewoźnika, 
poprzez wszelkie procesy zachodzące 
w ramach jego organizacji, 
aż po dostarczenie do ostatecznego 
odbiorcy. W wyniku współpracy 
GS1 z czołowymi firmami z branży 
TSL powstał dokument „Standard 
International Logistic Label – STILL”, 
zawierający dobre praktyki stosowania 
etykiety logistycznej GS1 w obszarze 
transportu i magazynowania. 

2. KOMUNIKATY EDI 

 
JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSŁO 
WDROŻENIE STANDARDÓW GS1 
W GRUPIE RABEN?  
 
 
 
 
 
 
 

POZNAJ PRAKTYCZNE 
WYKORZYSTANIE KOMUNIKATU 

"INSTRUKCJE TRANSPORTOWE" 
W STANDARDZIE GS1 XML V. 3.01. 
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Elektroniczna wymiana 
dokumentów (EDI) w TSL
Powyższy schemat przedstawia przykładowy scenariusz 
biznesowy uwzględniający wymianę komunikatów elektro-
nicznych pomiędzy nadawcą (np. producentem), odbiorcą 
(np. siecią handlową) oraz operatorem logistycznym logi-
styki kontraktowej (magazynowanie i dystrybucja) i prze-
woźnikiem (podwykonawcą) realizującym transport.
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Awizo 
dostawy

Potwierdzenie 
przyjęcia

Zmiana 
statusu

Raport 
o zapasach

Instrukcje wysyłki

Faktura 
za 

magazynowanie

Potwierdzenie 
przyjęcia

Instrukcje 
transportowe

Status 
transportu

Faktura 
za transport

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA

Dostawca – 
klient operatora 
logistycznego
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POZNAJ 
WDROŻENIE  
GS1 XML W GRUPIE 
RABEN 
 
 
 
 
 
 
 

Awizo dostawy 
skonsolidowanej

Potwierdzenie 
otrzymania

ZAMÓWIENIE

AWIZO DOSTAWY

FAKTURA
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o

rt

Odbiorca
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Identyfikatory GS1 dla TSL

Jednostka 
handlowa 

(GTIN)

GLN 
(lokalizacje)

Jednostka 
logistyczna 

(SSCC)

GSIN/GINC  
(wysyłki/
przesyłki)

Zasoby 
transportowe 
(GRAI/GIAI)

Środki 
transportu 

(GIAI)
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Zgodnie 
z rekomendacją 
Europejskiego 
Komitetu 
Normalizacyjnego 
(CEN), do oznaczania 
międzynarodowych 
przesyłek paczkowych 
firmy z sektora KEP 
(przesyłek kurierskich, 
ekspresowych 
i paczkowych) 
powinny 
wykorzystywać 
numer SSCC (Seryjny 
Numer Jednostki 
Logistycznej), będący 
jednym ze standardów 
identyfikacyjnych GS1. 
SSCC ma być 
wspólnym elementem, 
jednoznacznie 
identyfikującym 
daną przesyłkę 
paczkową, niezależnie 
od operatora.

POZNAJ  
TRENDY  
W BRANŻY KEP 
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Ochrona 
zdrowia

Korzyści dla naszego szpitala związane 
z użyciem kodów kreskowych 
w standardzie GS1 to bezpieczeństwo, 
kontrola i czas. Bezpieczeństwo, 
szczególnie dla pacjenta, ponieważ 
dzisiaj dzięki standardom wiemy, jaki 
konkretny wyrób medyczny jest do niego 
przypisany. Wymagamy, aby nasze wyroby 
medyczne były dobrej jakości, dlatego też 
punktujemy jakość związaną z posiadaniem 
kodu kreskowego na poszczególnych 
wyrobach medycznych. Im szybsze 
i prostsze przypisanie towaru, poprzez 
użycie skanera i zeskanowanie kodu 
kreskowego przypisanego do pacjenta, 
tym większa korzyść dla szpitala.

Joanna 
Nowak
Kierownik Działu 
Zaopatrzenia 
Medycznego, 
Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne 
w Gdańsku



JAKIE OBSZARY 
W OCHRONIE 
ZDROWIA WSPIERAJĄ 
STANDARDY GS1? 

KODY KRESKOWE I INNE 
STANDARDY GS1 SĄ 
STOSOWANE PRZEZ CORAZ 
WIĘKSZĄ LICZBĘ SZPITALI 
W NASTĘPUJĄCYCH 
OBSZARACH: 

Realizacja 
wymogów 
prawnych 

 
 
 
Skanowanie 
kodów przy 
łóżku pacjenta 

Elektroniczny 
rekord 
pacjenta 

Zarządzanie 
zapasami 

Wycofanie 
produktów 
i śledzenie ich 
przepływu 

Obsługa 
zamówień, 
dostaw 
i płatności 

Korzyści ze standardów GS1 
w ochronie zdrowia:

1 400 0001  

MNIEJ BŁĘDÓW MEDYCZNYCH 
ROCZNIE NA ŚWIECIE 

 ZWIĄZANYCH Z NIEWŁAŚCIWYM 

PODANIEM LEKU

50%2  

MNIEJ ZDARZEŃ 
NIEPOŻĄDANYCH W USA I UK 

ZWIĄZANYCH Z LEKAMI 

do 95%3  

NIŻSZE KOSZTY  
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

ZAMÓWIEŃ 

do 80%4  

MNIEJ OBOWIĄZKÓW 
ADMINISTRACYJNYCH  

DLA POLSKIEGO PERSONELU 

PIELĘGNIARSKIEGO, CO OZNACZA 

WIĘCEJ CZASU DLA PACJENTA 

ZESKANUJ I ZOBACZ, JAK 
KODY KRESKOWE RATUJĄ 
ŻYCIE! 
 
 
 
 

 
 
 DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA SĄ CYTOWANE ZA:  

1) McKinsey, Strength in unity: the promise of global standards in healthcare, 2012.
2) Poon E.G. i in.: Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration,      "New England Journal of Medicine" 362/2010, s. 18.
3) Ramsay Health Care, 2016.
4) Wynikami badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Instytut Logistyki i Magazynowania.
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Bezpieczeństwo leków i uszczelnienie legalnego 

łańcucha dystrybucji odgrywają kluczową rolę 

z punktu widzenia zdrowia i życia pacjentów. 

Kody kreskowe i inne standardy GS1 zwiększają 

klarowność farmaceutycznego łańcucha dostaw. 

Dzięki wdrażaniu takich rozwiązań można 

ograniczyć liczbę leków sfałszowanych, zredukować 

czynności manualne, poprawić bezpieczeństwo 

i komfort pracy personelu medycznego, 

a odzyskany czas poświęcić pacjentowi.

Ochrona 
zdrowia
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Kody kreskowe GS1 
DataMatrix na lekach  
na receptę
W związku z regulacjami unijnymi 
od lutego 2019 r. leki wydawane 
na receptę będą oznakowane kodem 
GS1 DataMatrix. Celem rozwiązania 
jest redukcja ryzyka pojawienia się 
w legalnym łańcuchu dostaw leków 
sfałszowanych. 

GS1 Polska we współpracy z Krajową 
Organizacją Weryfikacji Autentyczności 
Leków wspiera polskie firmy 
w implementacji nowej symboliki kodów 
kreskowych na lekach na receptę. 
Celem rozwiązania jest redukcja ryzyka 
pojawienia się w legalnym łańcuchu 
dostaw leków sfałszowanych.

Etykieta logistyczna 
w hurtowniach 
farmaceutycznych
W celu zwiększenia efektywności 
i skuteczności działania w obszarze 
magazynowym GS1 Polska wspiera 
wykorzystanie etykiety logistycznej 
na opakowaniach zbiorczych 
w hurtowniach farmaceutycznych. 
Dzięki skanowaniu kodów 
kreskowych z etykiety logistycznej 
i automatycznemu pozyskiwaniu 
informacji w nich zawartych, w tym 
numerowi serii i dacie ważności, 
można w znacznym stopniu 
zredukować liczbę pomyłek, które 
zdarzają się podczas ręcznego 
wprowadzania danych o produktach 
za pomocą klawiatury komputera. 
Ponadto zastosowanie etykiety 
logistycznej pozwala na obniżenie 
pracochłonności związanej 
z przyjęciem dostaw o prawie 20%.
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Usprawnienie logistyki 
na bocznicach 

kolejowych 
PKN ORLEN 

z wykorzystaniem 
technologii RFID

Przemysł

46



W konsekwencji zdobywania nowych 
rynków i rosnącej liczby kontraktów 
w 2012 roku Zarząd PKN ORLEN 
przystąpił do prac związanych 
z optymalizacją procesów 
logistycznych, w tym logistyki 
kolejowej przy wykorzystaniu 
identyfikacji radiowej. Na wykonawcę 
projektu wybrano firmę HADATAP 
Sp. z o.o. – lidera w dziedzinie 
implementacji rozwiązań RFID 
na obszarze Polski oraz dostawcę 
rozwiązań GS1 Polska, posiadającego 
w portfolio swoich produktów 
rozwiązania „Zgodne z GS1” .

Cel projektu

Głównym celem projektu była możliwość 
identyfikacji w czasie rzeczywistym 
taboru kolejowego należącego 
zarówno do PKN ORLEN, jak i do firm 
zewnętrznych. Projekt zakładał również 
usprawnienia w obszarze formowania 
i transferu taboru kolejowego, 
identyfikacji i śledzenia własnych 
lokomotyw.

Opis wdrożenia

Do realizacji pilotowego wdrożenia 
wykorzystano system lokalizacji 
cystern kolejowych, wykonany 
na bazie technologii RFID UHF. 
Przygotowanie koncepcji oraz negocjacje 
projektowe trwały około dwóch 
lat, a prace czysto implementacyjne, 
związane z projektowaniem, testami 
i uruchomieniem fazy produkcyjnej – 
około 1,5 roku. Warunkiem koniecznym, 
pozwalającym spełnienie koncepcji, 
było zbudowanie sieci umożliwiającej 
identyfikację i śledzenie taboru. W tym 
celu na terenie całej Polski zainstalowano 
101 bramek RFID oraz wydano około 
200 kart RFID. Dodatkowo  wyposażono 

pracowników w 64 mobilne czytniki RFID, 
pozwalające na odczytywanie danych ze 
znaczników RFID. Całość spięto w sieć 
liczącą prawie  
5 km kabli.

Informacje zakodowane w znacznikach 
radiowych odczytywane są zarówno 
przez zamontowane na stałe przy 
torowisku bramki, jak i przez personel 
wyposażony w czytniki mobilne. W ramach 
większego projektu usprawnienia logistyki 
technologię RFID połączono z GPS 
lokomotyw, co umożliwiło śledzenie 
pociągów w trasie. A to w konsekwencji 
oznacza większe bezpieczeństwo 
transportu oraz korzyści wynikające 
z lepszego planowania zapasów w sieci 
dystrybucyjnej.

Aby system lokalizacji mógł 
zadziałać, każdy wagon 
zidentyfikowano dwoma znacznikami 
RFID (łącznie wykorzystano ich ok. 
11 000, wraz z tymi do identyfikacji 
lokomotyw). Do identyfikacji 
cystern w znacznikach 
radiowych wykorzystano numery 
identyfikacyjne GS1, m.in. numer EVN 
(ang. European Vehicle Number).
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KORZYŚCI:

Usprawnienie śledzenia wagonów 
podczas przewozu dzięki 

połączeniu informacji o wagonie 
z sygnałem GPS lokomotywy.

Przyspieszenie procesów 
związanych z formowaniem składu.

Usprawnienie identyfikacji 
i śledzenia w czasie rzeczywistym 
statusów taboru kolejowego, w tym 
rejestracja ewentualnych usterek.
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Ograniczenie liczby papierowych dokumentów 
oraz czasu potrzebnego na ich obsługę 

spowodowało spadek liczby błędów w systemie 
wspomagającym obsługę transportu kolejowego.

Ograniczenie czynności związanych z obsługą dokumentów 
papierowych. Elektronizacja części z nich pozwoliła 
na efektywniejsze zarządzanie w obszarze badań 
okresowych taboru. 

Zastosowane wdrożenie 
jest skalowalne i elastyczne.
Dzięki temu pozwala na pokrycie wewnętrznej logistyki 

kolejowej w Polsce oraz gwarantuje interoperacyjność 

z systemami IT firm współpracujących z PKN ORLEN. 
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Zastosowanie automatycznej identyfikacji 

w oparciu o kody kreskowe jako narzędzia 

komunikacji w łańcuchu dostaw jest przykładem 

cywilnej technologii, która wkroczyła do 

logistyki wojskowej. Od połowy 2014 r. w Polsce 

obowiązuje znakowanie wyrobów – dostaw 

dla wojska – kodami kreskowymi GS1. Obejmuje 

ono coraz więcej firm, które są bezpośrednimi 

dostawcami dla wojska. 

Kodowanie 
dostaw  

dla wojska
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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

KODOWANIE DOSTAW 
DLA WOJSKA

JAK GS1 POLSKA 
WSPIERA 
DOSTAWCÓW  
DLA WOJSKA?

GS1 POLSKA WSPIERA 
DOSTAWCÓW DLA WOJSKA 
POPRZEZ: 

>  organizowanie  
szkoleń,

>  webinaria, 

> konsultacje. 

 
POMAGAMY TEŻ W:

>  wypełnianiu  
kart wyrobów,

>  nadawaniu numerów GTIN, 
GLN, SSCC, 

>   tworzeniu oznaczeń kodami 
kreskowymi EAN/UPC 
i GS1-128, 

>  weryfikowaniu poprawności  
oznaczeń kodowych, w tym 
etykiet logistycznych GS1,

>  uzyskaniu numerów 
NSN czy JIM.
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LEI – 
transakcje  

finansowe w jednym 
standardzie

Kod LEI pozwala jednoznacznie – w skali całego 

świata – zidentyfikować dany podmiot prawny. 

Celem wprowadzenia tego systemu identyfikacji 

było zwiększenie wiarygodności partnerów oraz 

transparentności samych transakcji. Idea pełnego 

identyfikowania podmiotów z rynków finansowych 

powstała po kryzysie z 2008 r., gdy wiele firm zawierało 

transakcje na rynkach finansowych, w tym na odległość, 

z niesprawdzonymi lub niewiarygodnymi partnerami.
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Czym jest GLEIF?
Global Legal Entity Identifier Foundation 
(GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 
2014 r. przez Radę Stabilności 
Finansowej jako podmiot, którego 
zadanie stanowi wdrażanie i stosowanie 
identyfikatorów podmiotów prawnych 
(LEI). Fundacja jest wspierana 
i nadzorowana przez Komitet Nadzoru 
Regulacyjnego ds. LEI, reprezentujący 
organy administracji publicznej z całego 
świata, które połączyły swoje siły, aby 
działać na rzecz większej przejrzystości 
na globalnym rynku finansowym. 
GLEIF to ponadnarodowa organizacja 
non profit z siedzibą w Bazylei, 
w Szwajcarii. 

Zarządza ona siecią partnerskich 
organizacji nadających LEI, aby 
dostarczać jawne, wiarygodne dane 
pozwalające w sposób jednoznaczny 
identyfikować podmioty prawne 
z całego świata. Konieczność większej 
przejrzystości na rynkach finansowych 
(stricte rynkach instrumentów 
pochodnych) – z wykorzystaniem 
LEI – wystąpiła po kryzysie finansowym. 
Do tej pory LEI były przydzielane 
głównie podmiotom prawnym mającym 
siedzibę w USA i Europie. Działające 
tam organy administracji publicznej 
polegają na identyfikatorach LEI przy 
ocenie ryzyka, podejmowaniu działań 
naprawczych w trosce o uczciwość 
rynkową i dokładność danych 
finansowych. GLEIF jest przekonana, 
że przyjęcie LEI na szeroką 
skalę – od lipca 2018 r. również 
w Polsce – przyniesie także znaczące 
korzyści większej społeczności 
biznesowej.

ZAREJESTRUJ  
LEI  
W GS1 POLSKA! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identyfikator LEI składa się z 20 znaków 
alfanumerycznych i pozwala jednoznacznie 
identyfikować partnerów transakcji, czyniąc 
je przez to bezpiecznymi dla obydwu stron.

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ  
O LEI! 
 
 
 
 
 
 
 

Brak LEI i jego 
konsekwencje 
Brak posiadania identyfikatora LEI 
od drugiej połowy 2018 r. skutkuje brakiem 
możliwości dokonywania transakcji 
finansowych, dla których jest on wymagany, 
tzn. m.in. nabywania i sprzedawania akcji, 
obligacji, gwarancji, obligacji rządowych 
i instrumentów pochodnych. Dokumentami, 
które regulują obowiązek posiadania kodu 
LEI, są dyrektywa unijna MiFID II oraz 
rozporządzenia wykonawcze do niej.
GS1 Polska korzysta z doświadczenia 
GS1 Global Office, będącego 
akredytowanym przedstawicielem 
(LOU – Lokalna Jednostka Operacyjna) 
GLEIF – międzynarodowego podmiotu 
odpowiedzialnego za zarządzanie LEI 
na całym świecie. GS1 Polska, jako Agent 
Rejestrujący, jest drugą po Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych 
organizacją w kraju, która umożliwia 
zainteresowanym podmiotom uzyskanie 
identyfikatora LEI.
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Uczestnicy 
Systemu GS1

Od ponad 40 lat dobrowolne standardy GS1 umożliwiają 

efektywną współpracę firm. Obecnie używane są przez ponad 

milion przedsiębiorstw w wielu sektorach, w tym ochrony 

zdrowia, transportu i logistyki, chemicznym, zaawansowanych 

technologii i dla towarów szybko rotujących. Uczestnicy 

Systemu GS1 wykorzystują kody kreskowe dla usprawnienia 

swoich operacji magazynowych i transportowych. 

Zastosowanie standardów GS1 ułatwia wdrożenia rozwiązań 

budujących konkurencyjny łańcuch dostaw.
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NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANE 
BRANŻE TO:

22 876 
LICZBA AKTYWNYCH 
UCZESTNIKÓW

26 381 
LICZBA AKTYWNYCH 
NUMERÓW 
IDENTYFIKACYJNYCH 
FIRMY

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 
SPOŻYWCZYCH (przetwórstwo 
przemysłowe) (4736 firm)

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 
I TWORZYW SZTUCZNYCH  
(1029 firm)

 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW 
I WYROBÓW CHEMICZNYCH  
(998 firm)

 PRODUKCJA ODZIEŻY  
(800 firm)

w
 d

ni
u 

31
.12

.2
0

17
 r.

w
 d

ni
u 

31
.12

.2
0

17
 r.

MojeGS1 to narzędzie służące 
do tworzenia i zarządzania 
numerami GTIN i GLN,  
za sprawą których możliwe 
jest generowanie kodu 
kreskowego, drukowanie 
etykiet z kodami kreskowymi, 
przeglądanie i weryfikowanie 
katalogów towarów czy 
tworzenie wiarygodnych 
opisów produktów. Z usługi 
MojeGS1 może skorzystać każda 
firma będąca Uczestnikiem 
Systemu GS1. Duży atut usługi 
MojeGS1 stanowi możliwość 
prezentacji danych o produkcie 
w internecie, również 
w telefonach komórkowych.

POZIOM WYKORZYSTANIA 
STANDARDÓW GS1:

Na podstawie danych 
z 2016 roku

Udział

Firmy kodujące 
jednostki zbiorcze, w tym: 68%

w kodzie EAN-13 63%

w kodzie ITF-14 2%

Firmy stosujące GS1-128, 
w tym SSCC 11%

Firmy stosujące EDI – 
łącznie, w tym: 35%

standard EANCOM/
EDIFACT 29%

za pomocą formatki 
internetowej 38%

za pomocą standardu 
XML 54%
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Mazowieckie

5000

Wielkopolskie

2900

Małopolskie

2850

Śląskie

2840

Łódzkie

2600
Dolnośląskie

2370

Pomorskie

2200

Kujawsko-pomorskie

2180

Podkarpackie

2180

Lubelskie

2150

Zachodniopomorskie

2130
Podlaskie

2125

Świętokrzyskie

2124

Warmińsko-mazurskie

2120

Lubuskie

2120

Opolskie

2115

LICZBA UCZESTNIKÓW GS1  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
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Dostawcy 
Rozwiązań

Firmy zrzeszone w Systemie GS1 od ponad 25 lat 

z sukcesem wdrażają kody kreskowe, a od ponad 15 lat 

elektroniczne dokumenty handlowe, konsekwentnie 

podążając za wymogami rynku i rozwojem technologii. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zarejestrowanych 

w GS1 Polska, które poszukują rozwiązań opartych  

na standardach GS1, uruchomiliśmy Program Współpracy 
z Dostawcami Rozwiązań.
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OBSZARY WSPÓŁPRACY 
Z DOSTAWCAMI
Ideą Programu jest kreowanie i budowanie 
partnerskiej platformy współpracy pomiędzy 
dostawcami rozwiązań, GS1 Polska oraz 
Uczestnikami Systemu GS1, m.in. poprzez:

•  
promocję  

rozwiązań dostawców 

•  
pomoc przy  

wdrażaniu produktów

•  
pomoc we wdrażaniu  

standardów Systemu GS1

•  
wymianę wiedzy i doświadczeń  

w ramach ekosystemu Programu

NASI PARTNERZY

W Katalogu Dostawców Rozwiązań znajdziesz 
sprawdzone firmy dostarczające narzędzia 
i programy z zakresu: ERP – głównym celem 
systemów klasy ERP (z ang. Enterprise Resource 
Planning) jest integracja wszystkich działów 
i funkcji w firmie. Dzięki temu firma posługuje się 
tylko jednym zbiorem danych:  

System WMS to nowoczesne rozwiązanie, 
wspierające obsługę procesów logistycznych, 
przeznaczone dla magazynów oraz centrów 
logistycznych:
 
System WES – oprogramowanie WES organizuje 
sekwencje i synchronizuje kompletowanie, 
pakowanie i wysyłkę gotowego produktu. System 
WES działa w czasie rzeczywistym. Stanowi 
też etap pośredni pomiędzy systemem ERP 
a systemem WMS.

Certyfikat „Zgodny z GS1”
to znak, którym mogą posługiwać się firmy 
(na swoich produktach) biorące udział 
w Programie Współpracy z Dostawcami 
Rozwiązań i które po przejściu procedury 
audytu dostosowały swoje produkty do obsługi 
globalnych standardów GS1. 

Rozwiązania GS1 stosowane są u ponad 2 milionów Uczestników 
Systemu GS1 na świecie. W Polsce korzysta z nich 24 000 firm. 
Kupując aplikacje, systemy oraz sprzęt od autoryzowanych 
dostawców, zyskujesz pewność jakości. Skorzystaj z katalogu 
dostawców GS1, wybierz produkt zgodny z naszymi standardami.  

SPRAWDŹ KATALOG 
DOSTAWCÓW 
ROZWIĄZAŃ
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#większa 
efektywność

#kontakty

#globalne 
rozwiązania 

#wygoda

S
T

A
C

JO
NARNE

# dostęp 
online

#doradztwo

4
U

S
Ł

U
G

I
E-LEARNINGDORADZTWO
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#praktyka

#zmniejszenie 
kosztów 
operacyjnych

#bezpośredni 
kontakt 
z ekspertem#rozwój

#nowoczesne 
rozwiązania

#interaktywność

#wiedza

#zdalny 
dostęp

#planowanie

#dobre 
praktyki

#bezpłatne 
webinaria

#doświadczenie

#przewaga 
konkurencyjna

#usprawnienia

#konsultacje

WEBINA
R

IA
E-LEARNING KONSULTACJE
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Szkolenia
Jak biznes ocenia webinaria GS1?  

Odpowiedni dobór tematów z zakresu 

standardów GS1 oraz szeroki zakres  

ekspertów podniósł w znacznym stopniu 

kwalifikacje naszych pracowników, co 

efektywnie przekłada się na ich pracę.  

Cenimy nie tylko rzetelność i profesjonalizm,  

ale także otwartość na dostosowanie  

tematyki szkoleń do potrzeb uczestników  

(Michał Zaraś, Head of Medical Device 

Packaging Design and Labelling HTL-Strefa SA).
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SZKOLENIA, KTÓRE 
REALIZUJEMY CYKLICZNIE: 

Szkolenia stacjonarne
Przygotowujemy je na podstawie najlepszych 
wdrożeń rynkowych. Dzięki naszym trenerom 
umożliwiamy zdobycie nowych umiejętności oraz 
poznanie praktycznych rozwiązań i innowacyjnych 
narzędzi w zakresie standardów Systemu GS1.

e-learning
Poznaj GS1 System Certificate (szkolenie 
w języku angielskim) – szkolenia przeznaczone 
są przede wszystkim dla nowych Uczestników 
Systemu GS1 i firm rozpoczynających wdrażanie 
technologii automatycznej identyfikacji.

EDI – Elektroniczna Wymiana 
Danych i e-faktura

Efektywna logistyka, bezpieczny 
łańcuch dostaw, czyli etykieta 
logistyczna w praktyce

Weryfikacja jakości kodów 
kreskowych na bazie wymagań 
rynku, norm ISO, wytycznych GS1

Znakowanie, zarządzanie 
i dystrybucja produktów w oparciu 
o standardy GS1

Traceability – bezpieczeństwo 
i śledzenie przepływu produktów 
w łańcuchach dostaw

RFID – od technologii do wdrożenia

Wdrożenie kodów kreskowych 
na dostawach dla wojska  
wg wymogów MON – najlepsze 
praktyki biznesowe

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, 
czyli jak wdrażać dyrektywę 
fałszywkową

Webinaria
GS1 Polska oferuje pomocne webinaria, 
które przybliżają tematykę wykorzystania 
standardów GS1, a także wyjaśniają 
zastosowanie kodu kreskowego EAN. Nasze 
webinaria stanowią praktyczną pomoc dla 
firm, które są zainteresowane wprowadzeniem 
nowoczesnych rozwiązań opartych 
na standardach GS1. Zapraszamy do udziału 
w multimedialnym szkoleniu, które dostarcza 
praktycznych informacji: szybko, wygodnie 
i bez wychodzenia z domu. Webinaria są 
bezpłatne oraz dają możliwość zadania 
pytania prowadzącemu.

POZNAJ NAJBLIŻSZE WEBINARIA

POZNAJ NADCHODZĄCE SZKOLENIA!

JAK UZYSKAĆ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT 
WYDAWANY PRZEZ GS1 GLOBAL OFFICE?

ZAPISZ SIĘ 
NA SZKOLENIE 
E-LEARNINGOWE!!
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DZIAŁALNOŚĆ 
SZKOLENIOWA  

GS1 POLSKA W LICZBACH:

15 szkoleń 
e-learningowych 

W RAMACH CERTYFIKATU GS1  

KODY KRESKOWE

ŁĄCZNIE  

26 certyfikatów  
ZA SZKOLENIA W JĘZYKU POLSKIM 

I ANGIELSKIM

40 webinarów  
DLA  

2148 uczestników

ŁĄCZNIE W 2017 R.  

Z USŁUG SZKOLENIOWYCH  

GS1 POLSKA SKORZYSTAŁO  

2352 uczestników 

Bardzo dobry 
pomysł. 
Początkujący 
dużo się nauczą.

Jasno, 
przejrzyście 
i na temat.

Najistotniejsze 
informacje 
przekazane 
w odpowiedni 
sposób.

Rzetelnie, 
merytorycznie 
poprowadzone 
webinarium.

Duże uznanie 
za rzeczową 
prezentację zagadnień 
i... humor. Webinarium 
z pewnością nie jest 
nudne.

Wiele ciekawych 
i przede wszystkim 
nowych dla mnie 
informacji.

Wiedza będąca 
korzyścią dla firmy, 
w której pracuję. 
Już wiem, co można 
poprawić.

18 SZKOLEŃ OTWARTYCH, W KTÓRYCH 
WZIĘŁO UDZIAŁ 189 UCZESTNIKÓW, W TYM:

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
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NPS*
dla szkoleń 
GS1 Polska 

wynosi 
72!

*NPS (ang. Net Promoter Score) 
to najprostszy i najszybszy sposób 
oceny lojalności klientów względem 
firmy, marki czy usługi, a tym samym 
możliwości ponownego zakupu. 
NPS opiera się na podstawowym pytaniu: 
„Na ile jest prawdopodobne, że polecisz 
usługę/produkt/markę/firmę swojemu 
znajomemu?”. Respondenci udzielają 
odpowiedzi w skali od 0 – zdecydowanie 
nie polecę do 10 – zdecydowanie polecę. 
Odpowiedzi respondentów klasyfikowane 
są w 3 grupach.

 osoby, które mają złe 
doświadczenia z firmą. Same i bez 
zachęty będą dzielić się negatywną 
opinią z innymi, odradzając 
współpracę z danym dostawcą.  
Jest to grupa wymagająca 
szczególnej opieki z uwagi na duży 
wpływ na koszty firmy. Zgłaszając 
skargi i reklamacje, angażują 
pracowników firmy do obsługi. 
Natomiast ich krytyka szkodzi 
reputacji firmy i odstrasza nowych 
klientów oraz potencjalnych 
pracowników. 

 osoby, które, zapytane o opinie, 
będą wymieniać zarówno korzyści, 
jak i wady. Osoby te nie są lojalne 
względem firmy/marki i mogą łatwo 
przejść do korzystania z usług 
konkurencji, jeśli tylko otrzymają 
atrakcyjniejszą ofertę. Warto zadbać 
o jakość produktów i serwisu dla tej 
grupy, by związać te osoby z firmą.

 osoby najbardziej zadowolone 
z produktów i usług firmy 
oraz lojalne wobec niej. Same 
i bez zachęty będą dzielić się 
pozytywną opinią ze znajomymi 
i rodziną. W przypadku tej grupy 
warto, aby produkty/usługi dla 
niej utrzymywane były cały czas 
na wysokim poziomie, gdyż 
zazwyczaj kupuje ona więcej 
i po wyższych cenach.

KRYTYCY

0

7

8
9

10

6

OBOJĘTNI

PROMOTORZY
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Usługi  
dla Uczestników

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zarejestrowanym 

w GS1 Polska, które poszukują rozwiązań opartych  

na standardach GS1, realizujemy usługi dla uczestników 

skoncentrowane na szkoleniach, doradztwie i programach 

weryfikacji kodów kreskowych. Konsultacje z doradcami 

umożliwiają pozyskanie niezbędnych informacji 

z zakresu wykorzystywanych urządzeń specjalistycznych, 

standardów czy funkcjonowania samego Systemu GS1.
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Weryfikacja kodów kreskowych 
i etykiet logistycznych 
Bez względu a to, czy oznaczenia na produktach 
firma będzie projektować sama, czy zlecać 
to profesjonalnym drukarniom, warto zadbać 
o ich odpowiednią jakość. Jest to nie tylko 
kwestia wymagań odbiorców (w tym wielu sieci 
handlowych), ale również warunek efektywnego 
wykorzystania skanerów lub urządzeń mobilnych.

Poprawnie zaprojektowany 
i wydrukowany kod to:
• gwarancja jego czytelności,
•  pełne wsparcie dla procesów logistycznych 

i brak reklamacji od odbiorów,
•  wizytówka firmy i argument w negocjacjach 

handlowych.

Jak możemy pomóc?
GS1 Polska prowadzi weryfikację kodów 
umieszczonych na:
• produktach jednostkowych,
• opakowaniach zbiorczych (hurtowych),
• etykietach logistycznych.

Dla Uczestników Systemu GS1 
weryfikacja dwóch kodów 
rocznie bez opłat.

Doradztwo
• Chcesz być uczestnikiem Systemu GS1?
• Chcesz wiedzieć więcej o standardach GS1? 
•  Zastanawiasz się, jak możesz je wykorzystać 

u siebie w firmie? Co dają kody kreskowe i inne 
standardy GS1?

Na te i inne pytania odpowiedzą nasi konsultanci. 
Oferujmy cztery formy kontaktu: telefonicznie, 
w siedzibie GS1 Polska przy ul. E. Estkowskiego 6 
w Poznaniu, u klienta oraz drogą elektroniczną 
(poprzez e-mail). Wybierz najbardziej dogodną formę 
i skontaktuj się z nami. Co to właściwie są standardy? 
Jak generować kody kreskowe? Drukujesz kod 
kreskowy i potrzebujesz pomocy doradcy? Grupa 
specjalistów GS1 Polska gwarantuje kompleksowe 
doradztwo m.in. w zakresie:

weryfikacji kodów kreskowych, np. EAN-13, 

wdrażania etykiety logistycznej GS1, 

wsparcia projektów wdrożeniowych, 

audytu traceabillity, 

rejestracji LEI.

Konsultacje z doradcami umożliwią Ci pozyskanie 
niezbędnych informacji z zakresu wykorzystywanych 
urządzeń specjalistycznych, standardów czy 
funkcjonowania samego Systemu GS1.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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3
TRANSPORT 
I LOGISTYKA

5
GOTOWY PRODUKT 

U KLIENTA

 4
SIEĆ HANDLOWA – 

CENTRA DYSTYBUCJI, 
SKLEPY
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Wsparcie 
w logistyce 

pomocy 
żywnościowej 

Świadomość, że duża ilość żywności marnuje się bądź 

jest planowo niszczona, a jednocześnie w bardzo mocno 

rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni lub 

chronicznie niedożywieni, legła u podstaw założenia 

Banków Żywności. Współpraca między Federacją Polskich 

Banków Żywności oraz organizacją GS1 Polska dostarczyła 

wiedzę o światowych rozwiązaniach zwiększających 

efektywność logistyki pomocy żywnościowej, skutecznie 

przeciwdziałając marnowaniu żywności.  
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Skuteczna dystrybucja żywności 
wymaga ciągłego unowocześniania 
infrastruktury oraz sposobów działania. 
Zarządzanie dystrybucją żywności 
to podstawowe działanie każdego 
Banku Żywności.

Wielkopolski Bank 
Żywności testerem
Eksperci z GS1 –
na rzecz optymalizacji 
łańcucha dostaw – zaplanowali 
Bankom Żywności procesy dotyczące 
odbierania i przekazywania żywności. 
Na podstawie przeprowadzonej 
w 2017 r. analizy pilotażowe działania 
zostały wdrożone w Wielkopolskim 
Banku Żywności w Poznaniu. 
Zdaniem dyrektor Banku Żywności 
w Poznaniu, wprowadzone zmiany 
pozwoliły na większą i sprawniejszą 
dystrybucję artykułów spożywczych. 

Jaka była rola GS1 Polska?
GS1 Polska wraz z Instytutem Logistyki 
i Magazynowania dokonały analizy i oceniły 
poszczególne etapy pracy organizacji 
społecznej. 

Fundacja GS1 Polska zaproponowała działania, 
dzięki którym można zidentyfikować przebieg 
procesów, efektywnie wykorzystać zasoby, 
rozpoznać i eliminować „wąskie gardła” 
procesowe, monitorować efekty i korzyści 
z wprowadzonych zmian w łańcuchu dostaw. 
Wszystkie te działania podniosły efektywność 
funkcjonowania Banku Żywności oraz całego 
łańcucha dostaw i odbiorów.

Federacja Polskich Banków 
Żywności jest organizacją 
pożytku publicznego 
(KRS 0000063599), której 
misją jest przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności 
i niedożywieniu w Polsce. 
Organizacja zrzesza 32 Banki 
Żywności na terenie całego 
kraju, które udzielają 
codziennej, bezpłatnej 
pomocy żywnościowej 
blisko 3500 organizacjom 
i instytucjom społecznym, 
za pośrednictwem których 
trafia ona do 2 000 000 osób 
najbardziej potrzebujących.

JAK DZIAŁAJĄ BANKI 
ŻYWNOŚCI?

organizacje charytatywne

producenci, sprzedawcy

banki 

żywności
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Ile żywności 
trafia do kosza
zamiast na talerz?

NAJWIĘCEJ ŻYWNOŚCI WYRZUCA GRUPA 

w wieku 
19-24 lat,  

aż 77% osób
 

CZTEROOSOBOWA RODZINA WYRZUCA 

DO KOSZA W KAŻDYM MIESIĄCU  

200 zł  
co daje 2400 zł rocznie!  

ZA TĘ KWOTĘ MOŻNA WYJECHAĆ 

NA TYDZIEŃ DO GRECJI!

 

W UE MARNUJE SIĘ ROCZNIE OKOŁO  

88 000 000 
ton żywności, 

 PRZY KOSZTACH 143 MILIARDÓW EURO – 

TO 173 KG NA OSOBĘ KAŻDEGO ROKU! 

MARNUJEMY ŚREDNIO TRZYKROTNIE 

WIĘCEJ NIŻ WAŻYMY!

53% 19% 12% 11% 5%
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ROCZNIE W POLSCE MARNUJE SIĘ  

około

9 000 000 

 ton żywności  

NAWET 4 000 000 POLAKÓW 

 PRZYZNAJE SIĘ DO WYRZUCANIA 

JEDZENIA KAŻDEGO DNIA

ALARMUJĄCE DANE:

GDZIE NAJWIĘCEJ MARNUJE SIĘ ŻYWNOŚCI?
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PIECZYWO
51%

WĘDLINY
49%

WARZYWA
33%

OWOCE
32%

JOGURTY
16%

34%  przegapienie terminu 
przydatności 
do spożycia –  
nie czytamy etykiet 
produktów w sklepach 
lub nie rozumiemy ich 
znaczenia

15% zbyt duże zakupy 

26,4%
Polaków deklaruje,  

że nigdy nie marnuje 

żywności

20,2%
 raz  

w miesiącu

3,9%
tylko przy okazji 

świąt, takich jak Boże 

Narodzenie 

lub Wielkanoc

32,1%
 raz  

w tygodniu

7%
 raz  

na rok

DLACZEGO MARNUJEMY 
ŻYWNOŚĆ?

CO MARNUJEMY? 

JAK CZĘSTO 
 MARNUJEMY  
ŻYWNOŚĆ?

10,4%
ankietowanych  

marnuje żywność 

codziennie

DANE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI: Komisja Europejska.
75
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Przechowywanie
●  pieczywo 

przechowuj  
w temp. 22°C

●  nadmiar jedzenia 
zamroź lub podziel 
się posiłkiem

Gotowanie
●  gotuj z głową  

ze składników, które 
już masz

●  jeśli został nadmiar, 
twórczo wykorzystaj 
resztki do kolejnych 
dań, podziel się 
posiłkiem lub 
zamroź

Zakupy
●  kupuj  

wg listy

●  patrz na daty  
przydatności 
w sklepie

●  nie daj się skusić 
promocjom 
dotyczącym 
opakowań 
zbiorczych 

●  kupując owoce, 
wybieraj samotne 
banany, krzywe 
ogórki, mniej 
urodziwe jabłka – 
to one najczęściej 
padają ofiarą 
marnowania!

I TY MOŻESZ MNIEJ MARNOWAĆ!

DLACZEGO MARNUJE SIĘ 
ŻYWNOŚĆ

CZY ZNASZ RÓŻNICĘ MIĘDZY:  
NALEŻY SPOŻYĆ DO  

A NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED?

  „Należy spożyć 
do…” – po tej dacie 
w produkcie mogą się 
rozwinąć drobnoustroje 
chorobotwórcze – 
tym samym produkt 
staje się dla nas 
niebezpieczny!

  „Najlepiej spożyć przed…” – 
wskazuje na datę, po której 
właściwości – smak i kon-
systencja – mogą się zmie-
nić i producent nie bierze 
za to odpowiedzialności.  
Taki produkt jest jednak 
nadal zdatny do spożycia.

HURTOWNIE, 
CENTRA 
DYSTRYBUCJI:
●  niezachowanie zasady 

FEFO: to, co pierwsze 
traci ważność 
(first expired), jako 
pierwsze musi wyjść 
(first out),

●  błędy ludzkie,  
czyli mechaniczne 
uszkodzenia 
opakowań,  
np. uderzenie 
wózkiem widłowym 
w paletę z produktem.

SKLEPY:
●  źle funkcjonująca 

polityka jakości – 
niezdejmowanie 
z półek produktów 
przed końcem daty 
ważności,

●  klienci: dotykający 
owoców, naruszający 
opakowania, 

●  temperatura, 
zwłaszcza w okresie 
letnim: owoce, które 
zapakowane są 
w folie czy plastikowe 
pudełko, np. pomidory 
koktajlowe  
czy kukurydza, szybko 
pleśnieją. 

KONSUMENCI:
●  brak planowania 

zakupów pod kątem 
tego, co będziemy 
jeść,

●  wybredność – 
narażanie mniej 
urodziwych bananów, 
oderwanych od kiści, 
na zmarnowanie.
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TABELA GRI
ISTOTNE ASPEKTY

Rozwój i utrzymanie pracow-
ników w firmie (w tym szkolenia, 

programy motywacyjne, 
programy rozwoju talentów)

Edukacja 
i szkolenia

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według 
płci i struktury zatrudnienia s. 21

Dialog z klientami, analiza 
potrzeb klientów, standard 

jakości obsługi klienta, warunki 
zatrudnienia

Zatrudnienie

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. 
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników i odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluk-
tuacji pracowników, według grupy wiekowej, płci, regionu.
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, 
wg głównych jednostek operacyjnych

s. 21

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji 
i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii s. 7

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji s. 11

G4-4 Obszar działalności s. 11

G4-5 Lokalizacja głównej siedziby organizacji s. 69

G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja s. 20

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji s. 7

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/kon-
sumentów i beneficjentów s. 11

G4-9 Skala działalności organizacji s. 11

G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych s. 11

PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania s. 4

G4-31 Osoba kontaktowa s. 2

G4-32 Indeks treści GRI s. 77

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji, takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki s. 19

WSKAŹNIKI PROFILOWE

Tabela wskaźników opisanych w raporcie wg globalnych wytycznych 
raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wg Global Reporting Initiative
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