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aktualizacji informacji zawartych w poniższym dokumencie. 

Nazwa GS1 oraz logo GS1 logo to znaki towarowe GS1 AISBL.
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1 Wstęp 

Dokument ten wyjaśnia jak stosować klucze identyfikacyjne oraz atrybuty GS1 do identyfikacji 
komponentów i części w sektorze kolejowym. Członkowie zespołu wyrazili swoje zdeterminowanie 
do wdrożenia rozwiązań opisanych w poniższym standardzie w celu zapewnienia interoperacyjności 
pomiędzy wszystkimi podmiotami sektora kolejowego oraz innymi powiązanymi sektorami. 

W sektorze kolejowym interoperacyjność oznacza zapewnienie przez system kolejowy 
bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu taboru kolejowego przy jednoczesnym osiąganiu założonych 
poziomów wydajności. Pozwala to na sprawne działanie taboru kolejowego operatora A w oparciu o 

infrastrukturę podmiotów zarządzających infrastrukturą B,C,D, itd., gdyż tam gdzie części ich 
systemu łączą się (zestawy kołowe, tory, elementy systemu kontroli ruchu kolejowego, pantografy, 
odpływy WC) zapewniona jest dzięki międzynarodowym normom gwarancja kompatybilności. W 
skład tych norm wchodzą wymagania dla sposobów konfiguracji, które to pozwalają zapewnić 

kompatybilność poszczególnych części wykorzystywanych w interoperacyjnych sekcjach taboru 
kolejowego/ infrastruktury. 

W skład standardu wchodzą dwie główne części: 

■ Zasady, omówione w rozdziałach 4-5, wyjaśniają główne potrzeby związane z działalnością 
biznesową oraz wyzwaniami i sposobami w jakie można wyjść im naprzeciw. Wytyczne nie 
stanowią przepisów ale są pomocne w wyjaśnieniu logiki stojącej za przepisami. 

■ Wytyczne, omówione w rozdziałach 6-9, definiują sposób w jaki należy stosować klucze 
identyfikacyjne oraz atrybuty danych oraz standardy gromadzenia danych. 

Standard ten będzie okresowo aktualizowany w oparciu o wnioski wyciągnięte podczas wstępnej 
implementacji. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.gs1.org/rail  w celu 
uzyskania dodatkowych informacji na temat projektów i rozwiązań GS1 w sektorze kolejowym. 

 

1.1 Docelowi odbiorcy 

Poniższy standard przewidziany jest do wykorzystania przez wszystkie podmioty związane z 

produkcją, konserwacją, naprawą oraz remontem taboru kolejowego.  

Są nimi: 

■ Producenci (integratorzy systemów, producenci systemów, dostawcy komponentów), 

■ Operatorzy (operatorzy sieci kolejowej, operatorzy kolei), 

■ Dostawcy usług (warsztaty MRO, podwykonawcy projektów, dostawcy usług logistycznych) oraz 

■ Regulatorzy. 
 

1.2 Zakres standardu 

Dzisiejszy sektor budowy pojazdów szynowych oraz łańcuch dostaw, w którym tradycyjni krajowi 
gracze prywatyzują się jednocześnie rywalizując z nowymi graczami na rynku i pozyskując 
materiały z całego świata, staje się coraz bardziej otwarty i konkurencyjny. 

Przemysł kolejowy musi jednocześnie sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów, którzy 
oczekują poprawy sprawności i jakości, jak również wyzwaniom stawianym przez organy 
regulacyjne, które oczekują wdrożenia odpowiednich działań w celu poprawy bezpieczeństwa. 

W rezultacie procesy związane z produkcją, konserwacją, naprawą i remontami (w skrócie 
Produkcja & Konserwacja) stały się działaniami wiele bardziej międzynarodowymi i złożonymi niż 
kiedykolwiek wcześniej.  To natomiast napędza potrzebę większej interoperacyjności pomiędzy 
stronami zaangażowanymi w procesy Produkcji & Konserwacji jak również pomiędzy ich systemami 
i łańcuchami dostaw. 

Aby móc sprostać tym wyzwaniom, cała branża kolejowa musi usprawnić swoje procesy 
Produkcji & Konserwacji, a zwłaszcza rozwinąć zdolność rzetelnego śledzenia cykli życia 

komponentów i części (w tym standardzie określanych jako części MRO) we wszystkich firmach, 
łańcuchach dostaw, w cyklach życia trwających nawet 60 lat. 

Kluczowym czynnikiem, który to umożliwi będzie zdolność do jednoznacznej identyfikacji części 
MRO we wszystkich systemach i procesach podmiotów zaangażowanych. W zależności od 

właściwości operacyjnych i bezpieczeństwa, jak również wymogów prawnych, części MRO będą 
musiały być identyfikowane na poziomie klasy, partii i coraz częściej nawet na poziomie serii.

http://www.gs1.org/rail
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Standard ten definiuje przepisy, role oraz zadania dotyczące zarówno alokacji kluczy 

identyfikacyjnych GS1 jak i znakowania części MRO przy użyciu znaczników EPC/RFID oraz 
komunikatów tekstowych. 

 

1.3 Zasady stosowane w standardzie 

 
1.3.1 Odniesienia 

Odniesienie do dokumentów, stron internetowych etc. są wykazywane w następujący sposób 
[ODNOŚNIK, punkt numer (opcjonalnie)]. Lista odniesień wraz ze szczegółami znajduje się w części 
2. 

 

1.3.2 Zasady i rekomendacje 

Zasady i rekomendacje są ponumerowane według kolejności rozdziałów. Na przykład, zapis [4-3]  
jest trzecim zapisem w czwartym rozdziale. 

W ramach specyfikacji, zwroty BĘDZIE, NIE BĘDZIE, POWINIEN, NIE POWINIEN, MOŻE, NIE MOŻE, 
POWINIEN, NIE POWINIEN należy interpretować zgodnie z Dyrektywami ISO/IEC zdefiniowanymi w 
rozdziale 7. Część 2,  wydanie 7.0 [ISODir2].  Takie użycie powyższych terminów będzie oznaczone 
WIELKIMI LITERAMI; gdy wyrażenia te zapisane będą zwykłą czcionką wówczas należy je 

interpretować w ich powszechnym znaczeniu. 
 

1.3.3 Format ciągów elementów 

Następujące zasady stosowane są do wskazania formatu identyfikatorów zastosowań GS1 i pól 

danych. 

 
Do podania dozwolonych symboli: 

■ N znak numeryczny 

■ X każdy symbol, patrz [GENSPECS, rysunek 7.11 – 1] dla dopuszczalnych znaków . 
 

Do podania długości: 

■ Nn dokładna liczba cyfr 

■ N..n maksymalna liczba cyfr 

■ Xn dokładna liczby znaków 

■ X..n maksymalna liczba znaków  

Przykłady: 

■ X3 dokładnie 3 znaki 

■ N..18 maksymalnie 18 znaków numerycznych 
 

Do wskazania pozycji cyfry/symbolu: 

■ Xn 

■ Nn 

 
Przykłady: 

■ N3 znak numeryczny na pozycji 3 

■ X16 każdy znak na pozycji 16
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2 Odniesienia 
 

Tabela 2-1 Odniesienia normatywne 

Oznaczenie 
Odniesienie 

Dokument Autor/rok 

GENSPECS Specyfikacje Ogólne GS1 GS1, najnowsza 

TDS Standard Zapisu Danych w Znacznikach GS1 (TDS), wersja 1.9 GS1, 2014 

ISODIR2 Dyrektywy ISO/IEC część 2; Reguły dla Struktury i  Sposobu 
Sporządzania Międzynarodowych Standardów - Wydanie 7., 
2016 

ISO, 2016 

GTINMAN Zasady Zarządzania Danymi GTIN  http://www.gs1.org/1/gtinrules GS1, 2016 

RAILVIZ Standard Opisu Zdarzeń EPCIS w Zastosowaniu dla Pojazdów Szynowych GS1, 2015 

 
 

Tabela 2-2 Przepisy i regulacje ds bezpieczeństwa dla operatorów kolei i sieci kolei na poziomie UE 

Regulacja Opis 

Dyrektywa Bezpieczeństwa 

2004/49/EU 

Dyrektywy w sprawie Bezpieczeństwa Kolei Wspólnotowych 

Regulacja 1169/2010 System zarządzania bezpieczeństwem dla zarządców infrastruktury 

Regulacja 1158/2010 System zarządzania bezpieczeństwem dla przedsiębiorstw kolejowych 

Regulacja 445/2011 System certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie wagonów 
towarowych 

Regulacja 402/2013 Regulacja dotycząca wspólnej metody oceny bezpieczeństwa przy 
ocenie ryzyka (zwanym CSM RA) dla zarządców infrastruktury, 
przedsiębiorstw kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych za 
utrzymanie pojazdu kolejowego oraz producentów 

TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) Europejskiej Agencji 
Kolejowej (ERA) 

Europejska Dyrektywa Maszynowa 
2006/42 

Wspiera  wolny przepływ maszyn w ramach Wspólnego Rynku. 

Gwarantuje  wysoki poziom ochrony dla pracowników i obywateli 

UE. 

Wspiera harmonizację za pomocą szeregu obowiązkowych wymogów w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobrowolnych 
zharmonizowanych norm. 

Dyrektywa Maszynowa ma jedynie zastosowanie do produktów, które mają 
trafić po raz pierwszy na rynek UE. 

http://www.gs1.org/1/gtinrules
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3 Terminy i definicje 

Dla potrzeb tego dokumentu zastosowanie będą mieć następujące terminy i definicje. 
 

3.1 Ogólne pojęcia 
 

Części MRO 

Części MRO to termin ogólny odnoszący się do i opisujący zasoby, którymi należy zarządzać, 
obsługiwać lub w jakikolwiek inny sposób używać w ramach procesów Produkcji & Konserwacji w 
kolejnictwie. 

Synonimy powszechnie stosowane to artykuł, część, komponent, liniowy element wymienny (LRU), 
warsztatowy element wymienny (SRU). Dla potrzeb tego dokumentu termin części MRO będzie 

obejmował wszystkie powyższe synonimy. 

 
Pojedyncze części  MRO 

Części MRO, które z punktu widzenia strony opisującej (np. operatora kolei) nie mogą być 
rozebrane na mniejsze podelementy. 

Przykłady: separator sieciowy, bolec (materiały spinające). 

 
Złożone części MRO 

Części MRO, które z punktu widzenia strony opisującej (np. operatora kolei) mogą być 
rozdzielone na mniejsze podzespoły. Złożone części MRO mogą podlegać konfiguracji lub być w 
pełni predefiniowane. 

Przykład: napęd trakcyjny elektrycznej lokomotywy. 

 
Oprogramowanie 

Rodzaj części MRO, która jest zbiorem programów komputerowych opracowanych z myślą o 
wbudowaniu w złożony komponent MRO. 

Przykład: oprogramowanie sprzętowe wskaźników ETCS, oprogramowanie w systemie kontroli drzwi. 

 
Komplet (Kit)  

Komplet  to niehomologiczny zbiór części MRO, narzędzi instalacyjnych oraz materiałów 
przewidzianych do jednego konkretnego celu, który jest przechowywany, transportowany, 
wyceniany i zamawiany, fakturowany jako jedna jednostka handlowa. 

Synonimy: Zbiór, asortyment predefiniowany 

 
Zgrupowanie jednostek 

Zgrupowanie jednostek to homogeniczny zbiór części MRO, który jest przechowywany, 
transportowany, wyceniany i zamawiany, fakturowany jak jedna jednostka handlowa. 

Synonim: grupowa jednostka handlowa (w przypadku identycznych towarów) 

 
Moduł 

Moduł to złożony komponent MRO, która została zaprojektowany z myślą o możliwości 
różnorodnej konfiguracji. Zawarte w nim części MRO oraz to jak są zaprojektowane pod kątem 
wspólnego działania definiuje kompletne, konfigurowalne urządzenie (moduł). 

 
Klasa obiektu 

Klasa obiektu desygnuje części MRO (łącznie z oprogramowaniem), które są: 

■ identyczne w formie, sprawności i pełnionej funkcji, 

■ mogą być używane wymiennie, 

■ mogą być oddzielnie magazynowane, transportowane, wyceniane, zamawiane oraz fakturowane,
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■ stanowią część lub są wykorzystywane do obsługi taboru kolejowego ORAZ/lub infrastruktury 

kolejowej. 

 

Jednostka handlowa 

Dowolna jednostka (produkt lub usługa), odnośnie której potrzebne są predefiniowane informacje, 
a którą można wycenić, zamówić, kupić lub fakturować w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. 

[GENSPECS] 
 

3.2 Przedmioty fizyczne 
 

Zdarzenie 

Zdarzenie oznacza pojedynczą wyprodukowaną część MRO należącą do klasy obiektu. Zdarzenie 
ma wszystkie atrybuty klasy obiektu, choć może też posiadać dodatkowe atrybuty 

Synonim: Przedmiot, Jednostka produkcyjna 

 
Zgrupowanie zdarzeń 

Zgrupowanie zdarzeń oznacza zbiór zdarzeń posiadających wspólne cechy (produkcyjne). 

Na przykład, przypadki wyprodukowane jak część nakładu produkcyjnego lub partii, z tych samych 
materiałów surowych/bazy, przez tego samego producenta w tej samej fabryce, .... 

Grupa przypadków jest tworzona poprzez przypisanie atrybutu do klasy obiektu, a tym samym 
przedstawia podkategorię klasy obiektu. 

Synonim: partia/seria 

 
Konfiguracja 

Konfiguracja to zdefiniowane pojawienie się modułu. Składa się z wielu zdarzeń komunikującymi 
się między sobą, a tym samym spełniającymi zdefiniowaną formę, dopasowanie i funkcję. 

 
Opakowanie jednostkowe 

Opakowanie główne, które ma bezpośredni kontakt z produktem i trzyma go. Jest to zazwyczaj 
najmniejsza jednostka dystrybucji lub użycia i jest paczką, która ma bezpośredni kontakt z 
zawartością. 

 
Opakowanie zbiorcze 

Opakowanie pośrednie jest na zewnątrz opakowania bezpośredniego i może być użyte w celu 
ochrony przed kradzieżą lub do zgrupowania bezpośrednich opakowań razem. 

 
Opakowanie transportowe 

Opakowanie trzeciorzędne jest stosowane przy obsłudze towarów luzem, magazynowaniu i 
transporcie towarowym. Najbardziej powszechną formą jest paletowa jednostka ładunkowa, która 

jest umieszczona w kontenerze. 
 

3.3 MRO 
 

Strategia zarządzania częściami MRO  

Sposób w jaki firma zarządza częściami MRO w ramach utrzymania, naprawy i remontu. Na 
przykład, nadająca się do naprawy, rotująca, zużywalna. 

Strategia zarządzania daną częścią MRO może różnić się w zależności od strony lub też może ulec z 
czasem zmianie. Na przykład, część, która traktowana jest najpierw jako naprawialna, może być 

traktowana jako zużywalna pod koniec swojego cyklu życia. 

 
Eksploatacyjna 

Rodzaj części MRO, która nie podlega powtórnemu wytworzeniu, a która jest likwidowana 

po jego wymianie na nową. Przykłady: separatory przełączników prądu, elementy 
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przytwierdzające szyny. 

Naprawialna 

Rodzaj części MRO, która może być poddana przetworzeniu i nie obejmuje jej strategia konserwacji 
w oparciu o zużycie, jak również nie musi posiadać swojej odrębnej dokumentacji. 

Przykłady: kompresory, przekaźniki elektryczne. 

 
Rotujący 

Rodzaj części MRO, który może być poddany przetworzeniu i obejmuje go strategia konserwacji 
bazująca na zużyciu, jak również potrzebuje posiadać odrębną dokumentację. 

Przykłady: zestawy kołowe, wózki taboru kolejowego. 

 
Renowacja 

Renowacja to przebudowa produktu w oparciu o specyfikacje oryginalnie wyprodukowanego 
towaru przy wykorzystaniu zbioru części nowych, naprawionych lub ponownie wykorzystanych. 
Wymaga naprawy lub wymiany komponentów lub modułów zużytych lub przestarzałych 
(Wikipedia) 

Synonim: Regeneracja—(APICS), refabrykacja 
 

3.4 Identyfikacja 
 

Unikalna Identyfikacja 

W zależności od zakresu/kontekstu, termin unikalna identyfikacja może być używany w odniesieniu 
do globalnych identyfikatorów dla klasy obiektu, grupy zdarzeń lub zdarzenia. 

■ W odniesieniu do klucza na poziomie klasy, stosowanym terminem jest Identyfikator na Poziomie 

Klasy. 

■ W odniesieniu do klucza grupy zdarzeń, stosowanym terminem jest Identyfikator na Poziomie 

Partii 

■ W odniesieniu do klucza na poziomie zdarzenia, stosowanym terminem jest Seryjny Identyfikator. 

 
System Automatycznego Przechwytywania i Identyfikacji Danych (AIDC) 

Technologia używana do automatycznego przechwytywania danych. Technologię AIDC obejmują 
kody kreskowe, inteligentne karty, biometryka oraz znaczniki RFID. [GENSPECS] 

 
Klucz Identyfikacyjny GS1 

Unikalny identyfikator dla klasy obiektów (np. jednostka handlowa), zdarzenia obiektu (np. 
jednostka logistyczna). [GENSPECS] 

 
Wydanie i alokacja kluczy identyfikacyjnych GS1  

Wydanie oznacza wygenerowanie Klucza Identyfikacyjnego GS1 w oparciu o format oraz składnię 
dla danego klucza oraz w oparciu o politykę danego podmiotu zarządzającego. 

Alokacja oznacza skojarzenie wydanego Klucza Identyfikacyjnego GS1 z rodzajem obiektu, który 
wspiera Klucz Identyfikacyjny GS1 zgodnie z regułami GS1. 

Różne podmioty mogą być zaangażowane w każdy z tych procesów. Na przykład, może być użyty 
program komputerowy do wydania klucza, a człowiek dokona samej alokacji. Klasycznym tego 

przykładem jest sytuacja kiedy dział IT przygotowuje arkusz kalkulacyjny dostępnych 
identyfikatorów GTIN (patrz definicja poniżej) do zastosowania przez dział Rozwoju Produktu. 
Każdy z identyfikatorów GTIN figurujący w arkuszu jest wydany, ale dopóki dział Rozwoju 
Produktu nie będzie posiadać dla niego rzeczywistego produktu, klucz nie jest uznawany za 
alokowany. [Architektura GS1] 

 
Globalny Numer Identyfikacyjny Jednostki Handlowej® (GTIN®) 

Klucz identyfikacyjny GS1 używany do identyfikacji jednostek handlowych. Klucz ten obejmuje 
Prefiks GS1 Firmy, numer referencyjny jednostki oraz cyfrę kontrolną. [GENSPECS] 

 
Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych(GIAI) 
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Klucz identyfikacyjny GS1 używany do identyfikacji indywidualnych zasobów. Klucz obejmuje 
Prefiks GS1 firmy oraz numer referencyjny zasobu indywidualnego. [GENSPECS] 

Prefiks GS1 

Unikalny ciąg dwóch lub więcej cyfr wydawany przez GS1 Global Office i przydzielany Organizacji 
Członkowskiej GS1 do wydawania Prefiksów GS1 Firmy  lub przydzielany innym konkretnym 
obszarów. [GENSPECS] 

 
Prefiks GS1 Firmy 

Unikalny ciąg od czterech do dwunastu cyfr używanych do wydawania kluczy identyfikacyjnych 
GS1. Pierwsze cyfry stanowią ważny Prefiks GS1, a długość musi być dłuższa o co najmniej jedną 
cyfrę od Prefiksu GS1. Prefiks GS1 Firmy wydawany jest przez Organizację Członkowską GS1. Jako 
że długość Prefiksu GS1 Firmy może się różnić, wydanie Prefiksu GS1 Firmy wyklucza możliwość 
wydania jakichkolwiek dłuższych ciągów, które zaczynają się od tych samych cyfr jako Prefiksów 
GS1 Firmy. [GENSPECS] 

 
Prefiks U.P.C. Firmy 

Prefiks GS1 Firmy zaczynający się od zera (‘0’) staje się Prefiksem U.P.C. Firmy poprzez usunięcie 
pierwszej cyfry zero. Prefiks U.P.C. Firmy jest używany do wydania GTIN-12. [GENSPECS] 

 
Identyfikator Zastosowań GS1  

Pole dwóch lub więcej cyfr na początku ciągu elementów, które definiuje jego format i znaczenie. 
 

3.5 Znakowanie 
 

Rysunek 3-1 Ilustracja głównych pojęć 
 

Znakowanie Znakowanie 

bezpośrednie 

Kod kreskowy       Bezpośrednie znakowanie produktów (p/ np)) 

                                  Trwały kod kreskowy (np) 

EPC/RFID             Wbudowany znacznik (p) 

                                   Przyczepiony znacznik (np) 

Non-HRI text        Ingerencyjny (p) 

                                   Trwały (np) 

Znakowanie 
pośrednie 

Kod kreskowy 

EPC/RFID 

Non-HRI text 

 

(p=znakowanie trwałe, np = znakowanie nietrwałe) 

 
Znakowanie/Oznaczenie 

rzeczownik: środek służący do fizycznego przyczepiania danych odczytywanych maszynowo i/lub 
przez człowieka do jakiekolwiek obiektu fizycznego (synonim: fizyczny nośnik danych) 

czasownik: działanie mające na celu fizyczne przyczepienie danych odczytywanych maszynowo 
i/lub przez człowieka do jakiekolwiek obiektu fizycznego. 

 
Znakowanie opakowań 

Znakowanie opakowań to znak naniesiony na opakowanie danego zdarzenia. 

 
Bezpośrednie znakowanie 

Bezpośrednie znakowanie to znak naniesiony na niezapakowane zdarzenie. 

 
Bezpośrednie Znakowanie Produktu (DPM) 

Bezpośrednie znakowanie produktu odnosi się do procesu nanoszenia symbolu na przedmiot przy 
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użyciu metody inwazyjnej lub nieinwazyjnej. [GENSPECS]
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Trwałe znakowanie części 

Znakowanie trwałe (na przykład grawerowanie lub oznaczenie za pomocą wypukłych konturów 
obiektu) to rodzaj bezpośredniego znakowania połączony z danym zdarzeniem w taki sposób, że 
nie można go usunąć bez zmiany samej części MRO i/lub który może przetrwać dłużej niż sama 
część MRO 

 
Nietrwałe znakowanie części 

Znakowanie nietrwałe to rodzaj znakowania, które można nanieść lub usunąć bez ingerencji w 
sam obiekt (przykręcony, przyklejony, przymocowany opaską itd.). Ten typ znakowania może być 
ponownie zastosowany w cyklu życia danej części MRO i nie musi on mieć dłuższego cyklu życia 
niż sama część MRO. 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych zgodnie z formatem nośnika (HRI) 

Znaki, takie jak litery i liczby, które mogą być odczytane przez ludzi, a które są zakodowane w 
nośnikach danych GS1 AIDC zamkniętych w standardowej strukturze i formacie GS1. Tekstowa 
interpretacja tego typu jest zobrazowaniem zakodowanych danych jeden-do-jednego. Tym 
niemniej, znaki start, start, shift oraz znaki funkcyjne jak również znak kontrolny symbolu nie 
są widoczne w ten interpretacji tekstowej. [GENSPECS] 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (Non-HRI text) 

Znaki takie jak litery i liczby, które mogą być odczytane przez ludzi i mogą być lub mogą nie być 
zakodowane w nośnikach danych GS1 AIDC, a które nie są ograniczone do struktury i formatu 
opartego na standardzie GS1 (np. kod daty wyrażony w krajowym formacie, który może być 
użyty do zakodowanie pola daty w nośniku danych GS1 AIDC, nazwa właściciela marki, 
deklaracje konsumenckie). [GENSPECS] 

 
Tytuły danych 

Tytuły danych to skrócone opisy ciągów elementów, które mają pomóc w ręcznej interpretacji 
kodów kreskowych. [GENSPECS] 

 
 

3.6 Zarządzanie danymi 
 

Standardowy Wykaz Materiałów 

Standardowy wykaz materiałów (BOM) definiuje części MRO, którą są częścią złożonego 
komponentu MRO, łącznie z hierarchicznym rozbiciem od najwyższego do najniższego poziomu 
klasy obiektów MRO. 

Uwaga: 

Wymagane szczegóły umieszczane w standardowym wykazie materiałów będą zależeć od roli 
strony zaangażowanej. Producent będzie posiadał pełne szczegóły dotyczące komponentów, 
dysponent może wymagać jedynie szczegółów mających odniesienie do niego (np. o znaczeniu dla 
bezpieczeństwa). 

 
Wykaz BOM Zdarzenia 

Wykaz BOM zdarzenia definiuje zdarzenia, które są częścią złożonego komponentu MRO , łącznie z 
hierarchicznym rozbiciem od najwyższego do najniższego poziomu zdarzenia. Wykaz BOM dla 
zdarzeń definiowany jest pod względem zawartych zdarzeń. 

Uwaga: 

Wymagane szczegóły umieszczone w wykazie BOM dla zdarzeń będzie zależał od roli strony 

zaangażowanej. Producent będzie posiadał pełne szczegóły dotyczące komponentów, operator 
może wymagać jedynie szczegółów mających odniesienie do niego (np. o znaczeniu dla 
bezpieczeństwa). 

 
Historia (zdarzenia lub klasy obiektu) 

Definiuje wszystkie zmiany dokonane w specyfikacji klasy obiektu oraz/lub atrybuty zdarzeń jak 
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również działania serwisowe przeprowadzane na poziomie zdarzenia przez jego cały cykl życia. 

Patrz historia zmian, historia przeprowadzonych prac konserwacyjnych , historia użytkowania, historia 
testowania. 

 

Historia zmian 

Definiuje wszelkie zmiany dokonane w specyfikacji klasy obiektu. 

 
Historia przeprowadzonych prac konserwacyjnych 

Zapis prac serwisowych, które zostały wykonane na danym zdarzeniu w jego całym cyklu życia. 

 
Historia użytkowania 

Zapis działania (np. liczba godzin użytkowania) zdarzenia w jego całym cyklu życia. 

 
Historia testowania 

Zapis testów przeprowadzonych na zdarzeniu w jego całym cyklu życia. 
 

3.7 Lista skrótów 
 

Abbreviation Full term 

AI Identyfikator Zastosowań GS1 

AIDC System Automatycznego Przechwytywania i Identyfikowania Danych 

BOM Wykaz materiałów 

DPM Bezpośrednie Znakowanie Produktu 

EPC Elektroniczny Kod Produktu 

ETCS Europejski System Kontroli Pociągów 

GCP Prefiks GS1 Firmy 

GIAI Global Identyfikator Indywidualnych Zasobów 

GLN Globalny Numer Lokalizacyjny 

GTIN Global Numer Jednostki Handlowej 

HRI Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych 

MB Bank pamięci (EPC/RFID) 

MRO Konserwacja, naprawa, remont 

RFID Identyfikacja za pomocą Fal Radiowych 

SKU Jednostka Magazynowa 
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3.8 Schemat ideowy (informacyjny) 

Rysunek 3-2 Schemat ideowy 
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CZĘŚĆ I – ZASADY OGÓLNE 

4 Identyfikacja cyklu życia części MRO 

 
4.1 Łańcuch wartości 

Współczesny sektor Produkcji & Konserwacji transportu kolejowego stał się globalnym, ze 
stosunkowo małą  liczbą dostawców systemów bazujących na jeszcze bardziej fragmentarycznym 
łańcuchu dostaw kluczowych komponentów oraz usług montażowych. 

 

Rysunek 4-1 Zmiany w sektorze Produkcji & Konserwacji 
 

 
 
 

4.2 Procesy biznesowe 
 

 
Figure 4-2 Role procesów 

 

 
 

  

 

(*)Prosimy zwrócić uwagę, że diagram przedstawia łańcuch dostaw i nie stanowi dokładnego 
odzwierciedlenia roli podmiotu odpowiedzialnego za konserwację.
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Tabela 4-1 Role i obowiązki 

Rola Obowiązek w procesie 

Producent  

Integrator systemu Tworzy kompletny, gotowy do użycia zasób taki jak pociąg, 
lokomotywa, odcinek kompletnej szyny kolejowej. 

Producent systemu Produkuje kompleksowe złożone części MRO z danej liczby pojedynczych 
części MRO. 

Dostawca komponentów Wytwarza komponenty MRO bez zasadniczo integrowania części MRO o 
wartości dodanej z innych źródeł. 

Operator  

Operator sieci kolei Zarządza i utrzymuje infrastrukturę 

kolejową  1169/2010 : Zarządca 

infrastruktury. 

Operator Prowadzi, zarządza i utrzymuje działanie taboru 

kolejowego 1158/2010 : Przedsiębiorstwo 

kolejowe. 

Dostawca usług  

Zakład remontowy Naprawia i regeneruje części MRO 

Podwykonawca projektu Zarządza projektami dysponenta sieci kolei związanymi z działaniem 
dysponenta sieci kolei, które muszą spełniać standardy identyfikacji i 
znakowania. 

Dostawca usług logistycznych Zarządza zapasami, transportem i zakupem części  MRO. 

Regulator  

Rząd Nadzorca na przykład, Agencja ds Dróg i Kolei w Wielkiej Brytanii. 

Organ certyfikujący Organizacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz standardy. Na 

przykład  Urząd ds Standardów & Bezpieczeństwa na Kolei w Wielkiej 
Brytanii. 

 

 
 

4.3 Potrzeba identyfikowalności 

Wymogi dotyczące identyfikacji oraz identyfikowalności stają się coraz istotniejsze za sprawą 
aspektów bezpieczeństwa oraz znaczenia ekonomicznego i operacyjnego każdej części MRO (np. 

ich wpływ na przestój taboru). 

 
Wymogi regulacyjne 

Zgodnie z najnowszymi przepisami UE (patrz część 2) operatorzy kolei oraz sieci kolejowych są 
zobowiązani opracować i utrzymać systemy zarządzania, które gwarantują stabilne i bezpieczne 
działanie oraz interoperacyjność używanych zasobów.  

Oznacza to, że wszystkie części MRO będą poddawane analizie ryzyka co do ich potencjalnego 
wpływu na bezpieczeństwo. Ponadto, zarządzanie konfiguracją jest obowiązkowe, jak stanowią o 
tym zapisy 445/2011. 1169/2010 oraz 1158/2010. 

Co do niektórych części MRO istnieją wymogi prawne dotyczące identyfikowalności, ale nawet w 
przypadku takich wymogów, analiza ryzyka części MRO wiąże się z koniecznością przejrzystej 
identyfikacji i identyfikowalności nawet na poziomie pojedynczego zdarzenia, lub też z 

koniecznością prowadzenia ich historii przez cały cykl ich życia. 

 
Strategie konserwacji 

Jednym z najważniejszych elementów definiującym sektor kolejowy jest fakt, że znaczna liczba 
części MRO (również taboru kolejowego struktury kolejowej) jest nabywana z myślą o cyklach życia 
sięgających nawet 60 lat. Takie części MRO muszą być serwisowane, regenerowane oraz 
wymieniane zarówno regularnie jak i w przypadkach nagłych. 
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Organizacje odpowiedzialne za utrzymanie obiektów wymagających serwisowania będą działać w 

oparciu o szeroką gamę wskaźników sygnalizujących potrzebę planowanych lub nagłych działań 
serwisowo-naprawczych. 

 

Rysunek 4-3 Rodzaje strategii utrzymania 
 

 

Planowane prace konserwacyjne Prace wcześniej ustalone (działanie 

prewencyjne bez rozpoznania)  

Prace uwarunkowane stanem (działanie 

prewencyjne z rozpoznaniem 

                                            Odłożone działanie korygujące 
 

 

Nieplanowane prace konserwacyjne Prace podjęte przy nadarzającej się okazji (nie bezpośrednio 
po wykryciu awarii) 

 
 

Natychmiastowe działanie korygujące 

 
 

 

[w oparciu o DIN EN 13306:2015-09] 
 
 

 

4.4 Zarządzanie konfiguracją 

Kolejnym kluczowym aspektem jest potrzeba zarządzania konfiguracją. Złożone elementy MRO 
będą produkowane i utrzymywane za pomocą wykazu materiałów (BOM - Bill of Materials). Złożone 

części MRO mogą zawierać inne złożone podzespoły MRO (wyprodukowane przez innego 
producenta), co oznacza potrzebę łączenia ich z wykazami materiałowymi (BOM). 

Stosuje się trzy typy wykazów BOM, z który każdy posiada własną specyfikację. Są nimi: 

1. Projektowy wykaz materiałowy: Standardowy wykaz materiałowy wykorzystywany w 
projektowaniu technicznym, stosowany jako podstawa procesu produkcyjnego. Będzie on 
definiować części MRO pod względem ich typu i pozycji, ale nie będzie zawierał seryjnych 
identyfikatorów lub identyfikatorów na poziomie partii. 

2. Produkcyjny wykaz materiałowy: Wykaz zdarzenia, które powstaje podczas procesu 
produkcyjnego i definiuje części MRO jako “zbudowane”.  Będzie on zawierać kombinację 
identyfikatorów seryjnych oraz identyfikatorów nieseryjnych danych zdarzeń. Złożone elementy 
MRO pozyskane od innego podmiotu powinny zawierać seryjne identyfikatory pozwalające na 
dołączenie ich do produkcyjnego wykazu materiałowego dostawcy. Przyłączenie wykazów 
materiałowych zdarzeń stanowi tu nieodzowny aspekt. 

3. Instalacyjny wykaz materiałowy: Wykaz materiałowy zdarzenia, który jest wykorzystywany 
przez operatora oraz dział posprzedażowy producenta. Jest on również wykorzystywany w 
procesie konserwacyjnym. Podobnie jak produkcyjny wykaz materiałów jest to wykaz 
zdarzenia, ale w przeciwieństwie od wykazy produkcyjnego, wykaz instalacyjny będzie zawierać 
jedynie zdarzenia, które można fizycznie zidentyfikować (części MRO z seryjnymi 
identyfikatorami). 
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Przykład 
 

Rysunek 4-4 Lokomotywa 
 

 

Lokomotywa składa się z kilku podsystemów. Każdy podsystem będzie zawierał kilka fizycznych 
komponentów. 

Integrator systemu będzie posiadać projektowy wykaz materiałowy i stworzy produkcyjny wykaz 
materiałowy dla każdej wyprodukowanej lokomotywy. 

Producent podsystemu systemu hamowania będzie posiadać projektowy wykaz materiałowy oraz 
produkcyjny wykaz materiałowy dla każdego podsystemu, składającego się z kilkunastu 

komponentów, które muszą zostać zintegrowane przez integratora systemu. 

W oparciu o dane pozyskane od dostawcy integrator systemu stworzy instalacyjny wykaz 
materiałowy. W takim wykazie system hamulcowy nie będzie figurować jako “cały” lecz jako 
fizyczne komponenty z identyfikatorami seryjnymi, które będą składać się na system.
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5 Identyfikacja i reguły znakowania 

 
5.1 Poziomy identyfikacji 

Zasadniczą kwestię stanowi określenie poziomu, na którym części MRO będą identyfikowane. Za 

sprawą dużej liczby części MRO w taborze kolejowym, różnych sposobów zarządzania infrastrukturą 
oraz różnicach w wymaganych poziomach identyfikowalności, standard musi być wystarczająco 
elastyczny aby mógł zapewnić oczekiwane bezpieczność oraz optymalizację kosztów. 

W wielu sytuacjach wystarczy zidentyfikować zdarzenia na poziomie klasy. 

Identyfikacja na poziomie partii pozwala na rozróżnienie węższych grup, takich jak zdarzenia z 
danej partii produkcyjnej lub partii po regeneracji. 

Identyfikacja seryjna, w której każda część MRO posiada globalny unikalny identyfikator, który nie 
powtarza się w żadnym innym obiekcie, stanowi najbardziej precyzyjny poziom identyfikacji 

pozwalający na przyłączenie danych na temat każdego pojedynczego zdarzenia. 

 

     Ważne: Zastosowany scenariusz będzie oparty o najbardziej rygorystyczny scenariusz. 

Na przykład: W przypadku gdy producent zastosuje identyfikację na poziomie serii opartą na 
najbardziej rygorystycznych wymogach, inni klienci zasadniczo nie będą mogli oczekiwać 
mniej dokładnej specyfikacji (takiej jak na poziomie partii lub nawet klasy).  W przypadku 

rozbieżności pomiędzy wymaganiami klientów, zaleca się wykorzystanie najbardziej 
elastycznego rozwiązania oferowanego przez ten standard. Na przykład, użycie seryjnych 
identyfikatorów GTIN zamiast GIAI, jako że ten pierwszy pozwala klientowi na większą 
elastyczność jeśli chodzi o wymogi co do dokładności identyfikacji. 

5.1.1 Identyfikacja na poziomie klasy 

Identyfikator klasy obiektu (numer SKU) stanowi główny identyfikator stosowany w procesach 
produkcji, składania zamówień oraz magazynowania. Jest to też główny sposób wymiany 
danych podstawowych (master data) o części MRO. 

Identyfikator klasy obiektu ma mniejsze znaczenie w procesach konserwacyjno-naprawczych. 
Identyfikator klasy obiektu pomoże zidentyfikować rodzaj przedmiotu, ale nie zapewnia dostępu 
do historii produkcji i serwisowania danego zdarzenia. 

 

     Ważne:  Należy zwrócić uwagę, że dane podstawowe związane z identyfikatorem klasy 
obiektu nie będą mieć zastosowania gdy dane zdarzenie zostanie naprawione, co spowoduje 

zmianę w specyfikacji technicznej. 

5.1.2 Identyfikacja na poziomie partii 

Gdy identyfikator produkcyjny partii zostanie umieszczony na danym przedmiocie, możliwe będzie 

bardziej precyzyjne połączenie go z historią produkcyjną. Jeśli odpowiednie dane zostaną właściwie 
zarejestrowane, będzie na przykład można zlokalizować oraz wycofać dane zdarzenia posiadające 
konkretny defekt produkcyjny. 

Podobnie, identyfikator naprawy partii , będzie stanowić łącznik z danymi dotyczącymi napraw 
danej grupy zdarzeń. 

 

5.1.3 Seryjna identyfikacja 

Seryjny identyfikator zapewnia najwyższy poziom identyfikowalności. Jest to też jedyny właściwy 
identyfikator dla części MRO, które posiadają wykaz materiałowy zdarzenia. 

Ponadto, seryjna identyfikacja eliminuje potrzebę nanoszenia identyfikatorów produkcyjnych oraz 
naprawczych partii, gdyż takie dane mogą być połączone z identyfikatorem seryjnym. 

Istnieją dwa rodzaje identyfikacji seryjnej: 

1. Identyfikator seryjny zależący od klasy (zawierający identyfikator klasy obiektu): Typ 
części może być rozpoznany przez odczytanie identyfikatora. 

2. Identyfikator klasy niezależny od klasy: Typ części nie może być rozpoznany przez odczytanie 
identyfikatora.
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W idealnych warunkach identyfikator seryjny jest przypisywany i nanoszony przez producenta na 

etapie produkcji. W przypadku braku przypisanego identyfikatora produkcyjnego , może zaistnieć 
sytuacja, w której operator warsztatu będzie musiał przypisać seryjny identyfikator w celu 
umożliwienia rejestracji historii serwisowej oraz historii użycia. 

 

5.1.4 Mapowanie kluczy identyfikacyjnych GS1 

Poniższy schemat przedstawia różne opcje identyfikacji oraz sposób ich wdrożenia przy użyciu 
standardów GS1. 

 

Rysunek 5-1 Poziomy identyfikacji oraz klucze identyfikacyjne GS1 
 

 
 
 

 

5.2 Świadectwo funkcjonalności oraz status zmian 

Homologacja typu lub certyfikat zgodności są udzielane produktowi, który spełnia minimalne 
wymogi techniczne i bezpieczeństwa. Zasadniczo, homologacja typu jest wymagana zanim 

produkt dopuszczony zostanie do sprzedaży w danym kraju, tak więc wymogi dla danego 
produktu będą się różnić w zależności od kraju. Zgodność z wymogami homologacji typu może 
być wykazana za pomocą oznakowania z tyłu produktu, lub w formie certyfikatu homologacji typu, 
który może być uzyskany przez producenta i być przechowywany w formie elektronicznej jako 

plik. 

Dla różnych kategorii komponentów kolejowych istnieją stosowne regulacje (poglądowo patrz 2) 
definiujące zarówno warunki do spełnienia w celu uzyskania homologacji jak również sposób 
utrzymywania homologacji  w przypadku zaistnienia zmian w projekcie. W niektórych 
sytuacjach, zastosowanie oznakowania świadectwa funkcjonalności (nadrzędna wersja) oraz 
statusu zmian (podrzędna wersja), pozwoli na utrzymanie i modyfikację istniejącej homologacji 

typu jeśli ma to zastosowanie. 

Oznacza to, że oprócz identyfikatora także te dwa atrybuty mogą wymagać naniesienia na nowo 
wyprodukowany przedmiot. Gdy takie przedmioty ulegają naprawie, może zajść konieczność 

aktualizacji statusu funkcjonalnego oraz statusu aktualnego przeglądu, w zależności od wymogów 
prawnych.  

W przypadku gdy świadectwo funkcjonalności oraz status zmian są oznaczone na części MRO, 
wówczas świadectwo funkcjonalności oraz status zmian mogą być stosowane jedynie w połączeniu 

z identyfikatorem na poziomie obiektu (GTIN). W przypadku zastosowania seryjnych 
identyfikatorów, te atrybuty nie są konieczne, poza wyjątkami kiedy tak stanowić mogą wymogi 
prawne. 

 

5.3 Bezpośrednie znakowanie 

Istnieją cztery główne typy zdarzeń, w który zaistnieje konieczność znakowania niezapakowanych 

class-level: 
 

GTIN + 
manufacturing 

lot  ID 

lot-
 

identifica
 

GTIN + GLN 
+ 

refurbishment 
lot  ID 

 
class-

dependent:  
GTIN + 

manufacturin
 serial-

 
class- 

independent: 
GIAI 
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zdarzeń: 

■ produkcja (production) 

■ odbiór (receipt) 

■ instalacja (installation) 

■ regeneracja/renowacja (refurbishment) 

 

Jak przedstawia rysunek 5-2, proces produkcji będzie mieć miejsce tylko raz podczas cyklu życia 

zdarzenia, podczas gdy inne zdarzenia mogą mieć miejsce wiele razy, w zależności od obiektu. 
 

 
Rysunek 5-2  Zdarzenie znakowania w trakcie cyklu życia części MRO 

 

 
    

 

     Ważne: Najlepszą praktyką jest ograniczanie oznaczeń liczbowych do minimum i bazowanie 
na elektronicznej wymianie danych na tyle na ile jest to możliwe. Reguły w tym standardzie 
zostały oparte na tej zasadzie. 

 
Znakowanie na etapie produkcji 

Na etapie produkcji, identyfikator zdarzenia będzie nanoszony przez producenta. W zależności od 
typy części MRO, oznaczone zostanie też świadectwo funkcjonalności oraz statusu zmian. 

 

Znakowanie na etapie odbioru 

Na etapie odbioru, dysponent może stwierdzić, że oznaczenie na zdarzeniu nie jest czytelne lub nie 
posiada odpowiedniego poziomu uszczegółowienia, a tym samym wymaga uzupełnienia/wymiany 

na nowe. Może też wystąpić sytuacja, w której dostawca nie jest zobligowany mocą umowy 
oznaczać zdarzenia.  

 
Znakowanie na etapie instalacji 

Na etapie instalacji, znakowanie identyfikatora nie będzie zmieniane ale może zostać naniesione 
dodatkowe oznaczenie z danymi konfiguracyjnymi, na przykład w przypadku części MRO nie 
posiadającej seryjnego identyfikatora lub gdy brak jest dostępu do rzetelnego elektronicznego 
źródła danych. Ponadto, identyfikator może wymagać naprawy w przypadku gdy jest nieczytelny 
lub nieobecny (np. w przypadku gdy zaginie podczas transportu). 

 

Znakowanie na etapie regeneracji/renowacji 

Na etapie regeneracji brakujące lub nieczytelne oznaczenie zostanie dodane lub wymienione. 
Ponadto, w wyniku regeneracji za sprawą na przykład mycia pod ciśnieniem 2,500 bar, oznaczenie 
może zostać rutynowo wymienione. 

Dla zdarzeń bez identyfikatorów seryjnych, identyfikator regeneracji partii może zostać 
naniesiony (osobno) w celu połączenia zdarzenia z historią serwisową. 
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5.3.1 Przegląd głównych scenariuszy 

Poniższa tabela przedstawia główne scenariusze znakowania oraz identyfikacji. 
 

Tabela 5-1 Scenariusze znakowania oraz identyfikacji 

Główny 
scenariusz 

Podscenari
usz 

GTIN ID 
produkcyj
ne partii 

Seryjne 
ID 
produkcyj
ne 

GIA
I 

ID naprawcze 
partii 

Dodatkowe 
dane 

Znakow
anie na 
etapie 
produkc
ji 

A X     (1) 

B X X    (1) 

C X  X   (2) 

D    X  (2) 

Znakowanie 
na etapie 
odbioru 

E (3)   

Znakowa
nie na 
etapie 
instalacj
i 

F (3)  (4) 

Znakowani
e na etapie 
naprawy 

G (3) (5) (5) 

Uwagi: 

(1) Znakowanie dodatkowych danych jak świadectwo funkcjonalności lub status zmian może wymagać połączenia ze 
zdarzeniem. 

(2) Należy unikać dodatkowych informacji, gdyż seryjny identyfikator pozwala na skojarzenie danych elektronicznie. 

(3) Oryginalne oznakowanie może wymagać odświeżenia lub aktualizacji lub może zaistnieć potrzeba naniesienia GIAI 
przypisanego do właściciela. 

(4) Oznakowanie danych konfiguracyjnych może być prawnie wymagane. 

(5) Dla zdarzeń bez identyfikatorów seryjnych może zajść potrzeba aktualizacji świadectwa 
funkcjonalności lub statusu zmian, a ponadto może zaistnieć potrzeba zastosowania oznaczenia partii po 
regeneracji. 

 

Przykłady 

5.4 Znakowanie złożonych części MRO 

Złożone złożone MRO nie posiadają powierzchni, która należałaby wyłącznie do tego elementu, a 

nie do jego , która nadawałaby się do umiejscowienia oznaczenia. Dlatego też, jedyną dostępną 
powierzchnią będzie powierzchnia na jednym z komponentów, który wchodzi w skład złożonej 

części MRO. Takie komponenty będą posiadać też swoje odrębne oznakowania. 

 
Sposoby działania 

W praktyce można zastosować dwa sposoby działania: 

1. Unikać podwójnych oznaczeń pozwalając jednemu podkomponentów odgrywać podwójną rolę 
(wiodącej części). Identyfikator naniesiony na wiodącą część odgrywa dwie role, w zależności 
od statusu (zamontowany lub niezamontowany). Definiuje rodzica lub samego siebie. 
Przy tym sposobie identyfikator naniesiony na podzespół jest wykorzystany do identyfikacji 
podzespołu oraz komponentu rodzica. Taki sposób działania odpowiada sposobowi jaki 
operatorzy postrzegają część MRO, stosując instalacyjny wykaz materiałowy gdzie tylko 
komponenty, które fizycznie istnieją, podlegają identyfikacji. 

2. Zastosowanie dodatkowego oznaczenia na jednym z podzespołów (części wiodącej), który 
identyfikuje obiekt główny (rodzica). 
W tym przypadku jeden z podzespołów będzie posiadać dwa oznakowania. Pierwszy będzie 
zawierać identyfikator podzespołu, a drugi zawierać będzie identyfikator obiektu głównego 
(rodzica). Takie podejście wpasowuje się w sposób w jakim część MRO jest produkowana. 

 
Rozwiązanie 

Standard będzie miał zastosowanie do obu przypadków i będzie stanowić most pomiędzy nimi. 
Dwa oznaczenia są dopuszczalne, ale w takim przypadku strony zaangażowane będą musiały mieć 
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możliwość łatwego rozpoznania drugiego oznaczenia (dwa kody kreskowe będzie używać różnych 
Identyfikatorów Zastosowania GS1) 

 
Przykład 

 

Figure 5-3 Zderzak (przykład złożonej części MRO) 
 

 

Przykład przedstawia zderzak, który jest złożoną częścią MRO składającą się 4 podzespołów 
(pochwa zderzaka, tarcza, tuleja zderzaka, sprężyna pierścieniowa). Pochwa zderzaka stanowi 
część wiodącą. 

Opcja 1 (preferowana): 

Pochwa zderzaka otrzymuje jedno oznaczenie. W stanie zmontowanym, Identyfikator odnosi się do 
zderzaka, a w stanie niezamontowanym identyfikator odnosi się do pochwy zderzaka. 

Opcja 2: 

Pochwa zderzaka otrzymuje dwa oznaczenia, jedno identyfikuje pochwę zderzaka, a drugie 
identyfikuje zderzak. Drugie oznaczenie będzie rozpoznawalne jako “oznaczenie główne” 

 

5.5 Znakowanie i identyfikacja opakowań 

Części MRO posiadają rozmaite typy i rozmiary, co wiąże się wieloma typami opakowań. 

Ponadto, sposób w jaki części MRO będą używane, gdy trafią już na stan, może się różnić: 

■ Obiekt może pozostać na palecie 

■ Obiekt może być zabrany z palety 

■ Obiekt może być pobrany z opakowania zbiorczego 

■ Opakowanie handlowe stanowi minimalną ilość towaru do pobrania 

■ Obiekt jest przechowywany w skrzyniach – albo w opakowaniu jednostkowym lub jako 
niezapakowany 

 
W zależności od typu przedmiotu, identyfikator, który musi być zarejestrowany w momencie 
pobrania przedmiotu ze stanu magazynowego, może mieć poziom klasy albo być identyfikatorem 

seryjnym, co ma znaczenie dla informacji umieszczanych na opakowaniu. 
 

Rysunek 5-4 Identyfikacja na poziomie opakowania 

Poziom opakowania Oznaczenie 

Bezpośrednie opakowanie zawierające 
jedno zdarzenie. 

Takie samo jak identyfikator zdarzenie niezapakowanego. 

Zgrupowanie  (łącznie z 
jednostkowym opakowaniem 
zawierającym wiele zdarzeń) 

GTIN dla grupy, opcjonalnie identyfikator produkcyjny serii/ 
identyfikator seryjny (do sprecyzowania w przyszłej wersji 
standardu) 

Komplet (kit) GTIN kompletu, opcjonalnie identyfikator produkcyjny serii/ 

identyfikator seryjny (do sprecyzowania w przyszłej wersji 
standardu) 
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CZĘŚĆ II – ZASADY GŁÓWNE 
 

6 Identyfikacja 

 
6.1 Klucze identyfikacyjne 

Klucz to inaczej atrybut (lub grupa atrybutów) danego obiektu, który służy do jednoznacznej 
identyfikacji tego obiektu w obrębie konkretnej domeny obiektów. Często pojedynczy atrybut jest 

używany jako klucz, choć w niektórych przypadkach wymagana jest grupa atrybutów. W 
terminologii modelowania danych, są to klucze proste i odpowiednio klucze złożone. 

Tabela 6-1 przedstawia wykaz kluczy stosowanych do identyfikacji obiektów MRO. 
 

Tabela 6-1 Przegląd kluczy identyfikacyjnych 

atrybut/atrybuty kluczowe typ klucza poziom identyfikacji 

GTIN klucz prosty klasa 

GTIN + identyfikator produkcyjny partii klucz złożony partia 

GTIN + GLN + numer partii po regeneracji klucz złożony partia 

GTIN + seryjny identyfikator produkcyjny klucz złożony zdarzenie 

GIAI klucz prosty zdarzenie 

 

Uwaga: Prosimy o zwrócenie uwagi w części 9. na formaty danych kluczy. 

 

6.2 GTIN 

[6-1] Numer GTIN BĘDZIE przypisywany zgodnie z ogólnymi zasadami zarządzania GTIN 
zdefiniowanymi w [GTIN-MAN]oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w kolejnictwie jak 
definiuje to część 7. tego standardu. 

[6-2] Numer GTIN BĘDZIE przypisywany przez stronę, które posiada odpowiedzialność funkcyjną lub 
konstrukcyjną oraz/lub odpowiada za prawną akceptację. Oznacza to, że jeden z poniższych 

podmiotów (w kolejności ważności) będzie przypisywać numer GTIN za pomocą Prefiksu GS1 
Firmy: 

a. Właściciel marki, który jest właścicielem specyfikacji części MRO, bez względu na to gdzie 
lub przez kogo zostanie ona wyprodukowana. 

b. Podmiot produkujący część MRO, tak zwany Producent Oryginalnego Sprzętu (OEM). 

c. W przypadku gdy dystrybutor postanowi sprowadzić na rynek daną część MRO bez numeru 

GTIN, wówczas BĘDZIE musiał podjąć kroki w celu uzyskania identyfikatora GTIN od 

właściciela marki lub producenta oryginalnego sprzętu, a w międzyczasie MOŻE przypisać 
numer GTIN używając własnego Prefiksu GS1 Firmy. 

 

6.3 GTIN + identyfikator produkcyjny partii 

[6-3] Identyfikator produkcyjny partii będzie unikalny w połączeniu z numerem GTIN i nigdy nie będzie 
powtórnie wykorzystywany. 

[6-4] Identyfikator produkcyjny partii będzie przypisany przez producenta. 

[6-5] Atrybuty identyfikowane za pomocą GTIN +numeru produkcyjnego partii będzie odpowiadać 
grupie zdarzeń, które zostały wyprodukowane jako część tej samej partii produkcyjnej. 

 

6.4 GTIN + seryjny identyfikator produkcyjny 

[6-6] Seryjny identyfikator produkcyjny będzie unikalny w połączeniu z GTIN i nie nie będzie 
powtórnie wykorzystywany. 

[6-7] Seryjny identyfikator produkcyjny będzie nadawany przez producenta. 
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6.5 GIAI 

[6-8] GIAI BĘDZIE unikalny i nigdy nie będzie wykorzystywany ponownie. 

[6-9] GIAI będzie nadawany przez dysponenta lub producenta (patrz zasada [6-2]). 
 

6.6 GTIN + GLN zakładu remontowego + identyfikator partii naprawczej 

[6-10] Identyfikator partii naprawczej będzie unikalny w połączeniu z GLN warsztatu (miejsce 
produkcji/ serwisowania) przeprowadzającego regenerację i nie będzie powtórnie 
wykorzystywany. 

[6-11] Identyfikator partii po regeneracji będzie przypisywany przez zakład remontowy. 
 

6.7 Prefiks GS1 Firmy (GCP) 

Prefiks GS1 Firmy jest umieszczony na początku kluczy identyfikacyjnych GS1 i ma za zadanie 
ustalić unikalność globalną (patrz część 9. w celu uzyskania dokładniejszych informacji). 

[6-12] Prefiks GS1 Firmy BĘDZIE wykorzystywany tylko do wydania kluczy przez lub w imieniu 
firmy, która jest licencjobiorcą Prefiksu GS1 Firmy, zgodnie z zasadami alokacji kluczy 
zdefiniowanymi w części 4. Specyfikacji Ogólnej oraz zgodnie z praktykami zarządzania. 

[6-13] W przypadku gdy status własności lub prawna struktura firmy, która przypisała klucz zmieni 
się, na przykład za sprawą fuzji, przejęcia, podziału lub wydzielenia spółki, odpowiedzialność 

za Prefiks GS1 Firmy BĘDZIE zmieniony zgodnie z zasadami opisanymi Specyfikacji Ogólnych 
w części 1.6 Alokacja.
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7 Zasady zarządzania GTIN  

Zasady ten tłumaczą w jaki sposób numery GTIN powinny być przydzielane częściom MRO dla 
celów katalogowania i zarządzania. Zasady te są też wyjaśnione w zakładce strony internetowej 
GS1 dotyczącej zarządzania danymi. 

 

7.1 Ogólne zasady 

Przynajmniej jedna z poniższych zasad przewodnich musi mieć zastosowanie, aby zmiana 

identyfikatora GTIN była wymagana. 

■ Czy konsument oraz/lub partner handlowy dokonują rozróżnienia pomiędzy zmienionym lub 
nowym produktem a produktem poprzednim/obecnym? 

■ Czy zaistniał prawny obowiązek ujawnienia względem konsumenta oraz/lub partnera? 

■ Czy istnieje istotny wpływ na łańcuch dostaw (np. jak produkt jest transportowany, 
magazynowany, odbierany)? 

[źródło: GTINMAN] 
 

7.2 Dodawanie nowej klasy części MRO 

[7-1] Gdy stworzona została nowa część MRO, która różni się formą, sprawnością lub funkcją od 
innej już istniejącej części, przypisany BĘDZIE jej nowy numer GTIN. 

Przykłady: 

■ Wprowadzenie balisy klasy B grubszej o 3 mm oraz o większej odborności na wodę obok 
istniejącej już balisy klasy A. 

■ Typy łączy dla różnych napięć. Każdy łącznik wymaga osobnego numeru GTIN. 

■ Kable miedziane o różnej średnicy będą rozróżniane za pomocą numerów GTIN. 

 

 
[7-2] Jakikolwiek poziom hierarchii, który jest wyceniany, zamawiany i  zafakturowany osobno w 

jakimkolwiek punkcie łańcucha dostaw POWINIEN otrzymać własny numer. 

Przykłady: 

■ Karton zawierający 100 przełączników prądu wymaga numeru GTIN, który będzie różnił 
się od numeru GTIN poszczególnego przełącznika. 

■ Opakowanie z parą wycieraczek do szyb wymaga numeru GTIN , który będzie się różnił od 
od numeru GTIN poszczególnej wycieraczki. 

 

7.3 Zmiana istniejącej klasy części MRO 

[7-3] W przypadku gdy zmieni się forma, sprawność oraz funkcja istniejącej części MRO, wówczas 
BĘDZIE mu przypisany nowy numer GTIN. Nowo wyprodukowane zdarzenia BĘDĄ oznaczone 
nowym numerem GTIN. Numery GTIN naniesione na już wyprodukowane przedmioty BĘDĄ 
posiadać niezmieniony numer GTIN. 

Przykłady: 

■ W przypadku poręczy wagonów pasażerskich kolor jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. 
Tym samym, zmiana koloru będzie wymagać zmiany numeru GTIN, tj. NOWEGO numeru GTIN. 

■ Zmiana wysokości i szerokości zewnętrznej obudowy o więcej niż 20% NOWY GTIN 

■ Modyfikacja stopni do pociągu, zwiększenie szorstkości powierzchni. TEN SAM  numer  GTIN 

Uwaga: Zmniejszenie szorstkości wymagałoby NOWEGO numeru GTIN. 

■ Modyfikacja jednostki kontroli systemu HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) NOWY 
numer GTIN 

 

 
[7-4] W przypadku gdy część MRO jest oznaczona numerem i zawiera dane dotyczące świadectwa  

funkcjonalności oraz statusu zmian, przepisy MOGĄ pozwolić na niezmienianie identyfikatora 
GTIN dla niektórych zmian w formie, sprawności lub funkcji.
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Przykłady: 

■ Organ regulujący w Szwajcarii nie wymaga zmiany identyfikatora części jeśli 
WSZYSTKIE poniższe warunki zostaną spełnione: 

□ Funkcja nie ulegnie zmianie 

□ Zakres użytkowania nie ulegnie zmianie 

□ Panele użytkownika nie zostaną zmienione 

□ Analiza ryzyka oraz dokumentacja przeglądów sprawności nie zmienią się 

□ Ryzyko wynikające z użytkowania części MRO nie zwiększy się (może się zmniejszyć lub 
pozostać takie same) 

□ Istnieje oznakowanie, które pozwala użytkownikowi jasno rozróżnić identyfikator klasy oraz 

poziom przeglądu/funkcjonalności. Jeśli nie występuje takie złożone oznakowanie na 
komponencie, wówczas zmiana identyfikatora klasy jest obowiązkowa. 

 
[7-5] W przypadku gdy forma, dopasowanie oraz funkcja istniejącego zdarzenia zmieni się za 

sprawą regeneracji/renowacji, wówczas numer GTIN oraz poziomy świadectw funkcjonalności 
oraz statusów zmian BĘDĄ  niezmienione. 
Wyjątek: Patrz zasada 8-10 dla obiektów MRO, które zostały poddane regeneracji w celu ich 
późniejszej sprzedaży “jako nowe”. 

 

     Ważne: Dane podstawowe odnoszące się do numeru GTIN (oraz poziomów 
funkcjonalności/statusu zmian)m gdy są oznaczone na części MRO, odzwierciedlają stan 
na etapie jego pierwszej dostawy. Należy zachować szczególną ostrożność przy 
zarządzaniu danymi podstawowymi, które mogą ulec zmianie za sprawą regeneracji. 

 

     Uwaga: Jeżeli zdarzenie jest identyfikowane na poziomie klasy obiektu, możliwe jest 
dodanie numeru partii po regeneracji odnoszącego się do zmian w technicznej 
specyfikacji lub dodanie stanu funkcjonalnego/przeglądowego. Jeżeli zdarzenie jest 

opatrzone seryjnym identyfikatorem, informacje o zmianach technicznych specyfikacji 
są rejestrowane i udostępniane elektronicznie. 

Przykłady: 

■ część MRO ma aktualizowane oprogramowanie. 

■ część MRO na poziomie funkcjonalności A,  stanie przeglądu 2, teraz po regeneracji spełnia 
kryteria poziomu funkcjonalności B oraz stanu przeglądu 1 

 

7.4 Deaktywacja istniejącej klasy części MRO 

[7-6] Numer GTIN przypisany obiektowi MRO, który wszedł do produkcji NIE BĘDZIE nigdy użyty 

ponownie. 

Przykłady: 

■ część MRO X staje się nieaktualna i nie jest już sprzedawana. Tym niemniej, nadal jest w 
użyciu. Jej numer GTIN nie będzie użyty do identyfikacji innej części MRO. 

 

 
[7-7] Numer GTIN przypisany obiektowi MRO, który nigdy nie wszedł do produkcji MOŻE być 
wykorzystany ponownie do oznaczenia innej części MRO.
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8 Zasady znakowania 

 
8.1 Wstęp 

Informacje zamieszczane na obiektach mają dwie zasadnicze formy. 

1. Informacja wykorzystywana przez ludzi: HRI oraz non-HRI. 

2. Dane stworzone z myślą o ich przechwytywaniu przez maszynę: Kody kreskowe oraz znaczniki 
EPC/RFID. 

Kody kreskowe oraz znaczniki RFID są odczytywane przez maszyny i stanowią bezpieczną i 

wydajną metodę przesyłania strukturalnych danych, podczas gdy tekst i grafika pozwalają 
ludziom na dostęp do podstawowych informacji w każdym punkcie łańcucha dostawy i służą jako 

rozwiązanie na wypadek sytuacji awaryjnej, gdy dane AIDC nie można odczytać. Obie metody 
mogą istnieć razem. 

Ten standard określa zasady oznakowywania zdarzeń niezapakowanych (znakowanie bezpośrednie) 
jak również znakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych. Rysunek 8-1 ilustruje scenariusze 
znakowania obowiązujące w ramach tego standardu. Zasady dotyczące poszczególnych scenariuszy 
są opisane w kolejnych akapitach. 

Rysunek 8-1 Przegląd scenariuszy znakowania 

 

Znakowanie bezpośrednie Znakowanie na etapie produkcji 

Dodatkowe znakowanie na etapie odbioru, instalacji lub 
regeneracji 

Naprawa zagubionych lub uszkodzonych oznakowań 

Znakowanie opakowania Znakowanie jednostkowego opakowania 

Znakowanie zbiorczego opakowania 

 
 

 

8.2 Znakowanie bezpośrednie 

 
8.2.1 Ogólne zasady 

[8-1] Dopuszczalne nośniki danych AIDC dla znakowania bezpośredniego: 

□ GS1 DataMatrix (preferowany) lub Kod GS1 QR  

□ EPC/RFID jako dodatkowy (chyba że RFID jest jedyną możliwą alternatywą) 

 

     Uwaga: GS1 DataMatrix jest bardziej skompresowany i posiada wyższy współczynnik korekcji 
błędów. 

 
8.2.2 Znakowanie na etapie produkcji 

[8-2] Na etapie produkcji oznaczenie POWINNO być nanoszone na każde zdarzenie i zawierać albo: 

□ GTIN, albo 

□ GTIN + Identyfikator produkcyjny partii, albo 

□ GTIN + Seryjny Identyfikator produkcyjny partii, lub 

□ GIAI 

[8-3] Oznaczenie POWINNO zawierać dane w formatach AIDC oraz HRI i powinno być nanoszone za 
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pomocą techniki permanentnego znakowania bezpośredniego. 

[8-4] Poziom identyfikacji, który należy zastosować, BĘDZIE ustalony przez producenta części MRO, 
w oparciu o najbardziej rygorystyczne wymogi klienta. 

 

[8-5] Klienci BĘDĄ akceptować bardziej dokładny poziom identyfikacji niż wymagają to od 
poszczególnej części MRO. W przypadku konfliktu pomiędzy wymaganiami klienta a 

producenta, producent MOŻE zdecydować się na dodanie dodatkowych atrybutów. Na 
przykład, GTIN + numer produkcyjny partii + seryjny identyfikator produkcyjny obsługuje 
poziom identyfikacji klasy, partii oraz poziom seryjny. 

[8-6] Oznaczenia bazujące na numerach GTIN MOGĄ mieć dołączone dodatkowe atrybuty. Oprócz 
świadectwa funkcjonalności i statusu zmian jak opisuje to część 9, MOGĄ być dołączone 
dodatkowe atrybuty jednostek handlowych jak definiują to Specyfikacje Ogólne, na przykład 
data produkcji, data przydatności.  

     Ważne: Dla zdarzeń posiadających identyfikator seryjny nie ma technicznego wymogu 
kodowania tych dodatkowych atrybutów w nośnikach danych AIDC, gdyż  mogą być one 
udostępnione elektronicznie lub połączone z seryjnym identyfikatorem.  Wymogi prawne 
mogą wymagać aby oznaczenie tych atrybutów było możliwe do odczytania przez człowieka. 

 
[8-7] Jeśli znakowanie zgodnie z zasadami [8-2] oraz [8-3] nie jest możliwe, POWINNO być 

zastosowane alternatywne znakowanie zgodnie z kryteriami opisanymi na rysunku 8-2, a 
jednocześnie przy obustronnym porozumieniu z klientem. 

 
Rysunek 8-2 Wyjątki dla oznakowań bezpośrednich – drzewo decyzyjne 

 

Części 
wiodące 

[8-

8] Jeżeli 

zdarzenie 

stanowi 
podzespół 
główny 
złożonej 
części MRO, 
MOŻE 
wówczas być 

zastosowane 
dodatkowe 
oznaczenie 
zawierające 
identyfikator 
GIAI 

komponentu 
nadrzędnego. 

[8-

9]  Komponent 
może być 
jedynie 
podzespołem 

głównym  
złożonej 
części MRO. 
Tym samym, 
część MRO 
NIE POWINNA 

posiadać 
więcej niż 

jedno 
oznaczenie 

części wiodącej. Dodatkowo, patrz części 5.4 Znakowanie złożonych części MRO oraz część 
9.1.5 GIAI linii produkcyjnej. 

 
Regenerowane części MRO sprzedawane nowym klientom “jako nowe” 
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[8-10] Części MRO, które zostały zregenerowane w celu odsprzedaży nowym klientom MOGĄ 
wymagać aktualizacji świadectwa funkcjonalności oraz statusu zmian, które były 
wprowadzone na etapie produkcji. 

 

8.2.3 Dodatkowe znakowanie na etapie otrzymania, instalacji oraz regeneracji 
 

     Ważne: W przypadku obiektu opatrzonego numerami seryjnym,i umieszczenie dodatkowych 
oznaczeń POWINNO być unikane, jako że dane podlegają wymianie elektronicznej i mogą być 
przypisane do identyfikatora seryjnego. 

 
Dodatkowe znakowanie na etapie odbioru 

[8-11] W sytuacji gdy oryginalny identyfikator nie zapewnia wystarczającego poziomu 
uszczegółowienia, operator lub warsztat MRO mogą zastosować dodatkowe oznaczenie 

zawierające identyfikator GIAI przy użyciu techniki trwałego lub nietrwałego znakowania. 

[8-12] Znakowanie MOŻE być nanoszone za pomocą techniki trwałego lub nietrwałego znakowania, 
a wówczas POWINNO być łatwe do odróżnienia względem oznaczenia zawierającego 
oryginalny identyfikator. 

 
Dodatkowe znakowanie na etapie instalacji 

[8-13] Na etapie instalacji MOŻE być wymagane dodatkowe oznaczenie na zdarzeniu zawierającym 
dane konfiguracyjne. 

[8-14] Oznaczenie BĘDZIE wówczas naniesione za pomocą techniki bezpośredniego znakowania 
nietrwałego i BĘDZIE ono łatwe do odróżnienia względem oznaczenia zawierającego 
nadrzędny identyfikator. 

[8-15] Oprogramowanie, po zainstalowaniu i oddzieleniu od swojego nośnika, opakowania lub 

dokumentacji BĘDZIE nadal identyfikowalne. 

 
Dodatkowe znakowanie na etapie regeneracji 

[8-16] MOŻE zajść potrzeba naniesienia dodatkowego oznaczenia na zdarzenie zawierające 
identyfikator partii po regeneracji + GLN miejsca produkcji/serwisowania. 

[8-17] Symbol ten BĘDZIE nanoszony za pomocą techniki bezpośredniego znakowania  
(preferowana technika nietrwałego znakowania) gwarantującej czytelność oznaczenia aż do 
momentu kolejnej regeneracji. Symbol ten BĘDZIE łatwy do rozróżnienia względem symbolu 

zawierającego główny identyfikator. 
 

8.2.4 Naprawa zagubionych lub uszkodzonych oznaczeń 

Na każdym etapie cyklu życia części MRO oryginalne oznaczenie może zgubić się lub uszkodzić 

lub stać się częściowo nieczytelne. 

[8-18] W przypadku gdy dojdzie do zaginięcia/uszkodzenia oznaczenia, POWINNO być naniesione 
nowe oznaczenie zawierające oryginalny identyfikator przydzielony przez producenta, co 
powinno odbyć się przy użyciu techniki bezpośredniego znakowania, zgodnie z zasadami   od 
[8-2] do [8-7] oraz rysunek [8-2]. 

[8-19] W przypadku gdy oryginalny identyfikator nie może być zrekonstruowany: 

□ Części MRO z identyfikatorami seryjnymi BĘDĄ miały przydzielony przez operatora lub zakład 
naprawczy identyfikator GIAI. 

□ Części z identyfikatorami nieseryjnymi BĘDĄ miały przydzielony przez operatora lub 
zakład produkcyjny identyfikator GTIN lub GTIN + identyfikator partii. 

 

Ważne: W takich przypadkach w repozytorium podczas wymiany danych dotyczących 

części MRO z partnerami handlowymi NALEŻY wskazać, że identyfikator zdarzenia nie 

jest oryginalnym identyfikatorem jak również fakt, że nie jest znana pełna historia 

zdarzenia. 
 

[8-20] W przypadku gdy oryginalny identyfikator jest znany, ale jego rekonstrukcja zajęłaby zbyt 
dużo czasu MOŻNA zastosować dodatkowe oznaczenie zawierające identyfikator GIAI, stosując 
w tym celu technikę trwałego lub nietrwałego znakowania, pozwalającą jasno odróżnić nowy 
identyfikator od oryginalnego. W takim przypadku identyfikator GIAI zostanie połączony z 
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oryginalnym identyfikatorem w systemie informatycznym i będzie pełnić rolę zastępczą. 
 

8.2.5 Zasady dotyczące umiejscowienia oznaczenia bezpośredniego 

Wyróżniono trzy główne metody znakowania bezpośredniego: Znakowanie trwałe bezpośrednio na 

część MRO (np. DPM - bezpośrednie znakowanie produktu), znakowanie nietrwałe przy pomocy 
trwałej etykiety takiej jak wydrukowana etykieta lub znacznik, oraz znakowania przy użyciu 
technologii  EPC-RFID. 

Ten standard przewiduje następujące zasady umiejscowienia oznaczeń bezpośrednich: 

[8-21] Bezpośrednie oznaczenia BĘDĄ przytwierdzone do części MRO w sposób, który pozwoli 
zachować ich widoczność nawet w trybie operacyjnym identyfikowanego zdarzenia – na 
przykład w strefie bezpieczeństwa wzdłuż torów podczas instalacji obiektu na pojeździe 
szynowym. 

[8-22] Bezpośrednie oznaczenia NIE BĘDĄ zakłócać funkcjonalności obiektu, do którego są 
przytwierdzone, na przykład na ruchomych elementach znajdujących się na zwrotnicach. 

[8-23] Urządzenia skanujące oraz odczytujące dane (takie jak telefony, tablety oraz podobne 
urządzenia) BĘDĄ w stanie odczytać dane z tabliczki/etykiety znamionowej pod kątem 

prostym. 

[8-24] Bezpośrednie oznaczenia z kodami kreskowymi NIE POWINNY być umiejscowione w 
zacienionym miejscu, co mogłoby zmniejszyć kontrast, a tym samym utrudnić skanowanie. 

[8-25] Bezpośrednie oznaczenia BĘDĄ nanoszone na powierzchniach płaskich. Powierzchnie zagięte 
mogą zmniejszyć czytelność kody kreskowego (należy sprawdzić stan oznaczenia po jego 
starannym naniesieniu - np. stosując system weryfikacji GS1), a co więcej może to też 
utrudnić przyklejenie tabliczek/etykiet. 

[8-26] Bezpośrednie oznaczenia BĘDĄ nanoszone w sposób, który będzie chronił je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (na przykład poprzez umiejscowienie ich w zacienionym 

miejscu lub w obszarze działania strumienia powietrznego danego obiektu). 

[8-27] Oznaczenia powinny być w miarę możliwości mocowane pod kątem minimum 45°, co 
pozwala na spłynięcie wody oraz zapobiega osadzaniu się kurzu. Ponadto, może to 
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia spowodowanego latającymi odłamkami. 

 

8.3 Znakowanie opakowań 

 
8.3.1 Ogólne zasady 

[8-28] Dozwolone nośniki danych AIDC dla znakowania paczek: 

□ GS1 DataMatrix, Kod GS1 QR lub GS1-128 

□ EPC/RFID jako dodatkowa opcja 

 

8.3.2 Opakowanie jednostkowe 

[8-29] Jednostkowe opakowanie części MRO BĘDZIE posiadać identyfikator zdarzenia 

niezapakowanego. 

[8-30] Oznaczenie BĘDZIE zawierać dane w formacie  AIDC oraz HRI. 

[8-31] W przypadku gdy jednostkowe opakowanie zawiera wiele zdarzeń, bezpośrednie oznaczenie 
POWINNO być oznaczone pojedynczym identyfikatorem zawierającym numer GTIN, który 
identyfikuje jednostkowe opakowanie jako zgrupowanie jednostek handlowych, ewentualnie w 
połączeniu z identyfikatorem produkcyjnym partii  lub identyfikatorem seryjnym. Jeśli nie jest 
to wykonalne, właściwe rozwiązanie będzie ustalone na podstawie bilateralnego porozumienia. 

 

[8-32] Oprogramowanie dystrybuowane za pośrednictwem dedykowanego fizycznego nośnika 

BĘDZIE opatrzone identyfikatorem GTIN stosowanym to identyfikacji oprogramowania. W 
przypadku  gdy nośnik nie jest dedykowanym nośnikiem, NIE POWINNO się stosować żadnych 
oznaczeń. 

 

8.3.3 Opakowanie handlowe 

[8-33] Opakowanie handlowe części MRO BĘDZIE oznaczone identyfikatorem GTIN zgrupowania 
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jednostek handlowych lub kompletu (kit). 

[8-34] Oznaczenie BĘDZIE posiadać dane w formacie AIDC oraz HRI.
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9 Standardy techniczne 

 
9.1 Formaty danych 

 
9.1.1 GTIN 

W tym standardzie stosowane są trzy formaty GTIN: GTIN-12, GTIN-13 oraz GTIN-14 (patrz rysunek 

9-1). 

[9-1] Klasy obiektów MRO BĘDĄ identyfikowane za pomocą następujących identyfikatorów:  GTIN-12 
albo GTIN-13 albo GTIN-14. 

 

     Uwaga: Dodatkowe zasady mają odniesienie do stosowania identyfikatora cyfrowego ‘9’ w 
formacie GTIN-14. Prosimy o zapoznanie się Ogólną Specyfikacją w celu zasięgnięcia 
dodatkowych informacji. 

 
[9-2] W przypadku gdy do identyfikacji zgrupowania jednostek handlowych stosowany jest GTIN-

14, wówczas identyfikator the GTIN-14 BĘDZIE bazować na identyfikatorze GTIN-12 lub 
GTIN-13 przypisanym zawartej w zgrupowaniu jednostce handlowej. Prosimy o zapoznanie 

się Ogólną Specyfikacją w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji. 
 

Rysunek 9-1 Ogólny zarys formatów GTIN 

(GTIN-13) 

 
(GTIN-14) 

 

(GTIN-12) 

[Część rysunku z GENSPECS_v17] 

 

Prefiks GS1 Firmy 
────────────────
─› 

     Numer referencyjny 
jednostki 

‹──────────────────
── 

Cyfra kontrolna 

 N
1 

N
2 

N
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N
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N5 N
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N
7 

N
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N
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N
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N
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N
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N13 

N
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N
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N
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N6 N
7 
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9 

N
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11 

N
12 

N
13 

N14 

Prefiks U.P.C. Firmy              Numer referencyjny jednostki   Cyfra kontrolna 
───────────────› ‹───────────────── 

  N
1 

N
2 

N
3 

N4 N
5 

N
6 

N
7 

N
8 

N
9 

N
10 

N
11 

N12 

   
            Uwaga: Prefiks GS1 Firmy (GCP) to ciąg od 4 do 12 cyfr. W zależności od długości prefiksu 

GCP, użytkownicy będą posiadać pojemność numeracji 100,000,000 jednostek (GCP 4 cyfr, 
numer referencyjny 8 cyfr) dla jednej jednostki (GCP 12 cyfr, numer referencyjny zero cyfr). 
Firmy mogą pozyskać licencję na więcej prefiksów jeśli jest to konieczne, więc nawet przy  
niewykorzystywaniu ponownie numerów GTIN, będą posiadać wystarczającą pojemność 
numeracyjną. 

 
Format kody kreskowego 

[9-3] Przy wprowadzaniu danych do GS1-128, GS1 DataMatrix lub Kodu GS1 QR, BĘDZIE użyty 
Identyfikator Zastosowania GTIN (01). 

[9-4] Przy kodowaniu GTIN-12 BĘDĄ dodawane dwa zera na początku, a przy kodowaniu GTIN-13 

BĘDZIE użyta jedna cyfra zero na początku (patrz rysunek 9-2) 
 

 
 
 

  Rysunek 9-2 Formaty GTIN w Identyfikatorach Zastosowania (01) 
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(GTIN-12)  

  

(GTIN-13)  
  

(GTIN-14)  
  

[

C
z
ę
ś
ć rysunku z GENSPECS_v17] 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-5] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych:GTIN 

 
Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych zgodnie z formatem nośnika ( EPC/RFID) 

[9-6] W przypadku gdy GTIN został zakodowany w znacznik EPC/RFID wówczas GTIN BĘDZIE 
zakodowany wraz z seryjnym identyfikatorem produkcyjnym do Banku Pamięci EPC (MB 01). 
Patrz punkt 9.3.2. 

 

9.1.2 Seryjny Identyfikator Produkcyjny 
 

Format Kodu Kreskowego 

[9-7] W przypadku użycia kodu kreskowego będzie zastosowany Seryjny Identyfikator Zastosowań 
GS1 (21). Identyfikator Zastosowań IZ (21) wskazuje, że pole danych zawiera numer seryjny. 
Dane są alfanumeryczne i mogą zawierać wszystkie znaki znajdujące się w zestawie znaków 
82 (patrz punkt 9.69.6). 

 

Rysunek 9-3 IZ(21) Numer Seryjny 

Identyfikator 
Zastosowań 

 

Numer seryjny 

2  1 X1 ───────────── zmienna długość─────────────› X20 

[źródło: GENSPECS] 

[9-8] Identyfikator Zastosowań (21) dopuszcza zmienną długość, która może wynosić nawet 20 
znaków. Tym niemniej, seryjny identyfikator produkcyjny POWINIEN być ograniczany do 18 
znaków w celu zapewnienia interoperacyjności z głównymi systemami ERP. 

.Uwaga: W przypadku zastosowania znaczników EPC/RFID w połączeniu z kodem kreskowym, 
mogą mieć zastosowania dodatkowe ograniczenie, patrz punkt 9.3.2. 

[9-9] Seryjny Identyfikator Zastosowań (21) POWINIEN użyty wraz z Identyfikatorem Zastosowań (01) 
GTIN. 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-10] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następująca tytuł/nagłówek danych: SERIAL (seryjny) 

 
Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych zgodnie z formatem nośnika ( EPC/RFID) 

[9-11]  W przypadku gdy seryjny identyfikator będzie zakodowany w znaczniku EPC/RFID, wówczas 
seryjny identyfikator produkcyjny będzie wprowadzony wraz z numer GTIN do Banku Pamięci 

EPC (MB 01). Patrz punkt 9.3.29.3.2 
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9.1.3 Identyfikator produkcyjny partii 
 

Format kodu kreskowego 

[9-12] W przypadku użycia kodu kreskowego będzie zastosowany Seryjny Identyfikator Zastosowań 
GS1 (10). 

Identyfikator Zastosowań (10) wskazuje, że pole danych zawiera numer partii. Dane są 
alfanumeryczne i mogą zawierać wszystkie znaki znajdujące się w zestawie znaków  82 (patrz 
punkt 9.69.6). 

 

Rysunek 9-4 IZ(10) Numer partii 

Identyfikator 

Zastosowań 

Numer partii 

1  0 X1───────────› zmienna długość ───────────›X20 

[źródło: GENSPECS] 

 

[9-13] Identyfikator Zastosowań (10) dopuszcza zmienną długość, która może wynosić nawet 20 
znaków. Tym niemniej, identyfikator produkcyjny partii  POWINIEN być ograniczany do 10 
znaków w celu zapewnienia interoperacyjności z głównymi systemami ERP. 

[9-14] Numer partii (10) POWINIEN być użyty wraz z Identyfikatorem Zastosowań (01) GTIN. 
 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-15] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następująca tytuł/nagłówek danych: BATCH (partia) 

 
Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych zgodnie z formatem nośnika (EPC/RFID) 

[9-16] W przypadku gdy Identyfikator produkcyjny partii jest zakodowany w załączniku EPC/RFID. 

wówczas Identyfikator produkcyjny partii  POWINIEN być zapisany w Pamięci Użytkownika 
(MB 11), przy użyciu Identyfikatora Zastosowań GS1 (10). Patrz punkt  9.3.4 Pamięć 
Użytkownika. 

 

9.1.4 GIAI 
 

Format kodu kreskowego 

[9-17] W przypadku użycia kodu kreskowego będzie zastosowany Seryjny Identyfikator Zastosowań 
GS1 (8004).  

 

Rysunek 9-5 AI 

(8004) 

 
Identyfikator 
Zastosowania 

Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI) 

Prefiks GS1 Firmy 
──────────────
─› 

Numer referencyjny 
indywidualnego  zasobu 
─────────────────────────
── 

 
───› 

8 0 0 4 N1   ... Ni Xi+1  ... zmienna długość Xj (j<=30) 

[źródło:GENSPECS] 

Identyfikator GIAI to ciąg maksymalnie 30 znaków, rozpoczynający się od Prefiksu GS1 Firmy 
(numeryczny), po którym następuje numer referencyjny indywidualnego zasobu. Numer 

referencyjny indywidualnego zasobu jest alfanumerycznym i może zawierać zestaw znaków 82 
(patrz 9.69.6). 

Uwaga: W przypadku gdy znacznik EPC/RFID jest stosowany w połączeniu z kodem kreskowym, 
mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, patrz punkt 9.3.3. 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-18] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu 
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kreskowego, POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych: GIAI 

 
Format EPC/RFID 

[9-19] W przypadku gdy identyfikator GIAI będzie zakodowany w znaczniku EPC/RFID, wówczas  
GIAI będzie wprowadzony do Banku Pamięci EPC (MB 01). Patrz punkt 9.3.3. 

 

9.1.5 GIAI linii montażowej 

 
Format kodu kreskowego 

[9-20]  W przypadku użycia kodu kreskowego zastosowany będzie Identyfikator Zastosowań GS1 
GIAI (7023)  

 

             Tabela 9-6 IZ (7023)                                 

 
Identyfikator 
Zastosowań 

GIAI linii montażowej 

Prefiks GS1 Firmy 
───────────────› 

Numer referencyjny 
indywidualnego zasobu 
─────────────────────────
── 

 
───› 

7 0 2 3 N1   ... Ni Xi+1  ... zmienna długość Xj (j<=30) 

[źródło:GENSPECS] 

Identyfikator GIAI linii montażowej to ciąg maksymalnie 30 znaków, zaczynających się od Prefiksu 
GS1 Firmy (numeryczny), po którym następuje numer referencyjny zasobu indywidualnego. 
Numer referencyjny zasobu indywidualnego jest alfanumeryczny i może zawierać wszystkie znaki 
zawarte w zestawie znaków 82 (patrz punkt  9.69.6). 

Uwaga: W przypadku zastosowania znacznika EPC/RFID wraz z kodem kreskowym, mogą 

obowiązywać dodatkowe ograniczenia, patrz punkt  9.3.3. 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-21] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych: GIAI - ASSEMBLY (linia 
montażowa) 

Format EPC/RFID 

[9-22] W przypadku zakodowania w znacznik EPC/RFID, identyfikator GIAI linii montażowej 
POWINIEN być wprowadzony do Banku Pamięci EPC  (MB 01). Patrz punkt 9.3.3. 

 
 

 
Identyfikat
or 
Zastosow
ań 

GTIN 

Prefiks GS1 Firmy 
─────────────────────────
──› 

Numer 
referencyjny 

‹─────────────── 

Cyfra 
kontrolna 

0 1 0 0 N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

N
5 

N
6 

N
7 

N
8 

N
9 

N
10 

N11 N12 

0 1 0 N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

N
5 

N
6 

N
7 

N
8 

N
9 

N
10 

N
11 

N12 N13 

0 1 N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

N
5 

N
6 

N
7 

N
8 

N
9 

N
10 

N
11 

N
12 

N13 N14 

      
Uwaga: W przeciwieństwie do kodów kreskowych, znaczniki EPC/RFID, które zawierają 

identyfikator GIAI linii montażowej nie mogą być odróżnione od znaczników EPC/RFID , 

które zawierają identyfikator GIAI komponentu. 

 

9.1.6 GLN miejsca produkcji/serwisowania 
 

Format kodu kreskowego 

[9-23] W przypadku zapisu GLN w kodzie kreskowym BĘDZIE należało użyć Identyfikator 
Zastosowania GS1(416) miejsca produkcji/serwisowania. 
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Tabela 9-7 IZ (416) 

Identyfikator 

Zastosowania 

Prefiks GS1 Firmy 
───────────────› 

   Numer 
referencyjny 
lokalizacji 

‹──────────────
─ 

Cyfra 

kontroln
a 

4 1 6 N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

N
5 

N
6 

N
7 

N
8 

N
9 

N
10 

N
11 

N12 N13 

[source: GENSPECS] 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-24] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w odcinku non-HRI etykiety kodu kreskowego, 

POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych:: PROD/SERV LOC 

 
Format EPC/RFID 

[9-25] W przypadku zakodowania w znacznik EPC/RFID, identyfikator GLN lokalizacji 
produkcji/serwisowania POWINIEN być wprowadzony do Banku Użytkownika(MB11) za 
pomocą Identyfikatora Zastosowania GS1 (416). Patrz punkt  9.3.4. 

 

9.1.7 Oznaczenie partii po regeneracji 
 

Format kodu kreskowego 

[9-26] W przypadku zapisu w kodzie kreskowy, NALEŻY użyć Identyfikatora Zastosowań GS1 dla 
partii po regeneracji (7020). 

 

Tabela 9-8 IZ (7020) 

Identyfikator 
zastosowania 

 

Identyfikator naprawy partii 

7 0 2 0 X1 ───────────── zmienna 
długość─────────────›X20 

[źródło: GENSPECS] 

[9-27] Oznaczenie partii po regeneracji BĘDZIE stanowić ciąg 17 znaków. 

[9-28] IZ (7020) partii po regeneracji BĘDZIE użyty w połączeniu z Identyfikatorem Zastosowań 
(416) miejsca produkcji lub świadczenia usługi oraz Identyfikatorem Zastosowania GTIN (01). 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-29] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w odcinku non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych: REFURB LOT 

 
Format EPC/RFID  

[9-30]   W przypadku zakodowania w znacznik EPC/RFID, identyfikator partii po regeneracji 
POWINIEN być wprowadzony do Pamięci Użytkownika  (MB 11) za pomocą Identyfikatora 

Zastosowania GS1 (7020). Patrz punkt  9.3.4. 

 

9.1.8 Świadectwo funkcjonalności 
 

Format kodu kreskowego 

[9-31] W przypadku kodu kreskowego, BĘDZIE należało zastosować Świadectwo Funkcjonalności 
(7021). 

 

Tabela  9-9 IZ (7021) 

Identyfikator 
Zastosowania 

 

Świadectwo funkcjonalności 

7 0 2 1 X1 ────── zmienna długość ─────›X20 
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[źródło: GENSPECS] 

[9-32] Świadectwo funkcjonalności BĘDZIE stanowić ciąg maksymalnie 5 znaków. 

[9-33] Świadectwo funkcjonalności BĘDZIE użyte użyte w połączeniu z Identyfikatorem Zastosowania 
(01) GTIN . 

 

Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych w dowolnym formacie (non-HRI) 

[9-34] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych: FUNC STAT 

 
Format EPC/RFID 

[9-35] W przypadku zakodowania w znacznik EPC/RFID, Świadectwo Funkcjonalności BĘDZIE będzie 
wprowadzone do Pamięci Użytkownika (MB 11), za pomocą Identyfikatora Zastosowania GS1 

IZ (7021). Patrz punkt 9.3.4. 

 

9.1.9 Status zmian 
 

Format Kodu Kreskowego 

[9-36]  W przypadku kodu kreskowego, BĘDZIE należało zastosować Status Zmian (7022). 
 

Tabela 9-10 AI (7022) 

Identyfikator 

Zastosowań 

 

Status zmian 

7 0 2 2 X1 ──────zmienna długość  ─────›X20 

[źródło: GENSPECS] 

[9-37] Status zmian BĘDZIE stanowić ciąg maksymalnie 5 znaków. 

[9-38] Status zmian BĘDZIE używany w połączeniu z Identyfikatorem Zastosowań (01) GTIN oraz ze 
Świadectwem Funkcjonalności (7021). 

Format Non-HRI  

[9-39] Przy wskazywaniu tego ciągu elementów w części non-HRI etykiety kodu kreskowego, 
POWINIEN być użyty następujący tytuł/nagłówek danych: REV STAT 

 
Format EPC/RFID  

[9-40] W przypadku zakodowania w znacznik EPC/RFID, Identyfikator Stanu Zmian BĘDZIE 
wprowadzony do Pamięci Użytkownika (MB 11) za pomocą Identyfikatora Zastosowania GS1 
IZ (7022). Patrz punkt  9.3.4. 

 

9.2 Symbolika kodów kreskowych 

[9-41] Dla bezpośredniego znakowania BĘDZIE należało użyć GS1 DataMatrix (preferowany) lub 
Kod GS1 QR, przy zachowaniu specyfikacji symbolik z tabeli 7 [GENSPECS]. 

[9-42] Dla znakowania opakowań BĘDZIE należało użyć albo GS1 DataMatrix, Kodu GS1 QR lub 
kody GS1-128, przy zachowaniu specyfikacji symbolik z tabeli 4 [GENSPECS]. 

 

9.2.1 GS1 DataMatrix 

Fragmenty zaczerpnięte z [GENSPECS]: 

GS1 DataMatrix stanowi niezależny, dwuwymiarowy matrycowy kod zbudowany z kwadratowych 
modułów umieszczonych wewnątrz wzorca wyszukiwania stanowiącego obwód symbolu. 

Wersja Data Matrix ISO ECC 200 jest jedyną wersją, która działa w oparciu o system danych 
strukturalnych GS1, łącznie ze Znakiem Symbolu Funkcja 1. Wersja ECC 200 stosuje algorytm 
korekcji błędów bazujący na kodzie Reeda-Solomona, który pozwala odczytać częściowo 
uszkodzone symbole. 

Niektóre z procesów produkcyjnych wykorzystywane do tworzenia symboli GS1 DataMatrix to: 

■ Bezpośrednie znakowanie produktu, takie to ma miejsce w przypadku znakowania mikro 
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punktowego (dot-peening) na przedmiotach takich jak metalowe części do samochodów, 
samolotów, narzędzi medycznych oraz implantów chirurgicznych. 

■ Laserowo lub chemicznie wyżłobione części z elementami o niskim kontraście i słabym 
świetle na ciemnym tle (np. płytki obwodu drukowanego oraz elektroniczne komponenty, 
instrumenty medyczne, oraz implanty chirurgiczne). 

■ Części i komponenty z szybkich nadrukiem atramentowym, gdzie zaznaczone kropki 
nie mogą tworzyć symboli skanowanych liniowo. 

Symbole GS1 DataMatrix są odczytywane przez dwuwymiarowe czytniki do przetwarzania obrazu 
systemy wizyjne. Większość innych skanerów, która nie jest dwuwymiarowa nie jest w stanie 
odczytać symboli GS1 DataMatrix. 

 

9.2.2 Kod kreskowy GS1 QR  

Fragmenty ze Specyfikacji Ogólnych [GENSPECS]: 

Kod kreskowy GS1 QR jest niezależną dwuwymiarową symboliką matrycową zbudowaną z 
kwadratowych modułów umieszczonych wewnątrz wzorca wyszukiwania stanowiącego obwód 
symbolu umieszczonych w trzech rogach symbolu. 

Kod Kreskowy QR 2005 jest jedynym członkiem rodziny kodów kreskowych QR Code, który 
współpracuje z strukturami danych systemowych GS1, łącznie ze Znakiem Symbolu Funkcja 1. Kod 
kreskowy ISO/IEC QR 2005 zawiera także specyfikacje Kodu Kreskowego Micro QR, ale ta 
symbolika nie jest stosowana w systemie GS1. Kod kreskowy QR 2005 stosuje algorytm korekcji 
błędów na bazie kodu Reeda-Solomona (z czterema poziomami korekcji, co pozwala odczytać 
częściowa uszkodzone symbole. 

Symbole kodu kreskowego GS1 QR są odczytywane przez dwuwymiarowe czytniki przetwarzania 
obrazu  oraz systemy wizji. Większość innych skanerów, która nie jest dwuwymiarowa nie jest w 
stanie odczytać symboli Kodu kreskowego GS1 QR. 

 

9.2.3 GS1-128 

Fragmenty ze Specyfikacji Ogólnych [GENSPECS]: 

Kod kreskowy GS1-128 został starannie opracowany w ramach współpracy pomiędzy GS1 oraz AIM 
(Association for Automatic Identification and Mobility). Wykorzystanie kodu kreskowego GS1-128 
zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i czyni systemowe ciągi elementów GS1 odmiennymi od 

zewnętrznych niestandaryzowanych kodów kreskowym. 

Symbolika GS1-128 stanowi podgrupę bardziej ogólnej symboliki Kodów 128. Na mocy 
porozumienia pomiędzy GS1 a AIM, wykorzystanie Znaku Funkcyjnego 1 FNC1) w strukturze kodu 

128 na pierwszej pozycji po znaku ‘start’ został zarezerwowany na wyłączność systemu GS1.  
 

9.3 EPC/RFID 

 
9.3.1 Znaczniki RFID Gen 2 

Źródło [TDS]: 

Termin “Znacznik RFID Gen 2 ” (lub po prostu  Znacznik “Gen 2”) używany w tej specyfikacji 
odnośni się do jakiekolwiek znacznika RFID, który jest zgodny z globalnym protokołem interfejsu 

radiowego GS1 EPC UHF Class 1Gen2, Wersja 1.2.0 i wyższa [UHFC1G2], albo do jakiegokolwiek 
znacznika RFID, który jest zgodny z kolejnym protokołem radiowym, który współdzieli tę samą 
mapę pamięci. Ten drugi zawiera specyfikacje obecnie opracowywane w ramach EPCglobal, takie 
jak protokół interfejsu radiowego GS1 EPC UHF Class 1 Gen2. 

 

9.3.2 SGTIN 

 
Schematy kodowania oraz ograniczenia 

SGTIN jest formatem EPC stosowanym do kodowania identyfikatora GTIN + identyfikator seryjny 
producenta. Standard TDS przewiduje dwa schematy kodowania dla SGTIN: 

■ SGTIN-96: Tylko numeryczny, bez początkowych zer, wartość dziesiętna musi być mniejsza 

niż 238 (tj., wartość dziesiętna mniejsza lub równa to 274,877,906,943). [TDS] 
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■ SGTIN-198: Wszystkie wartości dozwolone  (aż do 20 znaków alfanumerycznych). 
[TDS] 

[9-43] Stosowanie schematu SGTIN-96 nie jest zalecane, z powodu swojego ograniczenia. Aby 
umożliwić pełną interoperacyjność z kodami kreskowymi GS1, POWINIEN być wykorzystany 
schemat SGTIN-198. 
Uwaga:  Bank Pamięci EPC (MB 01) znacznika EPC/RFID wymaga przepustowości minimum 240 
bitów dla schematu  SGTIN-198. 

 
Wartości filtra 

[9-44] Na chwilę obecną zastosowanie konkretnych wartości filtrów nie zostało jeszcze 
ustandaryzowane. Z tego powodu, przy zapisywaniu znacznika NALEŻY stosować wartość filtra 
‘0’ (“wszystkie pozostałe”); podczas inwentaryzacji lub odczytywania znacznika, wartość filtra 

NALEŻY ignorować. 
 

9.3.3 GIAI 
 

Schematy kodowania 

Standard zapisu danych w znacznikach [TDS] definiuje dwa schematy kodowania przewidziane dla 
GIAI: 

■ GIAI-96: tylko numeryczny bez początkowych zer, wartość dziesiętna nie może 
przekroczyć długości Prefiksu GS1 Firmy. 

■ GIAI-202: wszystkie wartości dozwolone w Ogólnych Specyfikacjach GS1 (maksymalnie 
18-24 znaków alfanumerycznych, w zależności od długości prefiksu firmy). 

[9-45] Stosowanie GIAI-96 nie jest rekomendowane, za sprawą wyżej wspomnianego ograniczenia. 
W celu zapewnienia pełnej interoperacyjności z kodami kreskowymi GS1, jak stanowią o tym 
Specyfikacje Ogólne GS1, POWINIEN być zastosowany GIAI-202. 

UWAGA: Bank Pamięci (MB01) znacznika EPC/RFID wymaga co przepustowości co najmniej 
240 bitów aby mógł umożliwić kodowanie danych w GIAI-202. 

Wartości filtrów 

[9-46] Na chwilę obecną zastosowanie konkretnych wartości filtrów nie zostało jeszcze 
ustandaryzowane. Z tego powodu, przy zapisywaniu znacznika NALEŻY stosować wartość filtra 
‘0’ (“wszystkie pozostałe”); podczas inwentaryzacji lub odczytywania znacznika, wartość filtra 
NALEŻY ignorować. 

 

9.3.4 Pamięć użytkownika 

W oparciu o TDS: 

Pamięć Użytkownika (MB 11) dla znacznika  Gen2 EPC/RFID Tag może być używana w celu zapisu 

dodatkowych informacji w stosunku do nadrzędnego identyfikatora zapisanego w Banku Pamięci EPC. Pamięć 

użytkownika pomaga w kodowaniu Identyfikatorów Zastosowania GS1 takich jak IZ (10) BATCH/LOT. 

[9-47] Wsparcie znacznika EPC/RFID dla Pamięci Użytkownika jest opcjonalne, a tam gdzie 
występuje, pojemność może się różnić w zależności od konkretnego modelu chipa.  NALEŻY 
najpierw skonsultować się ze sprzedawcą odnośnie rozmiaru dostępnej Pamięci Użytkownik, 

tak aby spełniał on określone wymogi. 
 

9.4 Format HRI 

[9-48] Kody kreskowe POWINNY posiadać HRI obok symbolu. [Specyfikacje Ogólne punkt 4.14]. 
Nawiasy NALEŻY nadrukować wokół każdego Identyfikatora Zastosowań, ale same nawiasy 
NIE BĘDĄ  stanowić części zakodowanych danych kodu kreskowego. 

[9-49] NALEŻY stosować czcionki łatwe do odczytu (np. OCR-B jak definiuje to standard ISO 1073-
2) oraz zestaw znaków opisany w punkcie 9.69.6.  Rozsądne alternatywy czcionek i rozmiary 

znaków są dopuszczalne, pod warunkiem że ich zapis będzie łatwo czytelny. 

[9-50] W przypadku braku wystarczającej powierzchni MOŻNA pominąć HRI. W takim przypadku 
POWINIEN być obecny format non-HRI. 

 

9.5 Format Non-HRI  
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[9-51] Dla każdego pola danych zawierających element danych kodu kreskowego NALEŻY 
zastosować odpowiedni tytuł danych odnoszący się do właściwego Identyfikatora Zastosowań 
(patrz punkt 9.19.1). 

[9-52] Tytuły danych POWINNY mieć format opisany w Ogólnych Specyfikacjach GS1, w 
szczególności istotne jest aby były zapisane DUŻYMI LITERAMI. 

[9-53] NALEŻY stosować czcionki łatwo czytelne (np. OCR - jak definiuje to standard ISO 1073-2). 
Rozsądne alternatywy czcionek i rozmiary znaków są dopuszczalne, pod warunkiem że ich 

zapis będzie łatwo czytelny. 
 

9.6 Zestaw znaków 82 
 

     Tabela 9-1 Zestaw znaków 82 kodowanych w IZ GS1 

Sym
bol 
grafi

czny 

Nazwa Kodowa 
reprezentac
ja 

Sym
bol 
grafi

czny 

Nazwa Kodowa 
reprezentac
ja 

! Wykrzyknik 2/1 M Duża litera  M 4/13 

" Cudzysłów 2/2 N Duża litera N 4/14 

% Znak procentu 2/5 O Duża litera O 4/15 

& Znak ampersand 2/6 P Duża litera P 5/0 

' Apostrof 2/7 Q Duża litera Q 5/1 

( Lewy nawias 2/8 R Duża litera R 5/2 

) Prawy nawias 2/9 S Duża litera S 5/3 

* Gwiazdka 2/10 T Duża litera T 5/4 

+ Znak plus 2/11 U Duża litera U 5/5 

, Przecinek 2/12 V Duża litera V 5/6 

 

Sym
bol 
grafi
czny 

Nazwa Kodowa 
reprezentac
ja 

Sym
bol 
grafi
czny 

Nazwa Kodowa 
reprezentac
ja 

- Myślnik-Minus 2/13 W Duża litera  W 5/7 

. Kropa 2/14 X Duża litera X 5/8 

/ Ukośnik 2/15 Y Duża litera  Y 5/9 

0 Cyfra zero 3/0 Z Duża litera Z 5/10 

1 Cyfra jeden 3/1 _ Podkreślenie 5/15 

2 Cyfra dwa 3/2 a Mała litera  a 6/1 

3 Cyfra trzy 3/3 b Mała litera b 6/2 

4 Cyfra cztery 3/4 c Mała litera c 6/3 

5 Cyfra pięć 3/5 d Mała litera d 6/4 

6 Cyfra sześć 3/6 e Mała litera e 6/5 

7 Cyfra siedem 3/7 f Mała litera f 6/6 

8 Cyfra osiem 3/8 g Mała litera g 6/7 

9 Cyfra dziewięć 3/9 h Mała litera h 6/8 

: Dwukropek 3/10 i Mała litera i 6/9 

; Średnik 3/11 j Mała litera j 6/10 

< Znak mniejszości 3/12 k Mała litera k 6/11 

= Znak równości 3/13 l Mała litera l 6/12 

> Znak większości 3/14 m Mała litera m 6/13 
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? Znak zapytania 3/15 n Mała litera n 6/14 

A Duża litera A 4/1 o Mała litera o 6/15 

B Duża litera B 4/2 p Mała litera p 7/0 

C Duża litera C 4/3 q Mała litera q 7/1 

D Duża litera D 4/4 r Mała litera r 7/2 

E Duża litera E 4/5 s Mała litera s 7/3 

F Duża litera F 4/6 t Mała litera t 7/4 

G Duża litera G 4/7 u Mała litera u 7/5 

H Duża litera H 4/8 v Mała litera v 7/6 

I Duża litera I 4/9 w Mała litera w 7/7 

J Duża litera J 4/10 x Mała litera x 7/8 

K Duża litera K 4/11 y Mała litera y 7/9 

L Duża litera L 4/12 z Mała litera z 7/10 

Źródło:[GENSPECS]
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A Dobre praktyki 
 

 Należy Nie należy 

1 Akceptować zarówno GTIN oraz GIAI 
jako ważnych kluczy 
identyfikacyjnych GS1 dla części i 
komponentów kolejowych. 

Wymuszać użycia jednego z dwóch kluczy (GTIN lub 
GIAI), zamiast wspierania obu rozwiązań. 

2 Stosować GTIN jako identyfikator 
powiązany z wewnętrznym numerem 
artykułu w systemie. 

Nadawać numerowi GTIN znaczenie wychodzące poza funkcję 
czystego identyfikatora 

“Upychać”/pakować dodatkowych informacji do 
numeru GTIN, dodawać logikę taką jaką elementy 
klasyfikujące 

3 Stosować GIAI jako identyfikator powiązany 
z wewnętrznym numerem artykułu w 
systemie. 

 

Uwaga: Wszelkie wyjątki w tej praktyce 
należy dokumentować w oficjalnych 
wytycznych GS1. Przykładem jest 
wbudowanie Numeru Identyfikacyjnego 
Pojazdu Szynowego (EVN)  w identyfikator 
GIAI pojazdu szynowego, zgodnie z 
Wytycznymi GS1 dla Sektora Kolejowego w 
Europie. 

Nadawać numerowi GIAI znaczenie wychodzące poza 

funkcję czystego identyfikatora 

Dodawać logiki taką jaką elementy klasyfikujące. 

4 Akceptować prefiksy firmowe w formie w 
jakiej są, system identyfikacji GS1 
gwarantuje, że wszystkie przydzielone 
numery  GTIN oraz GIAI będą unikalne u 
wszystkich dostawców. 

Wymuszać na dostawcach stosowania Waszego Prefiksu 
GS1 Firmy. 

5 Ograniczyć informacje nanoszone na 

symbolice DataMatrix GS1 lub na znacznik 
EPC/RFID części MRO do minimum (dane 
takie jak numer seryjny, partia, data 
ważności, data produkcji). 

Korzystać z bazy danych dla pozyskania 
dodatkowych informacji. 

Kodować dodatkowych informacji w symbolice GS1 

DataMatrix lub w znaczniku EPC/RFID, które mogą być 
magazynowane w bazie danych i czasem mogą ulec 
zmianie. 

Umieszczać dodatkowych znaków firmowych 
identyfikatorów na częściach MRO. 

6 Przechowywać numer seryjny w SGTIN 
(GTIN + numer seryjny) najkrócej jak to 
możliwe w celu uniknięcia obecnych 
ograniczeń niektórych systemów ERP. 

Wydawać numerów seryjnych, które nie są już 
definitywnie potrzebne. 

7 Korzystać wyłącznie z oficjalnie 
zatwierdzonych Identyfikatorów 
Zastosowań GS1 w kodzie kreskowym 

oraz na znacznikach EPC/RFID. 

Łączyć lub wymagać łączenia Identyfikatorów Danych ANSI  
Z Identyfikatorów Zastosowania GS1 w tym samym kodzie 
kreskowych w celu uniknięcia błędów. 

 


