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Wstęp

Nic nie jest tak pewne jak zmiany - powiedzenie to 
jest szczególnie prawdziwe w dzisiejszym świecie 
pracy, w czasie trwającej pandemii. Potrzebna jest 
tu nowa kultura pracy, w której chęć uczenia się 
przez całe życie staje się kluczową kompetencją. 
To dzięki z  szkoleniom i wydarzeniom GS1 Polska 
przygotowujemy Cię do wyzwań współczesnego 
świata. 

Na naszych szkoleniach nasi doświadczeni trenerzy 
przekazują dokładnie taką wiedzę, jaka jest 
potrzebna w codziennej pracy. Niezależnie od tego, 
czy jest to kurs szkoleniowy czy webinarium, nacisk 
kładziony jest na interaktywność i praktyczną 
przydatność wiedzy. 

Nasze szkolenia oferują również przestrzeń do 
wymiany know-how, spostrzeżeń i inspiracji 
niezależnie od tego, czy chodzi o dane 
podstawowe, logistykę czy e-commerce.

Dlaczego warto wybrać szkolenia z GS1 Polska?
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Poznasz najlepsze

praktyki branżowe

Zastosujesz zdobytą wiedzę 

w praktyce biznesowej

Podniesiesz swoje kompetencje 
zawodowe i umożliwisz rozwój 

kariery

Szkolenia i kształcenie

na zamówienie



Nasza oferta str.1

Nasza oferta
Znakowanie produktów i lokalizacji zgodnie ze standardami GS1

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Szkolenie podstawowe, wprowadzające w tematykę kodów kreskowych i wymagań 
rynku. Obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 
wraz z praktycznymi informacjami na temat zasad ich wdrożenia w firmie. Szkolenie 
obejmuje również korzystanie z platformy MojeGS1.

Dobra jakość kodów kreskowych na produktach to jedno z podstawowych kryteriów 
stawianych przez sieci handlowe swoim dostawcom. Spełnienie wymogów jakościowych 
od strony zgodności z normami ISO, standardami GS1 czy wewnętrznymi wytycznymi 
sieci, pozwala uniknąć strat finansowych i opóźnień. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się 
jak prawidłowo projektować, tworzyć kody kreskowe na opakowaniach zbiorczych  
i logistycznych.

Uczestnik szkolenia pozna zasady identyfikowania jednostek logistycznych i stosowania 
etykiet logistycznych GS1. Zaprezentowane zostaną aktualne wymagania sieci 
handlowych odnośnie do zakresu danych na etykietach logistycznych. Istotną częścią 
szkolenia są praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę merytoryczną, a także prezentacja 
narzędzi do generowania etykiet logistycznych z certyfikatem Zgodny z GS1.

O2C jest propozycją wykorzystania standardów GS1 w celu usprawnienia procesów 
logistycznych zachodzących w łańcuchach dostaw – od zamówienia do zapłaty, przy 
wyeliminowaniu tradycyjnych dokumentów papierowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą 
się, jak efektywnie wykorzystać etykietę logistyczna i elektroniczne komunikaty, na 
co trzeba zwrócić uwagę przy wdrożeniu oraz poznają korzyści z wdrożenia tego 
rozwiązania.

Weryfikacja jakości kodów kreskowych i etykiet GS1

Etykieta logistyczna GS1

ORDER TO CASH czyli efektywne zarządzanie zamówieniami

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej
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Dowiedz się 
więcej

EDI, czyli elektroniczna wymiana danych, jest komunikacją między firmami polegającą 
na wymianie dokumentów biznesowych w formacie standardowym. Automatyzując 
papierowe transakcje, firmy mogą zaoszczędzić czas i wyeliminować kosztowne błędy 
spowodowane ręcznym przetwarzaniem danych. Uczestnik szkolenia pozna podstawowe 
zasady działania i przykładowe komunikaty używane w EDI. Istotną częścią szkolenia są 
praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę merytoryczną na platformie EDIport.`

Wprowadzenie do świata EDI – elektronicznej wymiany danych

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto
Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

https://cutt.ly/SAFi7kB
https://cutt.ly/1AFoRgw
https://cutt.ly/aSUec2x
https://cutt.ly/RAFoBGr
https://cutt.ly/uAFoFCT


Nasza oferta str.2

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej
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Dowiedz się 
więcej

Nasza oferta
UDI - czyli znakowanie wyrobów medycznych
UDI – Unique Device Identifier to system do Unikalnej Identyfikacji Wyrobów 
Medycznych. Do tej pory obowiązek znakowania wyrobów medycznych zgodny  
z wymogami prawnymi i koncepcją UDI obowiązywał w eksporcie na rynek amerykański. 
Od 2021 roku Komisja Europejska wymóg ten wprowadziła również na terenie całej 
Unii Europejskiej. Obowiązek znakowania UDI jest szczególnie istotny dla producentów, 
którzy zajmują się identyfikacją na każdym etapie tworzenia danego modelu wyrobu, tj. 
projektowania, produkowania, zaopatrywania, użytkowania, konserwacji i usuwania. 

Digitalizacja danych produktowych to bardzo ważny aspekt handlu. Globalny Model 
Danych GS1 pomaga lepiej przekazywać dane o produkcie i zapewnić spójne 
doświadczenia dostawcom i kupującym, niezależnie od kanału, z którego korzystają. 
Szkolenie obejmuje elementy związane z tworzeniem prawidłowego opisu produktu oraz 
prezentuje narzędzia do przekazywania danych i potwierdzania ich wiarygodności. Do 
udziału zapraszamy zarówno dostawców, jak i odbiorców danych odpowiedzialnych w za 
prawidłową wymianą informacji produktowych, czyli tzw. „master data”.

E-commerce to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin. Strategicznie 
przemyślane działania marketingowe w celu pozyskania klientów, to wyzwania 
stojące przed każdą firmą świadczącą usługi lub prowadzące sprzedaż. Promowanie 
sklepu internetowego może być realizowane różnymi kanałami. Na naszym szkoleniu 
przedstawimy kilka pomysłów na zwiększenie popularności  sklepu internetowego  
za pomocą standardów GS1.

Globalne Modele Danych GS1, czyli jak digitalizować dane produktowe

Jak skutecznie identyfikować i reklamować produkty w Internecie?

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto

Cena: 390 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Dowiedz się 
więcej

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jak tworzyć i stosować identyfikatory: GTIN, GLN, 
SSCC, NSN i JIM oraz pozostałe dane w kodzie kreskowym, jak stworzyć oznaczenia 
kodowe: na jednostki detaliczne w kodach EAN/UPC, na jednostki handlowe 
niedetaliczne w kodzie GS1-128 oraz jak utworzyć etykiety logistyczne GS1  
dla wszystkich rodzajów towarów sztukowych.

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

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto
Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

Cena dla Uczestników Systemu: 590 zł/netto
Cena dla pozostałych osób: 790 zł/netto

„Traceability”, po polsku znana jako identyfikowalność, to zdolność do śledzenie ruchu 
i pochodzenia produktów w łańcuchu dostaw. Jest bardzo ważna m.in. w branży 
spożywczej, kosmetycznej,  farmaceutycznej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak 
efektywne wdrażać rozwiązania traceability w oparciu o standardy GS1, jak skutecznie 
wycofać produkty z rynku, a także poznają korzyści z wykorzystania standardów. 

Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów
w łańcuchach dostaw

Dowiedz się 
więcej

https://cutt.ly/hAFojlo
https://cutt.ly/USUr2tO
https://cutt.ly/NSUrQ9L
https://cutt.ly/0AFppWV
https://cutt.ly/rAFo5PL


Akademia Cyfryzacji GS1 Polska

Dla wszystkich osób zainteresowanych transformacją cyfrową w łańcuchach dostaw 
stworzyliśmy platformę edukacyjno – usługową.

Ukończenie kursu GS1 SYSTEM CERTIFICATE daje możliwość zapoznania się z podstawową 
wiedzą na temat Systemu GS1 i jego standardów GS1, ze szczególnym naciskiem na to, 
jak można je wykorzystać w różnych procesach biznesowych w całym łańcuchu dostaw. 
Pozytywnie zdany test pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat uznawany na całym 
świecie – GS1 SYSTEM Certificate.
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Akademia Cyfryzacji GS1 Polska

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji  
na Akademii i skorzystania z bazy wiedzy  
oraz oferowanych szkoleń e-learningowych.

Po przejściu na platformę Akademii Cyfryzacji 
GS1 Polska (zalogowaniu się) możliwy jest 
dostęp do wszystkich kursów i szkoleń 
oferowanych przez GS1 oraz naszych Partnerów, 
a także uzyskanie międzynarodowego 
certyfikatu GS1.

Ile to kosztuje?

GS1 SYSTEM CERTIFICATE

Udział w szkoleniu e-learningowym GS1 jest bezpłatny. Wydanie Certyfikatu GS1 kosztuje 150 PLN 
netto.

Przejdź do Akademii
Cyfryzacji GS1 Polska
www.akademiacyfryzacji.gs1.pl

Dla kogo przeznaczony jest nasz kurs?
Kurs: Certyfikat Systemu GS1 jest idealny dla osób, które są odpowiedzialne za realizację 
różnych procesów w łańcuchach dostaw i ich usprawnianie.



Artur Schönknecht 

Starszy specjalista ds. wdrożeń standardów GS1 | Konsultacje firmowe | Szkolenia B2B | Audyty 

T 61 63 96 269 

K 887 830 445 

E Artur.Schonknecht@gs1pl.org 

www.gs1pl.org

Szkolenie online na platformie TEAMS w czasie rzeczywistym – jest to forma 

prowadzenia zajęć na żywo, gdzie na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący 

zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie 

między prowadzącym a uczestnikami. Szkolenie online realizowane jest przy pomocy 

komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci internet w formie mini wykładu, ćwiczeń, 

analizy studiów przypadku, przedstawienia zagadnień na udostępnianym pulpicie, 

przeprowadzenia testów i ankiet oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez 

uczestników.

Jak się zapisać na szkolenie?

Wypełnij formularz na stronie: https://gs1pl.org/szkolenia-otwarte/ i opłać fakturę, którą 

dostaniesz od naszego pracownika. Po wpłynięciu opłaty prześlemy link do pokoju online, 

w którym odbędzie się szkolenie.  Więcej informacji udziela: 

https://gs1pl.org/szkolenia-otwarte/
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