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i ekspansję międzynarodową. Standardy zapewniają 
nie tylko możliwość wymiany danych i informacji 
pomiędzy partnerami biznesowymi – to także sposób 
na podniesienie efektywności samej współpracy, 
optymalizację kosztową realizowanych procesów, 
stanowią także podstawę do ich dalszej automatyzacji 
i zwiększania niezawodności. 

Będąc jednym z Uczestników GS1 Polska, reprezentuję 
firmę Fresh Logistics Polska (Grupa Raben), która 
świadczy usługi transportu oraz magazynowania 
produktów świeżych wymagających temperatury 
kontrolowanej. Wdrażanie standardów GS1 
w firmie rozpoczęliśmy wiele lat temu, a w 2015 roku 
podpisaliśmy umowę partnerską z Instytutem Logistyki 
i Magazynowania (wówczas reprezentował GS1 w Polsce) 
mającą na celu usprawnianie łańcucha dostaw, m.in. 
poprzez jego standaryzację. Przez kolejne lata wspólnie 
zrealizowaliśmy wiele inicjatyw, które były przede 
wszystkim ukierunkowane na budowanie świadomości 
korzyści wynikających ze stosowania standardów oraz 
wzajemnego zrozumienia wymagań poszczególnych 
podmiotów występujących w łańcuchu dostaw. 

Dotychczasowe doświadczenia przekonują mnie, że tylko 
powszechność stosowania standardów na każdym etapie 
procesu przyniesie oczekiwane rezultaty. Efekty będą 
widoczne nie tylko dla uczestników danego łańcucha 
dostaw, ale w dłuższej perspektywie, także w ujęciu 
makroekonomicznym, poprawią konkurencyjność całej 
gospodarki. 

Cieszę się, że razem z moimi koleżankami i kolegami 
z nowo wybranej Rady GS1 Polska, reprezentując interesy 
ponad 26 000 firm, Uczestników Systemu GS1, będziemy 
wspierać rozwój e-gospodarki w Polsce oraz pomagać 
adaptować najlepsze światowe praktyki biznesowe. 

Serdecznie zapraszam do bliższej współpracy.

Jarosław Gulowaty, Przewodniczący Rady GS1 Polska

Szanowni Państwo,

GS1 Polska jest niezależną organizacją non-for-profit, 
która zgodnie z międzynarodowymi zasadami GS1 jest 
zarządzana przez swoich Uczestników i wspiera realizację 
ich potrzeb biznesowych.  Już od 30 lat, jako członek 
globalnej organizacji GS1, zajmuje się standaryzacją 
identyfikacji i komunikacji w całym obszarze zarządzania 
łańcuchem dostaw. 

Cyfrowa rewolucja, e-commerce i globalizacja stawiają 
przed uczestnikami wymiany towarowej kolejne 
wyzwania: coraz krótszy czas realizacji transakcji, 
bezbłędność identyfikowania produktu i zapewnienie  
on-line informacji dotyczącej lokalizacji produktu 
w łańcuchu dostaw.  Stosowanie standardów GS1  
pozwala w pełni zaspokajać te rosnące wymagania. 

GS1 Polska przyczynia się do budowania przewagi 
konkurencyjnej Uczestników Systemu, zapewniając 
im dostęp do rozwiązań, które będąc uniwersalnymi 
w skali globalnej,  umożliwiają praktycznie bez żadnych 
dodatkowych kosztów i barier ich dalszy rozwój 
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30 lat kodów 
kreskowych w Polsce
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W tym roku mija 30 lat GS1 Polska. Przez 
trzy dekady towarzyszyliśmy naszym 
klientom nie tylko w transformacji 
cyfrowej, ale i biznesowej ich firm, 
procesów i otoczenia biznesu. Patrzyliśmy, 
jak Polacy uczą się działać w realiach 
gospodarki rynkowej, obserwowaliśmy 
gwałtowny rozwój przedsiębiorczości, 
początki gospodarki cyfrowej oraz jej 
profesjonalizację, a także narodziny 
i rozwój e-commerce. U progu kolejnego 
dziesięciolecia stoimy wobec niespotykanej 
dotąd mnogości danych, których umiejętne 
wykorzystanie będzie kluczem do rozwoju 
biznesowego. 

Dane są najcenniejszymi zasobami dla organizacji, 
a możliwość ich gromadzenia w ogromnych ilościach 
oraz analizy stała się w ostatnich latach niezwykle istotna 
z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej. Liczyć 
się będzie umiejętne wykorzystanie zarówno danych 
oczywistych, czyli zasobów baz danych, jak  
i tych mniej oczywistych, które powstają w wyniku 
syntezy i analizy. To właśnie dlatego każda firma 
powinna mieć kontrolę nad wszystkimi operacjami 
poprzez pomiary danych, bez względu na to, czy chodzi 
o optymalizację stanów magazynowych, skrócenie 
czasu dostawy czy zaprojektowanie strategii cenowej 
i promocyjnej dla klientów.

Szybkie i sprawne podejmowanie decyzji zależy 
od możliwości zebrania danych z różnych źródeł, 
w różnych formatach, i przekształcenia ich w spójną, 
użyteczną formułę. A ponieważ nie da się mierzyć tego, 
co nie jest ustandaryzowane, pierwszym krokiem do 
efektywnego programu zarządzania danymi w firmie jest 
standaryzacja danych.

Podobnie jak solidne podstawy dla domu, standaryzacja 
jest fundamentem dogłębnego zrozumienia roli danych, 
ich sposobu konsumpcji oraz wpływu wewnętrznego 
i zewnętrznego na zachodzące zmiany, a także nowo 
powstające wzorce biznesowe.

W tegorocznym raporcie przedstawiamy efekty 
współpracy z naszymi partnerami i wskazujemy 
najważniejsze aspekty odniesionych przez nich  
sukcesów. Życzymy Państwu, by nasze wnioski 
i obserwacje pomogły Państwu uzyskać realną  
przewagę konkurencyjną w kolejnych dziesięcioleciach.
 
Joanna Redmer, Prezes Zarządu GS1 Polska
dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska 
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Joanna Redmer
Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
(2002, Wydział Ekonomii). Od roku 2002 zatrudniona 
w Instytucie Logistyki i Magazynowania (obecnie 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki 
i Magazynowania – Ł-ILIM). Od roku 2017 koordynator 
współpracy z GS1 Polska, a od 2019 pełnomocnik 
Dyrektora Instytutu oraz lider do spraw współpracy 
z GS1 Polska. Koordynacja działań w projektach 
B+R, usługowych (szkolenia, weryfikacja kodów), 
informatycznych i marketingowych. Od 2003 roku 
zajmuje się wdrażaniem standardów GS1, szczególnie 
w zakresie projektów wdrożeniowych etykiety 
logistycznej w łańcuchach dostaw dla sieci handlowych, 
m.in. Jeronimo Martins Polska S.A., NETTO Sp. z o.o., 
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., 
AUCHAN Polska Sp. z o.o., wraz z koordynacją wdrożeń 
u dostawców, a także komunikatów awizo dostawy 
(DESADV) m.in. dla sieci MAKRO Cash and Carry 
Polska S.A. Brała udział w pracach na rzecz wdrażania 
standardów GS1 w Siłach Zbrojnych RP we współpracy 
z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych.

dr inż. Elżbieta Hałas
Członkini Zarządu

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (Wydział 
Podstawowych Problemów Techniki). Doktorat z zakresu 
zarządzania zapasami obroniła na Politechnice 
Poznańskiej. Członkini Zarządu powołana przez Radę 
GS1 Polska, odpowiedzialna za rozwój wykorzystania 
Systemu GS1 w Polsce.

Od 30 lat działa na rzecz rozwoju i wdrażania 
standardów GS1. Ma ponaddwudziestoletnie 
doświadczenie menedżerskie na wielu szczeblach 
organizacyjnych.

W latach 2002–2008 była Członkinią Rady Zarządzającej 
GS1, a obecnie działa aktywnie w Komitecie  
ds. Standardów, utworzonym przy tej Radzie. W latach 
2011–2012 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady GS1 in 
Europe. Od 2012 roku zasiada w Komitecie Sterującym 
GS1 in Europe.
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30 lat kodów kreskowych

1990

1974

zeskanowanie paczki 
gum Wrigley – 

pierwszego produktu 
z kodem kreskowym

początek
Internetu

Poczta Polska 
wprowadza numer 

SSCC na swoje 
przesyłki

1998

1991

2002

2000

początek działania 
GS1 w Polsce oraz 

otwarcie pierwszej sieci 
handlowej Billa

decyzją Ministra 
Zdrowia numer GTIN 
GS1 znajduje się na 

wszystkich produktach 
leczniczych w Polsce

wdrożenie 
elektronicznej faktury 

wg GS1 w największych 
sieciach handlowych 

w Polsce
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2012

2003

wdrożenie
etykiety logistycznej 
GS1 w sieci handlowej 

Biedronka

Sieć Biedronka wdraża 
kody GS1 DataBar 

w Polsce, zapewniające 
skuteczne zarządzanie 

świeżą żywnością 
i ograniczenie marnowania 
produktów spożywczych 

– jest to największa 
implementacja tego 
standardu w Europie

zakupy w Google 
Shopping mają mieć GTIN 

od GS1

CEN (Europejski Komitet 
Normalizacyjny) wybiera 

standard GS1 jako 
obowiązkowy identyfikator 

SSCC do oznaczania 
transgranicznych przesyłek 

paczkowych

KE 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

liczba firm członkowskich 
w GS1 Polska przekracza  

25 000

2017

2014

2019

2018

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
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Nasza
organizacja
Jesteśmy organizacją non-for-profit, zarządzaną 
przez Uczestników Systemu. Działamy indywidualnie 
na rynku lokalnym oraz spójnie w skali globalnej.
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Rada GS1 Polska

Lista Członkiń i Członków Rady GS1 Polska na lata 2020–2024:

Jarosław Gulowaty
Przewodniczący
Fresh Logistics Polska Sp. z o.o.

Marcin Dopierała
Wiceprzewodniczący
Jeronimo Martins Drogerie 
i Farmacja Sp. z o.o.

Krzysztof Niciejewski
Wiceprzewodniczący
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Tomasz Bierówka
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Befaszczot Sp. z o.o.

Grzegorz Cupta
Distribution Director Logistics
Geberit Produkcja Sp. z o.o.

Marek Czarzyński
V-Prezes R&D

Hadatap Sp. z o.o.

Ryszard Ćwirko
Dyrektor ds. Logistyki
MWS Sp. z o.o. Sp. K.

Marcin Dopierała
Wiceprzewodniczący Rady GS1 Polska

Dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.

dr Konrad Fuks
Założyciel

Atomscript.com

Jolanta Gałązka
Dyrektor Logistyki

Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

Jakub Gierszyński
Dyrektor ds. eCommerce i Marketingu

Inter Cars S.A.

Jarosław Gulowaty
Przewodniczący Rady GS1 Polska; Dyrektor Logistyki

Fresh Logistics Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Jaworek
Customer Service & Logistics Director

Grupa Żywiec S.A.

Tomasz Kosik
CEO

Colian Logistic Sp. z o.o.

Krzysztof Niciejewski
Wiceprzewodniczący Rady GS1 Polska 
Senior Manager Logistyki Centralnej

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Rafał Szcześniewski
Founder & COO

Omnipack Sp. z o.o.

dr Magdalena Szczupak-Woźniczka
Prokurent

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

Rafał Szydłowski
Dyr. Dep. Infrastruktury Magazynowej

NEUCA S.A.

Tadeusz Szymanek
Właściciel

FPHU Green Pack

Jarosław Tomaszewski
Project Manager

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki 
i Magazynowania
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System GS1 na świecie

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 r. 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  
115 niezależnych organizacji  
krajowych, zarejestrowanym  
w Belgii. 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 członków GS1.

2 000 000
firm partnerskich 
z całego świata

6 000 000 000
skanowanych kodów  
kreskowych dziennie

ponad

115
organizacji członkowskich  
na całym świecie

150
krajów działających  
w 25 sektorach przemysłu

Nasza wizja

Wierzymy w siłę standardów, 
które pomagają nam zmieniać  
na lepsze sposób, w jaki  
pracujemy i żyjemy. Dzięki 
unikalnej identyfikacji, 
automatycznemu gromadzeniu 
danych oraz elektronicznej 
wymianie kluczowych informacji 
o produktach, lokalizacjach 
i zasobach tworzymy wspólne 
fundamenty dla biznesu.

Działamy globalnie, ale 
przede wszystkim lokalnie, 
współpracując i słuchając 
przedsiębiorców. Jesteśmy 
neutralną organizacją  
non-for-profit. Wspieramy  
rozwój biznesu poprzez 
wspomaganie wydajności 
i bezpieczeństwa oraz 
zrównoważonego rozwoju.
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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.

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

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.

28 000
Uczestników
Systemu w Polsce



Raport roczny GS1 Polska 2020

14

Standardy 
i rozwiązania
Rozwiązania oparte na standardach tworzą 
System GS1. Fundamentem Systemu są: identyfikacja, 
gromadzenie, rozwiązania i współdzielenie danych.
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Fundamentem Systemu są identyfikatory GS1, 
które 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.

Współdzielenie informacji dotyczy czterech 
obszarów: elektronicznych dokumentów 
biznesowych (GS1 EDI), podstawowych 
danych o produktach i lokalizacjach (GDSN), 
informacji o przepływie towarów w łańcuchu 
dostaw (EPCIS) oraz rozszerzonego opisu 
produktu w internecie (GS1 SmartSearch).

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.

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.

Od teorii do praktyki,  
czyli ciekawe wdrożenia

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

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.

IDENTYFIKACJA

WSPÓŁDZIELENIE

ROZWIĄZANIA

GROMADZENIE

Sprawdź
business case
Sushi Factory

Sprawdź
business case
Banków Żywności
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Towary 
konsumenckie
Łączenie kanałów online i offline w handlu to obecnie najważniejszy 
trend w branży retail. Co więcej, klienci podchodzą do zakupów 
omnikanałowo, nie przywiązując wagi do konkretnego kanału lub 
płynnie przechodząc z jednego kanału do drugiego, np.  szukają 
online i kupują offline lub szukają offline i kupują online.

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Towary 
konsumenckie

Rok 2019 w handlu detalicznym wiązał się 
z utrzymaniem kilkuprocentowej dynamiki sprzedaży 
i rozwoju ilościowego sklepów, szczególnie 
w segmencie dyskontów, sklepów convenience oraz 
supermarketów proximity. Ten utrzymujący się od kilku 
już lat pozytywny trend jest wynikiem zmieniających 
się zachowań zakupowych i preferencji klientów 
w Polsce.

Nowe trendy konsumenckie, ale także dynamicznie 
wprowadzane regulacje dotyczące handlu, takie 
jak: ograniczenie handlu w niedzielę i święta 
czy podniesienie minimalnej stawki godzinowej, 
determinowały zachowania uczestników rynku, którzy 
systematycznie dostosowywali swój model biznesowy 
do zmieniającej się rzeczywistości. Rosnąca presja 
kosztowa, brak wykwalifikowanych pracowników, 
spadająca marża wymagały podjęcia szybkich zmian 
w obszarze digitalizacji oraz doboru właściwych 
narzędzi (technologii), które będą wspierać 
dotychczasowe i nowe procesy w handlu detalicznym. 
To wszystko stało się dużym wyzwaniem dla branży 
w 2020 roku. Większość planów została jednak szybko 
zweryfikowana przez wybuch pandemii. Niepewność 
co do przyszłości spowodowała, że według 
szacunków, ponad połowa firm z sektora detalicznego 
podjęła decyzję o rezygnacji bądź ograniczeniu 
planowanych inwestycji. Może to oznaczać, że 
rok 2020 nie przyspieszy w sposób znaczący 
wdrożeń nowoczesnych rozwiązań usprawniających 
efektywność operacyjną przedsiębiorstw w tym 
sektorze gospodarki.

Kluczowe projekty dla branży towarów konsumenckich realizowane w 2019 r. to: 

Order
to Cash

Współpraca
z Bankami
Żywności 

Poprawa
jakości kodów
kreskowych

Wsparcie
digitalizacji danych 

produktowych
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Order to Cash (O2C) to rozwiązanie wykorzystujące 
szereg globalnych standardów organizacji GS1 w celu 
usprawnienia fizycznych przepływów towarowych 
i towarzyszących im informacji – zaczynając od 
elektronicznego złożenia zamówienia, poprzez awizację 
dostawy, potwierdzenie przyjęcia dostawy, a kończąc na 
zaksięgowaniu płatności w sposób automatyczny.

W ramach projektu :

• opracowano model wdrażania O2C na potrzeby 
rynku polskiego, 

• przygotowano  raport o zastosowaniu etykiety 
logistycznej oraz komunikatów EDI  
(w szczególności  DESADV) w sieciach handlowych 
i u operatorów logistycznych, 

• zbadano dostępność narzędzi do druku etykiety 
logistycznej oraz zebrano deklarację o gotowości 
współpracy dostawców systemów w zakresie 
zgodności ze standardami GS1,  

• uruchomiono projekty wsparcia wdrożeń 
dostawców w dwóch dużych sieciach. 

Wnioski z naszych badań:

Korzyści procesowe:

Cyfryzacja każdego etapu procesu od zamówienia do 
zapłaty zapewnia: 

• Szybkość – sprawniejsze przetwarzanie transakcji 
oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia

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

• Dzięki zastosowaniu standardów GS1 dokumenty 
elektroniczne są ściśle skorelowane z fizycznym 
przepływem towarów

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

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

• Automatyczne uzupełnianie dostępności produktu 
na półce sklepowej oraz optymalizacja zapasów

Korzyści ekonomiczne: 

• Oszczędność czasu, dzięki wyeliminowaniu 
ręcznego wprowadzania danych transakcyjnych 
(np. zamówień do systemu)

• Niższe koszty – dzięki wykorzystaniu mniejszej 
liczby zasobów ludzkich, wyeliminowaniu błędów 
oraz skróceniu czasu procesów zamawiania 
i dostarczania towarów

• Eliminacja kosztów dotyczących obsługi faktur 
papierowych, związanych z ich wystawianiem, 
wydrukiem, wysyłką, czy archiwizacją

  Poprawa jakości kodów  
  kreskowych – Kod Patrol 

Zależy nam na budowaniu bliskiej współpracy między  
GS1 Polska a sieciami handlowymi i ich dostawcami w celu 
eliminacji z łańcucha logistycznego produktów nielegalnych 
oraz z błędnie oznakowanymi kodami kreskowymi.

Dbałość o legalność, poprawność oraz jakość 
stosowanych przez naszych Uczestników kodów GTIN 

100%
sieci z listy TOP 20 stosuje 
komunikaty EDI

5
sieci z listy TOP 20 wykorzystuje 
etykietę z 80% swoich dostawców

100%
operatorów z listy TOP 15 stosuje 
etykietę logistyczną

100%
sieci z listy TOP 20 stosuje  
etykietę logistyczną

5
operatorów przekroczyło skalę 80% 
wykorzystania etykiety logistycznej 
przez swoich klientów

5
sieci z listy TOP 20 stosuje  
komunikat DESADV
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oraz ich graficznych odwzorowań poprzez prowadzenie 
stałego monitoringu rynku w zakresie jakości 
kodów kreskowych i etykiet GS1 oraz ich zgodności 
z wymaganiami GS1 wynika ze statutowego obowiązku 
Fundacji GS1 Polska, jako jedynej instytucji w Polsce 
upoważnionej do nadawania uprawnień do stosowania 
kodów GS1.

Zharmonizowany Polski Model Danych Produktowych

W ramach powołanej przez GS1 Polska grupy roboczej 
GS1/ECR/GDSN postanowiono włączyć się w proces 
harmonizacji potrzeb informacyjnych rodzimego rynku.
Dotychczasowy Polski Model Danych Produktowych, 
traktowany jako wzorzec dla dostawców, sieci 
handlowych i operatorów katalogów GDSN – Global Data 
Synchronisation Network – Globalnej Sieci Synchronizacji 
Danych, powstał w na przełomie 2016 i 2017 roku. 

Co zawiera Polski Model Danych Produktowych po 
harmonizacji?

Polski Model Danych Produktowych zawiera wszystkie 
informacje, które są niezbędne dziś i w najbliższej 

przyszłości w zakresie właściwej rejestracji i sprzedaży 
wyrobów spożywczych, chemii gospodarczej, 
kosmetyków, małego AGD itp.

Przy okazji harmonizacji udało się również uwzględnić 
przyszłe zapotrzebowanie polskich uczestników rynku 
w zakresie prawidłowego odwzorowania danych 
wyrobów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
regulacji unijnej 1169/EU. Tu mówi się o bezpieczeństwie 
konsumenta, a zatem kluczowe są informacje żywieniowe, 
kaloryczność i co najważniejsze – zawartość substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia, czyli alergeny.

Szczegółowa struktura 
Polskiego Modelu Danych 
Produktowych

Chcesz wdrożyć GDSN? 
Sprawdź, jak łatwo 
możesz to zrobić
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Współpraca z Bankami Żywności

W 2019 roku koncentrowaliśmy się na usprawnieniu 
przepływu danych o darowiznach żywności na cele 
społeczne. Głównym zadaniem było przeprowadzenie 
pilotażowego wdrożenia opartego na standardach GS1 
pomiędzy Federacją Banków Żywności a siecią Auchan 
Polska. Opracowaliśmy wytyczne i dobre praktyki 
rozwiązania oraz business case opisujący współpracę 
i korzyści z niego wynikające. Efekty ww. wdrożenia zostały 
zaprezentowane na spotkaniu z przedstawicielami sieci 
handlowych współpracujących i przymierzających się do 
współpracy z Bankami Żywności. Warto podkreślić, że 
FBŻ wskazała rozwiązanie GS1 jako jeden z warunków 
współpracy z sieciami. Prognozuje się, że w 2020 roku 5 sieci 
handlowych będzie stosować wypracowane rozwiązanie.

Globalne Modele Danych Produktowych 

Międzynarodowa grupa robocza #GDM – Global Data 
Model skupiona przy organizacji GS1 wchodzi w kolejną 
fazę weryfikacji tego, co jest kluczowe w informacyjnym 
zabezpieczeniu dostawców, pośredników i sieci 
handlowych. 

Wcześniejsze analizy wykazały, że właściciele marek 
tracą czas i zasoby, dostosowując swoje dane do 
indywidualnych potrzeb sprzedawców. Na podstawie 
doświadczeń 60 producentów i 35 krajowych organizacji 
GS1 opracowano modele stanowiące doskonałą 
pomoc nie tylko w sprawnej obsłudze B2B, ale również 
w sprzedaży e-commerce.

Czym są globalne modele? To przede wszystkim lista 
atrybutów (pojedynczych cech opisowych) niezbędna 
w prowadzeniu prawidłowej sprzedaży wyrobów 
spożywczych #Food, kuchennych, chemicznych 
#NearFood, artykułów tytoniowych #Tabacoo, karm dla 
zwierząt #PetFood i alkoholi #alcohol&beverages. 

Atrybuty stanowią doskonałą podpowiedź i zostały 
podzielone na warstwy, poczynając od rdzenia, w którym 
znajdują się informacje produktowe niezbędne wszędzie, 
oraz te, które są wykorzystywane regionalnie, np. 
w państwach Unii, oraz lokalne, np. w Polsce.  

Więcej informacji 
na temat Globalnych 
Modeli Danych

Sprawdź
business case
Banków Żywności

poprawa zarządzania produktami 
o krótkim okresie przechowywania 

blokowanie towarów
przeterminowanych w sklepie 

ulepszenie procesów związanych 
z kontrolą zapasów w czasie 

rzeczywistym

zmniejszenie ilości
marnowanej żywności 

Wdrożenie kodów 
GS1 DataBar 

w sklepach Żabka

Zobacz
więcej
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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. 

procentowe zaangażowanie 
pracowników w dany proces

spadnie o 4%

Sushi Factory 
– bezpieczne produkty 

ultraświeże

Zobacz
więcej

za sprawą wdrożenia standardów 
GS1 dostępna jest usługa Open 24/7 – 

zakupów przez 365 dni w roku 

wdrożenie standardów przyczyni
się do skrócenia średniego czasu pracy 

związanego z identyfikowalnością 
produktów z 11,3 do 4,5 min

Sklep 
samoobsługowy 

Bio Family

Winnica Turnau 
– identyfikowalność  
od grona do butelki

Zobacz
więcej
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E-commerce
Według raportu Statista Digital-Market Outlook, Polska plasuje się 
na 13. miejscu wśród najszybciej rosnących rynków e-commerce 
na świecie. Zamawiamy odzież, elektronikę, książki, coraz częściej 
także żywność. Obrót paczkami lawinowo rośnie, stąd potrzeba 
standaryzacji dostaw.

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Rok 2019 to kolejny rok współpracy z największym 
podmiotem e-commerce w Polsce – platformą Allegro.pl. 
W 2017 roku zaledwie 1% produktów wystawianych 
na Allegro.pl było zidentyfikowane numerem GTIN, 
w 2018 roku numer GTIN był obowiązkowym atrybutem 
dla większości subserwisów Allegro.pl (okazje, Strefa 
Marek Allegro). W 2019 roku już ponad 35% wszystkich 
produktów sprzedawanych na tej platformie posiada 
numer GTIN, a w roku 2020 numer GTIN ma zostać 
obowiązkowym atrybutem produktowym dla wszystkich 
produktów sprzedawanych na Allegro.pl.

W 2019 roku skupiliśmy się na współpracy z kolejnymi 
platformami: Morele.net, Hurtum.pl, Amazon, eBay.

Platformy te posiadają numer GTIN jako obowiązkowy 
atrybut produktowy. Uruchomiliśmy mechanizm kontroli 

W 2019 roku przygotowaliśmy 5 poradników dla branży e-commerce

legalności posiadanych przez nich numerów GTIN.  
We współpracy z Amazon i eBay koncentrowaliśmy się 
na edukowaniu polskich sprzedawców (Uczestników 
Systemu GS1) w temacie sprzedaży na tych 
zagranicznych marketplacach ze szczególnym akcentem
na konieczność posiadania numerów GTIN od GS1. 

Eksperci zewnętrzni 
przeprowadzili 7 webinariów, 
których uczestnikami było  
1500 osób

W 2019 roku wydaliśmy raport „Elektroniczne platformy 
sprzedażowe w Polsce”, przewodnik do sprzedaży 
na marketplace’ach dla Uczestników Systemu, 
budujący świadomość numeru GTIN jako kluczowego 
identyfikatora.

Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej 
rozwijających się – według raportu Statista Digital-Market 
Outlook, Polska plasuje się na 13. miejscu wśród najszybciej 
rosnących rynków e-commerce na świecie. Wartość polskiego 
rynku e-commerce jest szacowana na 50 mld zł, a wg analiz 
w 2020 polskie e-sklepy zawalczą już o 70 mld zł. Już 62% 
internautów robi zakupy w internecie (w stosunku do 56 proc. 
w 2018 roku).

Ten wzrost zainteresowania e-handlem widoczny jest również 
w GS1 Polska. Już ponad 30% nowych Uczestników Systemu 
GS1 podało jako powód przystąpienia do systemu właśnie 
sprzedaż w internecie. Branża e-commerce potrzebuje 
dostępu do bazy produktowej zidentyfikowanej numerem 
GTIN. Kluczowe podmioty z branży e-commerce potrzebują 
weryfikacji posiadanych danych produktowych. 

Pandemia koronawirusa przyspieszyła jeszcze ten trend. W jej 
czasie wielu producentów zostało zmuszonych do handlu 
internetowego, część z nich nie powróci już do tradycyjnej 
formy sprzedaży lub zmniejszy jej zakres.

Jak sprzedawać na 
marketplace’ach? Raport 
Elektroniczne platformy 
sprzedażowe w Polsce

Raport SSCC
w e-handlu – Typy 
sprzedawców

Jak sprzedawać
na platformie 
Amazon?

7 kroków do
zarabiania z Carrefour 
marketplace

Jak zoptymalizować
oferty i zwiększyć 
skuteczność sprzedaży
na eBay?
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TSL
Uczestnicy łańcucha dostaw jednogłośnie podkreślają, że 
standaryzacja jest naturalną konsekwencją ciągłego usprawniania 
procesów transportowo-logistycznych. Wykorzystując standardowe 
rozwiązania, uczestnicy łańcucha dostaw, w tym firmy z sektora TSL, 
mogą w łatwy sposób ujednolicić informacje, zautomatyzować ich 
odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi kontrahentami.

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Sektor TSL to jeden z najbardziej dynamicznych 
sektorów polskiej gospodarki. Od początku XXI 
wieku był on drugą najszybciej rozwijającą się 
branżą pod względem wytwarzanej wartości 
dodanej brutto – ponad 8% średniorocznie. To 
ponaddwukrotnie szybszy wzrost niż średnia 
dla Unii Europejskiej, wynosząca niewiele ponad 
3 proc. Polskie firmy są niekwestionowanymi 
liderami międzynarodowych towarowych 
przewozów drogowych, obsługując blisko jedną 
trzecią pracy przewozowej wszystkich ciężarówek 
zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej.

Wysoką dynamiką rozwojową charakteryzuje się 
też działalność magazynowa (w szczególności 
dedykowana e-commerce), pasażerski transport 
lotniczy czy przeładunki w portach morskich.

Niedobór pracowników w branży (głównie 
magazynierów i kierowców) wymusza wzrost płac, 
co tym samym przyczynia się do spadku przewagi 
konkurencyjnej na rynku oraz wymusza na firmach 
TSL ciągłe dążenie do optymalizacji procesów 
transportowo-logistycznych i przepływu informacji 
w łańcuchu dostaw. Standaryzacja w logistyce 
prowadzi do obniżenia kosztów transportu, 
zapewnia pełną przejrzystość w łańcuchu dostaw 
oraz skrócenie czasu dostawy przesyłek.

Standaryzacja komunikacji w łańcuchu dostaw

7
top operatorów logistycznych stosuje 
komunikaty GS1 XML i etykietę 
logistyczną GS1

Etykieta logistyczna w PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, wprowadził 
standard etykiety transportowej zgodnej ze standardem 
GS1, która identyfikuje każdą jednostkę logistyczną 
w całym łańcuchu dostaw, bez względu na skład, miejsce 
i czas. Jej najważniejszym elementem jest unikatowy na 
skalę globalną numer SSCC. Etykieta logistyczna zawiera 
zakodowane w kodzie kreskowym GS1 informacje 
o zawartości danej przesyłki oraz inne dane ważne  
dla przewoźnika lub odbiorcy. 

W 2019 roku przeprowadzono wdrożenie 
3 komunikatów transportowych 
w standardzie GS1 XML u operatora 
logistycznego PKS Gdańsk-Oliwa



Raport roczny GS1 Polska 2020

26

SSCC w przesyłkach kurierskich

Standardowa etykieta paczkowa z unikalnym numerem 
SSCC ma jednoznacznie identyfikować przesyłkę, 
niezależnie od operatora. Z założenia taka etykieta 
powinna być nadawana u źródła, a więc generowana przez 
nadawcę, np. sklep internetowy pakujący daną przesyłkę. 

Po utworzeniu paczki nadawca może 
od razu wygenerować dla niej numer 
SSCC i powiązać go w systemie 
informatycznym z zawartością 
lub innymi niezbędnymi danymi 
o przesyłce. 

Co ważne, jest w stanie to zrobić, nie znając jeszcze 
konkretnego adresu, pod który paczka będzie wysłana. 
Dopiero po uzyskaniu informacji o adresie odbiorcy 
nadawca może zadecydować o tym, za pośrednictwem 
którego operatora nada paczkę.

Firma Maspex wdrożyła jednolity standard GS1 
w zakresie wymiany informacji w relacji z operatorem 
logistycznym – PEKAES

Korzyści:

• skrócenie czasu integracji z nowym partnerem 
biznesowym,

• obniżenie kosztów projektów EDI,
• przejrzystość transakcji elektronicznych 

w procesach transportowych,
• przyspieszenie obsługi błędów związanych 

z nieprawidłowymi danymi w komunikatach.

Sprawdź
business case
Maspex
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Dzięki standardowemu numerowi SSCC nie będzie 
konieczności dostosowywania się do rozwiązań 
identyfikacyjnych poszczególnych kurierów. Co więcej, 
firma świadcząca usługi kurierskie, odbierając przesyłkę 
oznaczoną numerem SSCC i mając kompatybilny 
system, może śmiało z tego oznaczenia skorzystać bez 
konieczności nanoszenia wewnętrznych etykiet. Tak samo 
inni operatorzy świadczący usługę dostarczania przesyłek 
międzynarodowych – niezależnie od kraju czy też operatora, 
każde ogniwo może korzystać z jednego numeru SSCC oraz 
docelowo z jednego interfejsu przesyłania danych. 

Obecnie Europejski Komitet 
Normalizacyjny pracuje nad wyborem 
jednolitego interfejsu do wymiany 
informacji i danych o przesyłce 
niezależnie od operatora kurierskiego. 

Taka standaryzacja doprowadzi do obniżenia kosztów 
transportu, zapewni pełną przejrzystość w łańcuchu 
dostaw oraz skróci czas dostawy przesyłek. Dzięki 
jednolitemu numerowi SSCC klient dokładnie będzie 

wiedział, co dzieje się z jego przesyłką, niezależnie od 
tego, jaki operator i w którym momencie ją przejął. 

GS1 Polska we współpracy z Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania 
prowadziło badania dotyczące wykorzystania 
standardów GS1 w środowisku portowym.

• Środowisko portowe
 Realizacja pilotażowego wdrożenia standardu 

GS1 XML pomiędzy operatorem intermodalnym 
(PROMEX Logistics) a spedytorem (OS Logistics) 
– zakończona wdrożeniem 3 komunikatów – oraz 
pomiędzy operatorem intermodalnym (PROMEX 
Logistics) a Gdańskim Terminalem Kontenerowym.

• Platformy logistyczne
 Realizacja pilotażowego wdrożenia wybranych 

identyfikatorów GS1 w komunikacji pomiędzy 
gestorem ładunku a platformą logistyczną 
(LOGINTEGRA).
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Ochrona 
zdrowia
Bezpieczeństwo leków i uszczelnienie legalnego łańcucha dystrybucji 
farmaceutycznej odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia zdrowia 
i życia pacjentów. Wdrażając standardy GS1, szpitale, przychodnie 
i apteki mogą ograniczyć liczbę sfałszowanych leków, zredukować 
nakład pracy ręcznej oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy 
personelu medycznego, odzyskany czas poświęcając pacjentom.
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Automatyczna rejestracja leków w Szpitalu 
Wojewódzkim w Poznaniu na Oddziale Transplantologii 
i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii

Odpowiedni lek podany w odpowiednim momencie 
to podstawa skutecznej farmakoterapii. GS1 wspiera 
szpitale w efektywnym leczeniu i gospodarowaniu 
lekami, np. w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy  
ul. Lutyckiej, gdzie każdorazowe wydanie leków 
pacjentom jest automatycznie rejestrowane. 

Dzięki kodom kreskowym GS1 
szpital jest w stanie wyeliminować 
wszelkie błędy wynikające z ręcznego 
wprowadzania danych do systemu.  

Takie rozwiązanie wpływa przede wszystkim na poprawę 
w zakresie bezpieczeństwa pacjenta, a jednocześnie 
umożliwia łatwe zbieranie danych do analizy. Nazwy 
podanych leków, ich ilość, dawki i koszt służą lekarzom 
do opracowania skutecznej farmakoterapii. 

Dyrektywa fałszywkowa 

W 2019 r. w branży farmaceutycznej zaczęły 
obowiązywać zapisy dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz aktów z nią powiązanych, 
zwane „Dyrektywą fałszywkową”. Nowe przepisy 
dotyczą obowiązkowej weryfikacji autentyczności 
leków; mają one poprawić bezpieczeństwo pacjentów 
i usprawnić procesy biznesowe w obszarze ochrony 
zdrowia. 

Od lutego 2019 r. wszystkie 
wprowadzane na rynek leki na receptę 
muszą posiadać kody GS1 DataMatrix, 
umożliwiające właściwe oznakowanie 
wyrobów medycznych.

Kody GS1 DataMatrix stanowią duże ułatwienie dla 
funkcjonowania handlu farmaceutycznego, ponieważ 
usprawniają odczyt i wymianę danych. Wyniki badań 
pokazują, że dzięki zastosowaniu standardów GS1 
umożliwiających odpowiednie oznakowanie produktów 
leczniczych można zaoszczędzić do 2 mln dolarów 
rocznie, jak również podnieść poziom bezpieczeństwa 
pacjenta o 50% poprzez redukcję zdarzeń 
niepożądanych.

UDI na wyrobach medycznych

GS1 została wybrana przez Komisję Europejską 
jako organizacja nadająca identyfikatory UDI 
(Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych). 
Celem systemu UDI jest zapewnienie globalnie 
zharmonizowanych ram do identyfikacji wyrobów 
medycznych w celu podniesienia jakości 
opieki, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów 
i usprawnienia procesów biznesowych. Zgodnie 
z rozporządzeniami UE, numer UDI powinien się 
znaleźć na etykiecie wyrobu medycznego, jego 
opakowaniu i/lub na samym urządzeniu. Wszelkie 
wymagane identyfikatory produktu należy 
przekazać do EUDAMED (European Database 
on Medical Devices).
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Przemysł 
i wojsko
W dobie Przemysłu 4.0 wykorzystanie standardów GS1 daje 
możliwość śledzenia zasobów i podzespołów na przestrzeni 
całego cyklu ich życia w takich branżach jak budownictwo czy 
kolej. Zastosowanie automatycznej identyfikacji w oparciu o kody 
kreskowe jako narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw dotarło 
też do wojskowości. Docelowo wszystkie dostawy będą oznaczone 
kodami kreskowymi wg globalnych standardów Systemu GS1, 
zgodnie z „DECYZJĄ Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ” 
z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających 
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów 
dostarczanych do resortu obrony narodowej.
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Przemysł

Smart building w budownictwie

Wśród wyzwań, z jakimi mierzy się poddane presji 
czasowej współczesne budownictwo, jest dostarczanie 
właściwych materiałów budowlanych na czas  
i w odpowiedniej ilości. Jedynie ok. 25% firm z branży 
architektonicznej i budowlanej wykorzystuje technologię 
modelowania informacji o budynku (Building Information 
Modeling – BIM), która rozwiązuje problemy inżynieryjne, 
choć potencjał generowania automatycznych 
oszczędności i wyższej jakości produktów jest ogromny.

By poznać potrzeby inwestorów i firm budowlanych, 
GS1 Polska nawiązała współpracę z organizacją 
buildingSMART Polska. Współpraca ta zapewnia 
wartość dodaną do otwartej, opartej na standardach 
interoperacyjności w całym cyklu życia każdego 
budynku i infrastruktury oraz lepsze wykorzystanie 
cyfrowych danych o produktach budowlanych. Główny 
cel współpracy to zachęcenie dużych firm budowlanych, 
by wymagały od swoich dostawców stosowania 
standardów GS1, podobnie jak ma to miejsce w Norwegii 
i Szwecji.

RFID na kolei

Rosnąca konkurencja i obniżanie kosztów operacyjnych 
wpływają na konieczność poprawy niezawodności, 
efektywności i bezpieczeństwa na kolei. Obecnie 
realizowane przez producentów i usługodawców procesy 
w obszarze naprawy, konserwacji oraz utrzymania ruchu 
stają się coraz bardziej skomplikowane, obejmując 
dostawców z całego świata. Ponadto w dobie 
e-Przemysłu 4.0 wyzwaniem jest możliwość śledzenia 
zasobów i podzespołów przez cały cykl ich życia 
oraz udostępnianie informacji wszystkim uczestnikom 
obszaru MRO (Maintenance, Repair and Operations),  
bez względu na wykorzystywany przez nich system IT.

Wypracowany we współpracy z ponad 
20 wiodącymi operatorami oraz 
producentami i dostawcami kolejowymi 
standard GS1 w zakresie identyfikacji 
części zamiennych i komponentów 
w branży kolejowej umożliwił 
unikalną identyfikację, oznakowanie 
i zarządzanie częściami zamiennymi. 

GS1 pozwala łatwiej identyfikować usterki seryjne,  
a tym samym szybciej identyfikować i wycofywać 
produkt z obrotu. 

Dzięki zastosowaniu standardu GS1 odnotowano 
znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przewozu 

osób oraz szybszą wymianę informacji o ładunkach 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, a co za tym 
idzie – dokładniejszą analizę i materiał dowodowy na 
wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem. 
Dzięki dokładnemu śledzeniu produktów oraz 
możliwości realizowania strategii wspólnego planowania, 
prognozowania i uzupełniania zapasów (CPFR – 
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) 
obniżono również koszty i ryzyko związane 
z wprowadzaniem do obrotu nieoryginalnych części 
i komponentów. Jednocześnie realizowane prace stają 
się łatwo weryfikowalne, a zarządzanie gwarancjami 
o wiele prostsze za sprawą unikalnej i jednoznacznej 
historii zdarzeń w obszarze napraw, konserwacji 
i utrzymania ruchu. 

Wykorzystanie technologii RFID jest obecnie testowane 
w pilocie o identyfikacji wagonów, w którym bierze 
udział m.in. PKP Cargo. Wdrożenie jest podzielone na 
etapy, co pozwoli na wprowadzenie nowej technologii 
i sprawdzenie korzyści z niej płynących. 

Wojsko

Kodowanie dostaw dla wojska

Zastosowanie automatycznej identyfikacji w oparciu 
o kody kreskowe jako narzędzia komunikacji w łańcuchu 
dostaw jest przykładem technologii cywilnej, która 
wkroczyła do logistyki wojskowej. Od połowy 2014 r. 
w Polsce obowiązuje znakowanie wyrobów w dostawach 
dla wojska kodami kreskowymi GS1. Obejmuje ono coraz 
więcej firm, które są bezpośrednimi dostawcami dla wojska.

Wytyczne określają wymagania i zasady znakowania 
wyrobów według grup materiałowych:

• GRUPA 1: produkty spożywcze, lecznicze oraz 
wyroby medyczne

• GRUPA 2: przedmioty umundurowania 
i wyekwipowania

• GRUPA 3: środki bojowe

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

• GRUPA 5: uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz 
podzespoły i części do tego sprzętu
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Administracja
Standardy GS1 umożliwiają łatwiejsze wdrożenie elektronicznych 
dokumentów, tym samym przyczyniając się do wzrostu 
efektywności instytucji w obszarze administracji publicznej. 
Obsługa dokumentów w wersji elektronicznej wpływa nie tylko na 
unowocześnienie gospodarki krajowej, ale również przekłada się 
na ochronę lasów.
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GLN w administracji publicznej
                                             
18 kwietnia 2019 r. 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.

Miasto Poznań z GLN

Zastosowanie numerów GLN do obsługi odbioru 
e-faktur w jednostkach Miasta Poznań 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 
Miasta Poznań 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. W przypadku Miasta Poznań należało 
więc wprowadzić rozwiązanie pozwalające na określenie  
indywidualnego adresu elektronicznego każdej podległej  
jednostki organizacyjnej.

  Sprawdź, jak wdrożyć  
  GLN w administracji

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. 

Prace nad wprowadzeniem kodów kreskowych przez 
banki i innych uczestników obrotu gotówkowego 
w operacjach z NBP będą sukcesywnie realizowane 
w kolejnych etapach projektu.
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Uczestnicy 
Systemu 
GS1 Polska
W 2019 roku w Systemie GS1 zarejestrowało się 36% firm więcej niż 
w roku poprzednim. 30% z nowych Uczestników zdecydowało się na 
współpracę ze względu na nowy pakiet startowy, dedykowany głównie 
przedsiębiorstwom zainteresowanym e-handlem.
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liczba uczestników w 2019 roku

25 380 Wzrost
+ 7,9%

4736 firm 998 firm1029 firm 800 firm
artykułów 
spożywczych / 
przetwórstwa 
przemysłowego

wyrobów 
z gumy 
i tworzyw 
sztucznych

chemikaliów 
i wyrobów 
chemicznych

odzieży

Najczęściej kod kreskowy znajdziesz na produktach:
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Struktura Uczestników ze względu na wysokość przychodów

Struktura Uczestników w 2019 r. wg sekcji PKD

Parametr Udział % GS1 2019
Udział firm z GS1 Polska 

w stosunku do wszystkich 
firm zarej. w ZUS

Przedsiębiorstwa produkcyjne (sekcja C) 51% 7%

Handel hurtowy i detaliczny (sekcja G) 35% 2%

– handel hurtowy 25% 3%

– handel detaliczny 10% 1%

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A) 5% 7%

Pozostałe sekcje 9% 0%

% udział firm z GS1 Polska w stosunku
do wszystkich miejsc w Polsce

1%

Razem firm 25 380

Przychody w mln zł Uczestnicy aktywni w dn. 31.12.2018 r. Uczestnicy aktywni w dn. 31.12.2019 r.

0–2 11 847 50,4% 13 051 51,4%

2–5 3 475 14,8% 3 543 14%

5–10 1 961 8,3% 2 036 8%

10–20 1 550 6,6% 1 740 6,7%

20–50 1 689 7,1% 1 768 7%

50–100 922 4% 967 3,8%

100–500 1 201 5,1% 1 253 5%

powyżej 500 454 2% 396 1,6%

brak danych 421 1,7% 626 2,5%

Razem 23 520 100% 25 380 100%
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Poziom wykorzystania standardów

43,3%
firm stosuje elektroniczną  
wymianę dokumentów, w tym:
• wykorzystanie standardu  

XML deklarowało 64%,
• wykorzystanie EANCOM/

EDIFACT deklarowało 29%,  
• wykorzystanie formatki 

internetowej deklarowało  
trochę ponad 1% uczestników.

14,8%
firm stosuje etykietę  
logistyczną (2 998 firm)

88,5%
uczestników oznacza 
opakowania zbiorcze (17 859 firm)

W roku 2019 ponad

wprowadziło wymagane 
dane o numerze GLN.

1770 firm

wprowadziło swoje towary ze wszystkimi 
obowiązkowymi atrybutami oraz

9000 firm
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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:
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Program 
współpracy 
z Dostawcami 
Rozwiązań

promocję rozwiązań 
Dostawców Rozwiązań,

pomoc przy
dostosowaniu produktów 
do wdrożenia,

stosowanie standardów 
Systemu GS1,

wymianę wiedzy 
i doświadczeń w ramach 
ekosystemu programu.
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Lista Partnerów GS1 Polska

Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Brandbank jest liderem w tworzeniu, zarządzaniu 
i dystrybucji cyfrowych danych produktowych. 
Opracował autorski system tworzenia i zarządzania 
danymi produktowymi, który jest udoskonalany 
i rozbudowywany od 1998 r. nieprzerwanie do dzisiaj 
w wyniku doświadczeń zbieranych w wielu krajach.

Comarch
Comarch to firma technologiczna zajmująca się 
optymalizacją procesów biznesowych od 22 lat. 
Producent innowacyjnych systemów informatycznych 
dla kluczowych sektorów gospodarki.

Data Consult Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w optymalizacji przepływów 
procesów logistyki wewnętrznej z wykorzystaniem 
własnych systemów informatycznych rodziny 
ExpertWMS® oraz wiedzy pozyskanej w ponad  
300 przeprowadzonych projektach.

Data Interchange Sp. z o.o.
Data Interchange jest wiodącym producentem usług 
szytych na miarę w zakresie elektronicznej wymiany 
danych (EDI) oraz rozwiązań integracyjnych dla wielu 
tysięcy klientów na całym świecie, posiada ponad 
25-letnie doświadczenie w obszarze motoryzacji, 
produkcji, logistyki.

EDISON S.A.
Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI w Polsce, który 
nieprzerwanie od 1996 roku świadczy usługi elektronicznej 
wymiany dokumentów dla krajowych i zagranicznych 
klientów. Jesteśmy częścią grupy EDITEL, wiodącego 
operatora rozwiązań EDI na rynku europejskim. Od 2018 
roku jesteśmy także krajowym operatorem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania - PEFexpert.

ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
EDT jest dostawcą rozwiązań B2B. Celem firmy jest 
ciągłe doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań u klientów, zwiększanie efektywności wymiany 
danych przy wykorzystaniu EDI.

HADATAP Sp. z o.o.
Specjalnością firmy jest usprawnianie procesów 
produkcyjnych, logistycznych i biznesowych 
z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań 
informatycznych, w tym technik automatycznej, zdalnej 
identyfikacji osób, przedmiotów i towarów (RFID).

HIT-Kody Kreskowe Sp.J.
HIT-Kody Kreskowe to obecnie jedna z nielicznych 
firm w Polsce, które oferują kompleksowe rozwiązania 
informatyczne usprawniające procesy wewnętrzne 
przedsiębiorstw w obszarach logistyki, magazynowania, 
sprzedaży i produkcji.

Nasi dostawcy 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. 
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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.

Infinite sp. z o.o.
Infinite jako jeden z czołowych operatorów EDI 
dostarcza szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu 
integracji partnerów biznesowych umożliwiających 
synchronizację informacji, a tym samym usprawniających 
działania w całym łańcuchu dostaw.

JANTAR Sp. z o.o.
Jantar od blisko 25 lat świadczy usługi i tworzy systemy 
informatyczne dla firm, w tym systemy sprzedaży 
i automatycznej identyfikacji. Oferuje biznesowe 
rozwiązania IT w logistyce, handlu, przemyśle oraz 
sektorze publicznym.

Kreski Sp.J. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
Kreski to polska firma założona w 2004 roku. Zajmuje 
się sprzedażą, serwisem oraz obsługą sprzętu 
i oprogramowania do automatycznej identyfikacji (Auto ID). 

Logopak East Sp. z o.o. 
Logopak East Sp. z o.o. to wyłączny przedstawiciel 
niemieckiego producenta systemów druku i naklejania 
etykiet Logopak Systeme na terenie Polski oraz CEEC.
Blisko 40 lat doświadczenia oraz typowo przemysłowe 
konstrukcje etykieciarek gwarantują ich niezawodność 
i wyjątkową efektywność.

Markant AG
MARKANT AG z siedzibą w szwajcarskim Pfäffikon 
jest największą europejską firmą handlowo-usługową 
z bogatym, ponad 60-letnim doświadczeniem we 
współpracy z przedsiębiorstwami handlu detalicznego.

Optidata Sp. z o.o.
Firma OPTIDATA od wielu lat specjalizuje się 
w dostarczaniu kompleksowych systemów kodów 
kreskowych i RFID wspierających procesy logistyczne 
i produkcyjne. Wdrażane przez nich rozwiązania oparte 
są na profesjonalnym, autorskim oprogramowaniu, 
współpracującym z systemami nadrzędnymi klientów.

Pagero
Usługi Pagero w zakresie zamówień i faktur 
elektronicznych pomagają przedsiębiorcom usprawnić 
transakcje w całym procesie od zamówienia do 
płatności. Pagero działa według standardów Peppol.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki 
i Magazynowania
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki 
i Magazynowania jest zorientowaną rynkowo jednostką 
badawczo-rozwojową, realizującą funkcje polskiego 
centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Firma 
rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania 
w kluczowych procesach gospodarczych.

Syndigo
Syndigo to jeden ze światowych liderów we wdrażaniu 
globalnej synchronizacji danych GDSN. Od blisko 20 lat 
specjalizuje się w usługach dla sieci handlowych i ich 
dostawców związanych z elektroniczną wymianą danych 
produktowych. Syndigo jest certyfikowanym dostawcą 
usług GDSN.

WiseBase Sp. z o.o.
WiseBase Sp. z o.o. to właściciel innowacyjnej platformy 
(www.wisebase.pl) do wymiany informacji produktowych 
pomiędzy dostawcami a sieciami retail lub e-retail. 
Z platformy korzysta ponad 1500 dostawców na terenie 
Polski, dostarczając informacje produktowe największym 
graczom na rynku detalicznym.
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Usługi dla 
Uczestników
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, uczelniami i szkołami.

Raport roczny GS1 Polska 2020
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konsultacje telefoniczne 
i osobiste

weryfikację jakości kodów 
kreskowych i etykiet logistycznych

webinaria, szkolenia 
e-learningowe i stacjonarne

wsparcie projektów 
wdrożeniowych

doradztwo 
w siedzibie firmy

Szkolenia, konsultacje, webinaria 
i e-learning

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając 
Uczestników we wprowadzaniu standardów. Oferujemy 
naszym Uczestnikom:

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-faktury. Platforma 
służy również do bezpośredniego kontaktu 
z ekspertami GS1 Polska. W 2019 r. platforma została 
zaktualizowana, dzięki czemu obsługa systemu stała 
się jeszcze bardziej intuicyjna i prosta. 



43

Raport roczny GS1 Polska 2020

Szkolenia, webinaria i e-learning 

GS1 Polska oferuje bezpłatne webinaria prowadzone 
na żywo przez naszych pracowników oraz ekspertów 
branżowych. Webinaria pozwalają poszerzać wiedzę 
bez konieczności podróżowania oraz dają możliwość 
zadawania pytań ekspertom. Szkolenia te przybliżają 
tematykę wykorzystania standardów GS1, a także 
wyjaśniają zastosowanie kodu kreskowego EAN. Dzięki 
praktycznej wiedzy oraz możliwości zadawania pytań 
webinaria GS1 Polska stanowią praktyczne wsparcie 
rozwoju dla firm, które są zainteresowane wprowadzeniem 
nowoczesnych rozwiązań opartych na standardach GS1. 
W 2019 roku przeprowadzono na żywo webinaria dla 1682 
osób. W celu optymalizacji pracy nagrano i udostępniono 
7 webinariów, które obejrzało niemal 6000 osób.
 
Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne, prowadzone w Poznaniu 
i Warszawie, przygotowywane są na bazie najlepszych 
wdrożeń rynkowych. Umożliwiają one zdobycie nowych 
umiejętności oraz poznanie praktycznych rozwiązań 
i innowacyjnych narzędzi w zakresie standardów 
Systemu GS1.

Indywidualne konsultacje

GS1 Polska proponuje uczestnikom konsultacje 
indywidualne, przeprowadzane w siedzibie firmy. W 2019 
roku wśród korzystających z naszych porad były firmy 
reprezentujące branżę budowlaną oraz branżę mięsną. 
W formule 1 na 1 pracowaliśmy też z przedstawicielami 
branży medycznej, kosmetycznej, e-commerce, 
spożywczej i drukarskiej, jak również z klientami 
zajmującymi się produkcją i dystrybucją mebli.

Uczestnicy Systemu GS1 Polska najczęściej szukali 
porad dotyczących prawidłowego stosowania kodów 
kreskowych, ulepszania produktów oraz podnoszenia 
jakości łańcucha dostaw. Interesowało ich także 
zastosowanie najnowszych przepisów z zakresu opieki 
zdrowotnej,  śledzenie towarów oraz praktyczne 
wykorzystanie etykiety logistycznej. 

Uczestnicy naszych konsultacji podkreślają komfort 
przyswajania nowych zagadnień w oparciu o najlepsze 
standardy i wiedzę naszych ekspertów, przyjemną 
i komfortową atmosferę szkolenia opartą na dialogu 
z prowadzącymi. Doceniają także ciekawe przykłady 
najlepszych praktyk biznesowych.

  Więcej o naszych
  konsultacjach

Przydzielanie numerów LEI 

Wg dyrektywy MiFID II Unii Europejskiej od połowy 
2018 r. wszystkie podmioty prawne działające na 
rynkach finansowych muszą posiadać własny numer LEI 
(Legal Entity Identifier). Bez kodu LEI nie jest możliwe 
dokonywanie transakcji finansowych, m.in. kupowanie 
lub sprzedawanie akcji, obligacji, gwarancji, obligacji 
rządowych i instrumentów pochodnych. GS1 Polska 
wprowadziło nową usługę, umożliwiającą uzyskanie 
unikalnego identyfikatora LEI. Jako Agent Rejestrujący 
pomagamy i wspieramy firmy w procesie uzyskania tego 
numeru, zwiększając wiarygodność partnerów  
oraz transparentność transakcji finansowych.

  Więcej
  informacji

Weryfikacja kodów kreskowych 
i etykiet logistycznych

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.
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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

Na łamach naszego magazynu biznesowego „Kod 
Eksperta” dzielimy się aktualnymi informacjami oraz 
trendami w zakresie identyfikacji cyfrowej. W każdym 
numerze znajduje się temat przewodni, business case 
oraz felietony, wywiady i recenzje interesujących 
lektur biznesowych. W 2019 r. „Kod Eksperta” został 
wyróżniony w konkursie Biuletyny firmowe, otrzymując 
nominację w kategorii: drukowane magazyny zewnętrzne. 
 

  Kod Innowacji

Od 2018 r. przyznajemy nagrody firmom, które 
wykorzystały standardy GS1 do poprawy efektywności.  
Niezależne jury przyznaje nagrodę w 5 kategoriach: 
retail, TSL, e-commerce, ochrona zdrowia oraz małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wyróżnienia otrzymują 
przedsiębiorstwa, które wdrożyły jeden ze standardów 
GS1 w ciągu minionego roku.

Konferencja Kod Innowacji to okazja do poznania innych 
Uczestników Systemu GS1 i wymiany doświadczeń. 
Wydarzenie daje możliwość zbudowania relacji 
biznesowych z menedżerami łańcuchów dostaw 
największych firm z Polski oraz odkrycia innowacyjnych 
rozwiązań biznesowych, dzięki którym można 
znacznie usprawnić swój biznes i zwiększyć przewagę 
konkurencyjną.

Raporty 

Prowadzimy badania i wydajemy raporty branżowe, 
dzieląc się z Uczestnikami Systemu aktualną wiedzą 
na temat rozwiązań i trendów. W 2019 roku wydaliśmy 
raporty na temat:

• RFID w branży odzieżowej,
• Globalnych trendów, które zmieniają biznes,
• Cyfrowych sprzedawców.
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Onboarding

GS1 Polska przeprowadziło ankietę satysfakcji Uczestników 
z korzystania z portalu MojeGS1, którą wypełniło 2867 osób, 
ze współczynnikiem NPS* na poziomie 56. Uczestnicy docenili 
sposób przedstawienia informacji.

Według ankietowanych:

91% Portal można znaleźć 
z łatwością.94%

Portal udostępnia łatwy 
dostęp do potrzebnych 
danych.

96%
Z łatwością odnalazło 
dane kontaktowe firmy 
na stronie GS1 Polska.

94% Cennik jest jasny 
i zrozumiały.

97% Portal jest przydatny. 81%
Portal zawiera 
wyczerpujące 
informacje o usługach 
GS1 Polska.

*  Net Promotion Score – narzędzie oceny lojalności klientów danej firmy
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Jak sprzedawać na marketplace’ach? Raport 
Elektroniczne platformy sprzedażowe w Polsce 

Popularność platform zakupowych (ang. marketplace), 
takich jak Amazon, eBay czy Allegro, rośnie z roku 
na rok. Z naszego raportu Elektroniczne platformy 
sprzedażowe w Polsce wynika, że do 2020 r. ok. 40% 
handlu w internecie będzie odbywać się właśnie 
przez platformy. W wyróżnieniu ofert w internetowym 
labiryncie informacji produktowych pomaga GTIN, 
unikalny w skali globalnej numer jednostki handlowej. 
Oznaczenie umożliwia wyszukiwarkom Google i Bing 
lepsze połączenie danych produktowych z frazami 
wyszukiwanymi przez użytkowników. Przekłada się to na 
nawet 40-proc. wzrost konwersji.

W celu wzmocnienia pozycji sprzedawców organizacja 
GS1 stworzyła także specjalnie nowy standard zwany 
GS1 SmartSearch, który poprawia wyszukiwanie 
organiczne we wszystkich istniejących wyszukiwarkach 
i sieciach społecznościowych. Innowacja ta umożliwia 
profesjonalne zarządzanie kategoriami i lepszy dobór 
asortymentu, dostępnych zasobów wizualnych oraz 
personalizacji.

Nasze raporty

Raport roczny GS1 Polska 2020

Typy sprzedawców w e-handlu

Przeprowadzone przez GS1 Polska badanie wyraźnie 
pokazuje, że firmy wykorzystują internetowe platformy 
handlowe w rozmaity sposób i z różnych powodów. 
Sprzedający online dzielą się na 6 kategorii. Pasjonaci 
(ok. 25%) to osoby, które swoją pasję lub hobby przekuły 
w biznes. Łowcy okazji (ok. 38%) to sprzedający 
szukający możliwości szybkiego zarobku. Odkrywcy 
(14%) skupiają się na budowaniu marki i interesują 
ich niszowe segmenty rynku. Rzecznicy postępu 
(12%) są skupieni na rozwoju kanałów i narzędzi 
sprzedaży, interesuje ich zdobycie nowych klientów 
i przetestowanie realiów e-commerce. Z kolei pionierzy 
(8%) to doświadczeni użytkownicy platform handlowych 
online, osoby, które osiągnęły stabilny wzrost i dążą do 
automatyzacji, a liderzy (3%) to duże przedsiębiorstwa 
wielokanałowe, które chcą się rozwijać globalnie.
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Raport RFID w branży odzieżowej 

Wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania 
opracowaliśmy raport pokazujący stan wykorzystania 
technologii identyfikacji radiowej RFID w branży 
odzieżowej. Technologia ta, choć znana od wielu lat, 
podlega nieustannemu rozwojowi zarówno w zakresie 
skuteczności działania, jak i wprowadzania nowych 
cech oraz funkcjonalności. RFID jest obecnie wdrażane 
w celu śledzenia obiektów, monitoringu i utrzymywania 
stanów zapasów w branży odzieżowej na całym świecie, 
w projektach realizowanych zarówno przez światowych 
gigantów, jak i przez marki regionalne. Każdy 
z tych projektów różni się zakresem oraz stopniem 
wykorzystania technologii RFID – od śledzenia towarów 
w łańcuchu dostaw po monitorowanie dostępności na 
półkach sklepowych – pomagając sprostać wymaganiom 
rynku i wspierając konkurencyjność.   

Raport o innowacjach: Trendy, 
które wpływają na biznes i życie

Zespół odpowiedzialny za badanie innowacji dotarł 
do organizacji członkowskich GS1, łącząc się z ponad 
400 osobami w 80 krajach, za pośrednictwem różnych 
grup użytkowników. Otrzymał informacje od wszystkich 
głównych sektorów GS1, w tym handlu detalicznego, 
opieki zdrowotnej, transportu i logistyki oraz przemysłu. 
Ponadto zebrano informacje z innych obszarów 
funkcjonalnych organizacji, takich jak innowacja, 
polityka publiczna oraz automatyczna identyfikacja 
i przechwytywanie danych (AIDC – Automatic 
Identification and Data Capture). Swojego wkładu 
dokonała także Rada Innowacji i inni eksperci branżowi. 
Zebrane odpowiedzi zaowocowały identyfikacją 
ponad 50 trendów biznesowych i 75 technologii 
wspomagających.
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Automatyczna rejestracja wydawania produktów 
leczniczych pacjentom. Zalecenia dla szpitali

Standardy GS1 są wykorzystywane od lat w ochronie 
zdrowia w zakresie wdrażania skanowania kodów 
kreskowych do automatycznej rejestracji wydawania 
produktów leczniczych pacjentom. Wyniki badań 
pokazują, że dzięki standardom GS1, umożliwiającym 
odpowiednie oznakowanie wyrobów medycznych, 
można uzyskać oszczędności finansowe do 2 mln złotych 
rocznie, jak również podnieść poziom bezpieczeństwa 
pacjenta poprzez redukcję zdarzeń niepożądanych 
o 50%. Przy wdrożeniu skanowania kodów kreskowych 
w szpitalu należy podjąć odpowiednie kroki. Przed 
wdrożeniem należy przeprowadzić analizę ogólną 
procesu obsługi pacjenta oraz identyfikację wąskich 
gardeł w podprocesach realizowanych w tzw. części 
szarej szpitala, związanej z dystrybucją produktów 
leczniczych. Po analizie uwarunkowań prawnych i ocenie 
systemu HIS oraz warunków technologicznych pozostaje 
wybrać proces inicjujący implementację skanowania 
kodów kreskowych oraz oddział. Odpowiedni sprzęt 
w szpitalu oraz szkolenie przeprowadzone wśród 
personelu są niezbędne dla sukcesu projektu.

Fulfilment w e-commerce

Tylko 30% e-sklepów korzysta z outsourcingu logistyki 
dla e-commerce. Jednak pionierzy w tej dziedzinie 
chwalą sobie oszczędność czasu i podniesienie jakości 
usług.

Raport „Fulfilment w e-commerce” opisuje globalne 
i lokalne trendy, kluczowych graczy na rynku oraz 
korzyści i wyzwania outsourcingu w branży e-handlu.

Nasze poradniki

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Jak sprzedawać na platformie Amazon? 

Amazon to marketplace, na którym klient jest stawiany 
na pierwszym miejscu. Dla sprzedawców działających 
na Amazonie celem jest zdobycie tzw. buy box, czyli 
okienka zakupu, będącego ofertą rekomendowaną 
przez Amazon. Sprzedawcy szukają więc sposobów, aby 
zwiększyć swój buy box. Wg naszego raportu należy 
przede wszystkim upewnić się, że numer ASIN produktu 
odpowiada numerowi GTIN, bez którego nie można 
sprzedawać na Amazonie. Ważne jest, aby odpowiedni 
numer GTIN został wprowadzony dla danego produktu. 
Wszystkie SKU (Jednostki Magazynowe) muszą być 
zmapowane, czyli przyporządkowane do numerów GTIN 
(kodów EAN). Sposobem na zwiększenie szans zdobycia 
buy boxa jest dobranie odpowiednich słów kluczowych, 
skupienie się na cenie, dostępności i opcjach wysyłki 
oraz monitorowanie wskaźników sprzedawcy w celu 
identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Jak zoptymalizować oferty i zwiększyć skuteczność 
sprzedaży na eBay?

Serwis zakupowy eBay istnieje od 1995 r. i występuje 
na 23 rynkach krajowych – w Polsce od 2005 r. 
Atutem tego markeplace’u jest możliwość dotarcia 
do zagranicznych klientów, z której korzysta już 33% 
polskich przedsiębiorców. GS1 Polska zidentyfikowała 
najważniejsze cechy dobrze przygotowanej oferty na 
eBay. Biorąc pod uwagę, że ponad 50% zakupów na 
eBay dokonywanych jest w trybie mobile, należy przede 
wszystkim dobrze ustrukturyzować opis produktu. 
Najważniejsze jest, aby tytuł zawierał kluczowe słowa 
na początku, a oferta była umieszczona we właściwej 
kategorii i podkategorii. Następny krok stanowią 
identyfikatory produktu – marka oraz kod GTIN (jeśli 
podał je producent). Opis produktu powinien być 
treściwy, ale jednocześnie należy dodać skrócony 
opis dla urządzeń mobilnych. Bogata galeria zdjęć 
o odpowiedniej jakości i rozdzielczości, różne sposoby 
dostaw oraz łatwa procedura zwrotów to kolejne 
aspekty, na które powinien zwrócić uwagę sprzedawca. 

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu
Przeciwdziałanie marnowaniu jedzenia

GS1 Polska wspiera organizacje pożytku publicznego w realizacji ich 
celów statutowych. Od lat wspomagamy Federację Polskich Banków 
Żywności, organizację, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu 
jedzenia. Dostarczając wiedzę o najnowszych rozwiązaniach, 
zwiększających efektywność logistyki pomocy żywnościowej, ułatwiamy 
Bankom Żywności sprawniejszą dystrybucję artykułów spożywczych 
i ograniczenie marnotrawstwa.  

Raport roczny GS1 Polska 2020
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Wsparcie pracowników 
z niepełnosprawnością 
w Browarze Spółdzielczym

Browar Spółdzielczy 
w Pucku wdrożył projekt 
pilotażowy optymalizacji 
procesów produkcyjnych, 
umożliwiający wyeliminowanie 
i zautomatyzowanie 
niektórych operacji wcześniej 
zarejestrowanych w lokalnym 
pliku Excel. Wdrożenie 
standardów GS1 zaowocowało 
zredukowaniem błędów 
i ograniczeniem nadzoru przy 
wykonywaniu przez pracowników 
z niepełnosprawnością 
najprostszych czynności 
magazynowych.

Ekologiczny jubileusz

Z okazji 30-lecia GS1 
Polska planowaliśmy razem 
z Uczestnikami naszego 
Systemu posadzić 3000 
drzew w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Epidemia COVID-19 
pokrzyżowała nasze zamiary. 
Nie chcąc jednak tracić szansy 
na wsparcie ekosystemu 
w Polsce, udało nam się tego 
dokonać, dzięki pomocy 
Fundacji Aeris Futuro! W ten 
sposób w Wielkopolskim Parku 
Narodowym do grona leśnej 
flory dołączyły dęby szypułkowe, 
czereśnie ptasie, głogi i tarniny. 
Dziękujemy Fundacji Aeris Futuro 
za wsparcie, a Uczestnikom 
Systemu GS1 Polska za 
współpracę, która w niektórych 
przypadkach trwa już 30 lat! 

Współpraca z uczelniami

GS1 dzieli się wiedzą, 
współpracując z ponad 20 
polskimi uczelniami. Udostępnia 
im nie tylko materiały 
dydaktyczne, ale także eksperci 
z GS1 Polska prowadzą zajęcia 
dla studentów. Od 2020 
roku uruchomiony został 
również konkurs na najlepszą 
pracę dyplomową na temat 
standardów.

Kampania #ZacznijOd590

W czasie pandemii koronawirusa 
została zapoczątkowana akcja 
promująca Uczestników Systemu 
GS1 w Polsce. Organizacja GS1 
w swoich kanałach medialnych, 
a także zaprzyjaźnionych mediach 
promuje produkty, których prefiks 
(początek kodu kreskowego) 
zaczyna się od 590.
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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. 

Wiedzę, a zwłaszcza tę specjalistyczną i wąską, trzeba uaktualniać. 
Dlatego szkolenia i rozwój kompetencji Zespołu GS1 są dla nas 
niezwykle ważne. W GS1 zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego 
i osobistego. Wierzymy, że im bardziej wykwalifikowani są nasi 
pracownicy, tym lepsza staje się organizacja i jej usługi. 

Wzrost zatrudnienia w ostatnich latach
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2016 2017 2018 2019 2020

6 osób 17 osób 22 osoby 26 osób25 osób

W 2019 roku przeznaczyliśmy na rozwój kadry 267 godzin, 
szkoląc i pozyskując wiedzę zarówno z kompetencji 
miękkich, jak i zagadnień branżowych oraz trendów.267
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Pracownicy GS1 Polska aktywnie uczestniczą  
w pracach GS1 na poziomie globalnym, dzieląc się 
własnym, lokalnym doświadczeniem, pozyskują 
międzynarodowe know-how.

•  jako członek Komitetu ds. Standardów 

przy Radzie GS1

•  jako członek Komitetu Sterującego Rady 

GS1 in Europe

•  jako członek Komitetu Sterującego 

nadzorującego wdrażanie strategii 

Traceability

•  jako członek Marketing Council

•  jako manager projektu Last Mile Delivery

•  jako aktywny uczestnik w projekcie 

Customer Service

•  jako członek grup roboczych:

- UDI

- B2B2C

- Healthcare User Group

- Cash Handling

- T&L

- LEI

- Innovation

- GSMP Healthcare GTIN 

Allocation Rules

- Cloud for Locations

- Technical Industries MO

Na poziomie zarządczym
obu organizacji

Na poziomie doradczym

Na poziomie projektowym

1

2

3
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Komitet Sterujący

W 2020 roku został 
powołany Komitet 
Sterujący, w skład 
którego, oprócz 
Zarządu, wchodzi 
trzech menedżerów 
zarządzających 
podstawowymi 
obszarami działania 
GS1. W skład Komitetu 
Sterującego wchodzą:

Marta
Szymborska
Menedżer  
ds. Komunikacji,  
PR i CSR

Aleksander
Niemczyk
Menedżer ds. 
Obsługi Klienta

Marek
Strzelczyk
Menedżer 
ds. nowych 
produktów IT

Rada GS1 Polska

Zarząd:
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Komunikacja,  
PR i CSR

Obsługa 
Uczestników 
Systemu GS1 

Rozwój 
produktów i IT 

3 7 11 1 1

Administracja
Kontroling 
finansowy*

 
Księgowość*

Obsługa
prawna*

Rozwój
branżowy

*  usługi zlecane  
na zewnątrz

Razem: 25
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musiało się natychmiast przeorganizować, przenosząc 
swoją stacjonarną działalność do internetu. Umiejętność 
adaptacji do nowej sytuacji i szybkiego reagowania 
na zmieniające się okoliczności często są warunkiem 
przetrwania. Organizacja GS1 jest w stanie w tym 
pomóc – oferujemy firmom wiele rozwiązań, dzięki 
którym ich praca może stać się bardziej wydajna. 
Zastosowanie standardów identyfikacyjnych dla 
produktów, usług i lokalizacji, skorzystanie z rozwiązań 
służących gromadzeniu, a następnie współdzieleniu 
danych pozwala efektywnie zarządzać informacjami 
i zachować porządek w bazach danych. Dzięki takim 
usprawnieniom firmy mogą skoncentrować swoją uwagę 
na dopasowywaniu się do panujących realiów i rozwoju. 

Jako pracownik GS1 Polska czuję satysfakcję, że mogę 
być częścią dużej organizacji, która zrzesza 115 filii na 
całym świecie. Rola, jaką GS1 odgrywa w sferze biznesu, 
umacnia mnie w przekonaniu, że realizacja moich zadań 
w pracy ma znaczenie i realny wpływ na rozwój firm – 
Uczestników Systemu GS1.

W roku 2020 wszyscy mierzymy się z nową 
rzeczywistością – nieoczekiwanie nad światem 
zapanował koronawirus. Pandemia zamknęła ludzi 
w domach, a skutek tego obserwujemy w sieci – 
aktywność społeczeństwa w wirtualnym świecie 
znacząco wzrosła. Wiele osób wykonało pierwsze 
w swoim życiu zakupy przez internet czy rozpoczęło 
korzystanie z bankowości online. Cyfryzacja handlu 
przyspieszyła. W obliczu nowej sytuacji wiele firm 

Poznaj nas 

Historie naszych 
pracowników: 

Katarzyna Nowacka, 
Specjalistka 
ds. wdrożeń 
standardów GS1

i sieciami handlowymi, a codzienny kontakt
z firmami pozwala mi upewnić się, jak ważne stają się 
dla nich aspekty związane chociażby z poprawnym 
nadawaniem numerów GTIN czy właściwą identyfikacją 
jednostek logistycznych. 

Firmy wiedzą, że aby sprostać coraz bardziej 
wymagającym klientom oraz wymaganiom stale rosnącej 
w siłę branży e-commerce, właściwa identyfikacja 
jednostek handlowych jest kluczowa w prowadzeniu ich 
biznesu, dlatego chętnie w tym zakresie wykorzystują 
naszą wiedzę i doświadczenie.

Zauważyłam, że firmy coraz częściej korzystają 
z oferowanych przez nas szkoleń i webinariów, których 
prowadzenie sprawia mi ogromną przyjemność 
i satysfakcję. To także świetna okazja dla GS1 Polska do 
budowania relacji zarówno z małymi podmiotami, jak 
i kluczowymi graczami na rodzimym rynku. 

Praca w GS1 jest dla mnie zdecydowanie czymś 
więcej, niż była kiedyś. Udział w ciekawych projektach 
stanowi okazję do ciągłego rozwoju i poszerzenia 
kompetencji. Choć niejednokrotnie jest sporym 
wyzwaniem, z pewnością sprawia mi dużo satysfakcji. 
Dzięki możliwości wyjazdów i wymiany doświadczeń 
z koleżankami i kolegami z innych krajów poznaję 
prawdziwy wymiar międzynarodowej organizacji. 
Niezmiernie ważnym elementem jest współpraca 
z ludźmi, których wiedza, profesjonalizm
i zaangażowanie sprawiają, że praca staje się moją pasją.

Jako wieloletni pracownik GS1 Polska widzę ogromną 
zmianę na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. 
Z organizacji, której rola zaczynała się i kończyła 
głównie w momencie przydzielenia firmie prawa do 
używania numerów GTIN (kodów EAN), zmieniliśmy 
się w podmiot, który pełni również rolę prekursora, 
dostarczając rozwiązania optymalizujące łańcuchy 
dostaw. Motorem napędowym były rosnące oczekiwania 
naszych Uczestników, którzy zaczęli postrzegać GS1 jako 
partnera, służącego wiedzą i wsparciem we wdrożeniach 
globalnych standardów.

Z GS1 Polska związana jestem od 16 lat i tak jak 
ewoluowała Organizacja, tak również zmieniła się moja 
rola w niej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy 
w Biurze Obsługi Klienta poznałam spojrzenie i potrzeby 
naszych Uczestników. Stanowi to olbrzymi potencjał, 
który wykorzystuję obecnie jako ekspert ds. wdrożeń 
standardów GS1. Współpracuję głównie z producentami 

Poznaj nas 

Historie naszych 
pracowników: 

Hanna Walczak, 
Starsza Specjalistka 
ds. standardów GS1



Kim jesteśmy?
GS1 to międzynarodowa organizacja non-for-profit, która opracowuje i utrzymuje najbardziej 
rozpowszechnione globalne standardy w zakresie efektywnej komunikacji biznesowej. 
Jesteśmy najbardziej znani z kodu kreskowego.

GS1 Polska

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

biuro@gs1pl.org

+48 61 851 77 54

www.gs1pl.org


