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W związku z powyższym, GS1 zaleca, by każda organizacja opracowująca wdrożenie projektowane z myślą o zapewnieniu 
zgodności z niniejszą Specyfikacją określiła, czy istnieją jakiekolwiek patenty, które mogą obejmować konkretne wdrożenie, 
opracowywane przez organizację w zgodzie ze Specyfikacją, oraz czy wymagana jest licencja wynikająca z patentu lub prawa 
własności intelektualnej. Takie określenie potrzeby udzielenia licencji należy wykonać w świetle szczegółów określonego 
systemu zaprojektowanego przez organizację w porozumieniu z jej własnym rzecznikiem patentowym. 

NINIEJSZY DOKUMENT JEST DOSTARCZONY „TAK, JAK JEST”, BEŻ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI POKUPNOŚCI, 
BRAKU NARUSZEŃ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO 
SPECYFIKACJI. GS1 zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody z tytułu użycia lub niewłaściwego użycia niniejszego 
Standardu, w tym szkody specjalne, pośrednie, wynikowe lub wyrównawcze, dotyczące wykorzystania informacji zawartych 
lub wynikających z niniejszego dokumentu. 

GS1 zachowuje prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. GS1 nie udziela 
gwarancji z tytułu wykorzystania niniejszego dokumentu i zrzeka się odpowiedzialności za ewentualnie występujące w nim 
błędy, a także nie gwarantuje aktualizacji zawartych w nim informacji. 

GS1 oraz logo GS1 stanowią zarejestrowane znaki handlowe GS1 AISBL. 
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1 Streszczenie 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że 
corocznie około jedna trzecia światowych zasobów żywieniowych zostaje utracona lub 
zmarnowana!1 Co możemy zrobić, by ograniczyć ten koszt?  

Rosnący stopień zaawansowania technologii i systemów zarządzania doprowadził do wzrostu 
zapotrzebowania na dodatkowe informacje, zawarte w symbolice kodów kreskowych GS1 
i odczytywanych w punktach sprzedaży detalicznej. GS1 DataBar, GS1 DataMatrix i GS1 QR dają 
przemysłowi żywności świeżej możliwość reakcji na nowe wymaganie.  

 

Kody kreskowe EAN/UPC są najbardziej popularnymi nośnikami danych GS1, stosowanymi od 

początku funkcjonowania Systemu GS1. Generowanie kodów kreskowych EAN/UPC odbywa się 
z myślą o jednostkach handlowych, które będą skanowane głównie w punktach sprzedaży 
detalicznej. Pozostałe symboliki GS1 umożliwiają szersze wdrożenie kodów np. w handlu świeżą 
żywnością, w celu nie tylko identyfikacji produktów, ale również z możliwością zapisu dodatkowych 

informacji. Ponadto, większość produktów o zmiennej ilości/masie, nadal oznaczana jest kodem 
kreskowym EAN/UPC, kodującym numer wewnętrzny (Restricted Circulation Number, RCN), 
składający się z 12 lub 13 cyfr i zawierający informacje o wadze lub cenie produktu. Jednak, 
w najlepszym wypadku, numer RCN pozostaje niepowtarzalny tylko na poziomie krajowym. RCN nie 
jest numerem GTIN (Global Trade Item Number, Numer Jednostki Handlowej), i przeznaczony jest do 
zastosowań specjalnych w ograniczonych środowiskach, określonych przez Krajową Organizację GS1 
(np. ograniczenie istnieje w ramach kraju, firmy lub branży). Numery RCN nadawane są przez GS1 

do użytku wewnętrznego przez firmy i Organizacje Krajowe GS1 w celu ich późniejszego wykorzystania 
zależnie od potrzeb biznesowych występujących w kraju, w jakim działają (np. identyfikacja produktu 
o zmiennej ilości, kupony). Więcej informacji o numerze RCN podano 

w Rozdziale 7.2.  

Produkty o zmiennej ilości/masie coraz częściej oznaczane są symbolem kodu kreskowego GS1, 
zawierającym numer GTIN, wagę produktu oraz inne, opcjonalne atrybuty. Przejście z numerów RCN 

 
1 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, http://www.fao.org/food-loss-and-

food-waste/en/ 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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na numery GTIN, pozwoli zarówno sprzedawcom detalicznym, jak i dostawcom/producentom, 
usprawnić procesy biznesowe sklepu i magazynu centralnego oraz poprawić efektywność kosztową w 
kategorii żywności świeżej. 

W 2014 roku udostępniona została symbolika GS1 DataBar  i od tego momentu wszystkie 

punkty skanowania powinny być przystosowane do jej odczytania.  

W 2019 roku wprowadzone zostały kolejne symboliki: GS1 DataMatrix i GS1 QR jako nośniki 
danych dla identyfikacji świeżej żywności oferowanej w zmiennej ilościach/masie. Decyzję 
o zastosowaniu symboliki EAN/UPC, GS1 DataBar, GS1 QR lub GS1 DataMatrix dla 
produktów o zmiennej ilości/masie podejmuje właściciel marki 
i zależy ona od wzajemnych uzgodnień pomiędzy partnerami handlowymi. 

Użycie w/w symbolik pozwala na jednoznaczną identyfikację producenta/właściciela marki oraz 

zakodowanie dodatkowych danych istotnych dla świeżej żywności sprzedawanej w stałej bądź 
zmiennej ilości/masie. To również możliwość wprowadzenia, na poziomie kasy i wydawanym klientowi 
dowodzie zakupu, programów z zakresu bezpieczeństwa konsumenta i żywności. Dodatkowo 
zastosowanie w/w symbolik pozwala na automatyczne naliczanie upustów w miejscach sprzedaży, 
zarządzanie datą ważności, możliwość śledzenia produktu oraz zarządzanie kategorią.  

Niniejszy przewodnik wdrożenia skupia się w szczególności na zmianach procesów, które są efektem 
nowych zastosowań dotyczących świeżej żywności o zmiennej i stałej ilości/masie, a także jednostek 

handlowych sprzedawanych luzem w punktach sprzedaży. Ma on za zadanie dostarczyć sprzedawcom 
detalicznym, dostawcom/producentom oraz dostawcom rozwiązań, niezbędnych informacji 
potrzebnych do wdrożenia, w punkcie sprzedaży, numeru GTIN, Identyfikatorów Zastosowań 
z użyciem GS1 DataBar, GS1 DataMatrix lub Symboli GS1 QR. 

 

2 Wprowadzenie  

2.1 Cel i zakres niniejszego dokumentu 

2.1.1 Cel 

Niniejszy dokument opisuje zmiany procesów biznesowych, potrzebne do kodowania i dekodowania 
numeru GTIN i/lub dodatkowych danych z użyciem kodów kreskowych GS1 DataBar skanowanych 
w punktach sprzedaży jednostkach handlowych świeżej żywności o stałej i zmiennej ilości/masie oraz 
luzem. Opisuje również zmiany procesów biznesowych potrzebne do kodowania i dekodowania 
numeru GTIN i dodatkowych danych z użyciem symboli GS1 DataMatrix lub GS1 QR dla świeżej 

żywności o zmiennej ilości/masie. 

Świeża żywność obejmuje kategorie produktów takie, jak: owoce, warzywa, mięso, owoce morza, 
wyroby piekarnicze oraz żywność gotową do podania taką jak: sery, wędliny, sałatki itd.  

2.1.2 Zakres 

Niniejszy dokument przedstawia czynności, jakie sprzedawcy detaliczni i dostawcy/producenci muszą 
wykonać w celu identyfikacji jednostek handlowych świeżej żywności w punktach sprzedaży 

detalicznej oraz stosowania odpowiednich kodów kreskowych GS1. Dokument omawia w szczególności 
czynności potrzebne do: 

■ Przejścia od wykorzystania tradycyjnych numerów RCN takich, jak Prefix 02, 20-29, do numeru 
GTIN oraz przypisania informacji za pomocą Identyfikatorów Zastosowań GS1 do jednostek 
handlowych o zmiennej ilości/masie. 

■ Stosowania Identyfikatorów Zastosowań GS1 do istniejących jednostek handlowych świeżej 

żywności o stałej ilości/masie.  

■ Identyfikacji i oznaczania produktów sprzedawanych luzem z użyciem zatwierdzonych przez GS1 
nośników danych w punkcie sprzedaży detalicznej (tzn. symbolem kodu kreskowego). 
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W celu przejścia do identyfikacji numeru GTIN lub zastosowania dodatkowych informacji do produktów 
sprzedawanych w detalicznym punkcie sprzedaży konieczne będzie wdrożenie symboliki GS1 DataBar, 
GS1 DataMatrix lub GS1 QR.  

2.2 Kto może korzystać z niniejszego dokumentu?  

Dokument stanowi praktyczny przewodnik dla sprzedawców detalicznych, dostawców/producentów 
oraz dostawców rozwiązań, umożliwiający im zrozumienie możliwości biznesowych, zmian procesów 
oraz wymagania potrzebne do wdrożenia numeru GTIN, Identyfikatorów Zastosowań GS1, symboli 
GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR oraz EAN/UPC na oferowanych w punktach sprzedaży 
jednostkach handlowych świeżej żywności. 

2.3 W jaki sposób należy korzystać z niniejszego dokumentu?  

Zaleca się, by wszyscy czytelnicy zapoznali się z informacjami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 3. 

Nowi użytkownicy:   

Jeśli standardy GS1 stanowią w Państwa przedsiębiorstwie nowość, prosimy o kontakt: 
Helpdesk/tel.: 61 852 37 94 lub 61 851 77 54; https://www.gs1pl.org/kontakt 

Dostawcy/producenci:    

Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem 4 omawiającym zmiany procesów biznesowych wymagane 
w celu wdrożenia numeru GTIN, Identyfikatorów Zastosowań GS1 oraz odpowiednich kodów 
kreskowych GS1 w punktach sprzedaży detalicznej. 

Sprzedawcy detaliczni: 

Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem 5 omawiającym zmiany procesów biznesowych wymagane 
w celu wdrożenia numeru GTIN, Identyfikatorów Zastosowań GS1 oraz odpowiednich kodów 

kreskowych GS1 w punktach sprzedaży detalicznej. 

Dostawcy rozwiązań sprzętu lub oprogramowania w obszarze AIDC:    

Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem 6 omawiającym wymagania dla potrzeb wdrożenia numeru 
GTIN, Identyfikatorów Zastosowań GS1 oraz odpowiednich kodów kreskowych GS1 w punktach 
sprzedaży detalicznej. 

2.4 Ważne definicje 

■ Jednostka handlowa o stałej ilości/masie - produkt zawsze wytwarzany w tej samej, 

predefiniowanej wersji (np. typ, rozmiar, waga, zawartość, opakowanie), który może być 
sprzedawany w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. 

■ Jednostka handlowa żywności dostarczana luzem - owoce i warzywa dostarczane do sklepu 
luzem, w opakowaniach lub skrzyniach, a następnie umieszczane w torebkach lub indywidualnie 
wybierane przez klienta.  

■ Jednostka handlowa o zmiennej ilości/masie - jednostka handlowa oferowana w sprzedaży 
bez predefiniowanej ilości takiej, jak waga lub długość. 

3 Informacje ogólne  

3.1 Numer GTIN  

Numer GTIN (Global Trade Item Number, Globalny Numer Jednostki Handlowej) to standard GS1 
służący do niepowtarzalnej, w skali globalnej, identyfikacji wszystkich jednostek handlowych 
(konsumenckich i handlowych), w tym także świeżej żywności. Numer GTIN wspiera identyfikację 

jednostek handlowych w procesach B2B i B2C. Jednostki handlowe oznaczane są numerem GTIN, 
z wykorzystaniem jego wszystkich czterech struktur: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14 możliwych 
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do przedstawienia w postaci odpowiednich kodów kreskowych. Wybór struktury numeru oraz rodzaju 
kodu kreskowego zależy od rodzaju towaru i miejsca jego skanowania. 

Poniższa ilustracja nakreśla numery GTIN stosowane do oznaczania świeżej żywności. Wszystkie 
strony procesu powinny być w stanie przetwarzać te warianty numeru GTIN. 

Rys. 3-1 Formaty GTIN stosowane w punktach sprzedaży detalicznej 

 

GTIN Format GTIN 

GTIN-8 N7 + C 

GTIN-12 N11 + C 

GTIN-13 N12 + C 

 N – cyfra numeryczna 
 C – cyfra kontrolna 

W przypadku, gdy powyższe numery GTIN przedstawiane są w symbolice kodu kreskowego innej niż 

EAN/UPC (np. GS1 DataBar)), muszą mieć format 14 cyfr. Dlatego też uzupełniane są nieznaczącym 
zerem na początku, które stanowią jedynie znaki wypełniające. Ich obecność nie zmienia samego 
numeru GTIN. W bazach danych takie numery mogą być przechowywane z lub bez początkowych zer, 
zależnie od wymagań danej aplikacji/oprogramowania. 

W jaki sposób przedstawiony jest Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)  na 
nośnikach danych zatwierdzonych przez GS1 w formacie 14-cyfrowym 

 
GTIN-13 

1  2   3   4  5  6   7    8     9    10    11     12 13 

0 GCP GCP GCP GCP GCP GCP GCP/IR GCP/IR GCP/IR GCP/IR GCP/IR IR 

 
GTIN-12 

1 2   3   4    5    6   7   8     9    10     11 12 13 14 

0 0 GCP GCP GCP GCP GCP GCP GCP/IR GCP/IR GCP/IR IR IR C 

GCP = Prefiks GS1 firmy (nadany przez Organizację Członkowską GS1 np. GS1 Polska) 

IR = Numer referencji jednostki/oznaczenie towaru (nadany przez Państwa firmę) 

C = Cyfra kontrolna (obliczona wg ustalonego przez GS1 algorytmu) 

 Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o numerze GTIN oraz sposobie, w jaki organizacja 
powinna nadawać numery GTIN, prosimy o kontakt: 
Helpdesk/tel.: 61 852 37 94 lub 61 851 77 54; https://www.gs1pl.org/kontakt 

3.2 Korzyści z wdrożenia numeru GTIN z dodatkowymi atrybutami 

Konsumenci oczekują coraz lepszego dostępu do stale rosnącej ilości informacji, zarówno online, jak 
i tych znajdujących się na etykietach produktów, a także oczekują, że sprzedawcy detaliczni oraz 
ustawodawcy będą ich chronić przed zakupem produktów przeterminowanych, podrobionych lub 
niebezpiecznych.  

Poza spełnieniem potrzeb klientów, sprzedawcy detaliczni i dostawcy/producenci również korzystają z 
większej przejrzystości łańcucha dostaw, lepszej gotowości do wycofywania produktów z rynku oraz 
poprawnej jakości danych o sprzedaży. 

Zapisywanie w kodzie kreskowym dodatkowych atrybutów, dzięki użyciu Identyfikatorów Zastosowań 
GS1(patrz Rozdział 3.5) może  umożliwić walidację informacji o produktach na każdym etapie 
łańcucha dostaw, aż po punkt sprzedaży. Przykładowo, dane te mogą obejmować cenę, wagę, datę 

ważności, numer partii / serii, numer seryjny. 
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Proces przechwytywania numeru GTIN  oraz dodatkowych atrybutów na poziomie jednostki handlowej 
i zamówienia umożliwi: 

■ Wprowadzenie programów z zakresu bezpieczeństwa konsumenta i żywności na poziomie kasy 
i wydawanemu klientowi dowodzie zakupu 

■ Wprowadzenie lepszej kontroli jakości produktów na półkach 

■ Zapobieganie marnotrawstwu żywności i jego zarządzanie 

■ Automatyczne naliczanie upustów w punktach sprzedaży  

■ Zarządzanie datami ważności np. kodowanie daty ważności do spożycia umożliwia zapobieganie 
automatycznej sprzedaży produktów przeterminowanych  

■ Śledzenie i efektywniejsze wycofywanie produktów z rynku 

■ Zarządzanie kategoriami / promocjami 

■ Uzupełnianie stanów magazynowych i redukcję braków 

■ Zarządzanie zwrotami 

■ Zapewnienie zgodności z przepisami 

■ Uwierzytelnianie produktu / ochronę przed fałszerstwami 

3.3 Przejście z numerów RCN na GTIN  

Przejście z numerów RCN na GTIN pozwoli sprzedawcom detalicznym i dostawcom/producentom 
usprawnić procesy biznesowe sklepu i magazynu centralnego i poprawić efektywność kosztową 
w kategorii świeżej żywności. 

Numer GTIN jest niepowtarzalny w skali całego świata i może być globalnie współdzielony przy 
wykorzystaniu np. GDSN, czy handlu wielokanałowego. Użycie numeru GTIN (zamiast RCN) umożliwia 
międzynarodową wymianę danych, prowadzenie handlu online oraz podniesie poziom bezpieczeństwa, 
przejrzystości i identyfikowalności w ramach łańcucha dostaw. 

3.4 Jakiego kodu kreskowego można używać? 

Powszechność kodów kreskowych i innych sposobów identyfikacji i komunikacji na opakowaniach 
produktów,  może powodować dezorientację konsumentów i partnerów handlowych, który oczekują  
bezproblemowej możliwości łączenia produktów z istotnymi dla nich doświadczeniami w świecie 
cyfrowym. GS1 z zaangażowaniem podchodzi do partnerskiej współpracy z całą branżą, chcąc 

zdobywać doświadczenie wynikające z obecnych przypadków zastosowań, a także działać 
w charakterze lidera, udzielać porad i wsparcia firmom. 

Istnieje szereg nośników danych, w zależności od rodzaju produktu (stała lub zmienna ilość/masa, 
produkty luzem) oraz kodowanych informacji. 

Rys. 3-2 Nośniki danych stosowane w punktach sprzedaży detalicznej 

 

Kod kreskowy GS1 Stała ilość/masa Produkty luzem Zmienna ilość/masa 

 GTIN GTIN + atrybuty GTIN GTIN + atrybuty GTIN GTIN + atrybuty 

EAN/UPC 
✓      

GS1 DataBar  
Wielokierunkowy 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

GS1 DataBar 
Spiętrzony 
wielokierunkowy 

✓  
✓ 

 
✓ 

 

GS1 DataBar 
Rozszerzony 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
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Kod kreskowy GS1 Stała ilość/masa Produkty luzem Zmienna ilość/masa 

GS1 DataBar 
Spiętrzony rozszerzony  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

GS1 QR (2D)    
✓ 

 
✓ 

GS1 DataMatrix (2D)    
✓ 

 
✓ 

 Uwaga: Numer RCN może być kodowany tylko w symbolice EAN/UPC.  

Należy pamiętać, że różne regiony mają różne wymagania, a wymagania dotyczące nośników danych 

należy uzgadniać z partnerem handlowym. Należy pamiętać, że kody kreskowe 2D wymagają 
możliwości skanowania opartych na obrazowaniu. 

Zarys wszystkich nośników danych przedstawiony jest w Rozdziale 6. 

 Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu nośników danych GS1 w innych obszarach 
zastosowań (np. służba zdrowia, jednostki logistyczne) prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem 
2 Specyfikacji Ogólnych GS1. 

3.5 Atrybuty wykorzystujące Identyfikatory Zastosowań (IZ) 

Jeśli nie korzystają Państwo z EAN/UPC jako nośnika danych, konieczne będzie stosowanie 

Identyfikatorów Zastosowań (IZ). Identyfikator Zastosowania (IZ) GS1 to składający się z dwóch lub 
więcej znaków kod numeryczny, w sposób niepowtarzalny określający format i znaczenie 

następujących po nim informacji. Poprzedzający daną informację, IZ wspiera jej prawidłową 
interpretację i przetwarzanie. IZ umożliwiają zakodowanie kilku informacji w jednym kodzie 
kreskowym i gwarantują ich prawidłową interpretację i przetworzenie. 

Tabela przedstawia wybrane IZ, stosowane najczęściej w sektorze świeżej żywności. 

Rys. 3-3 Identyfikatory Zastosowań w obszarze świeżej żywności 

 

IZ Treść danych Format* FNC1 
wymagany
* 

Tytuł danych 

01 Globalny Numer Jednostki Handlowej 

(GTIN) 

N2+N14  GTIN 

10 Numer partii lub serii produkcyjnej N2+X..20 (FNC1) PARTIA/SERIA 

11 (**) Data produkcji (RRMMDD) N2+N6  DATA PROD. 

13 (**) Data pakowania (RRMMDD) N2+N6  DATA PAK. 

15 (**) Najlepsze do (RRMMDD) N2+N6  NAJLEPSZE DO 

17 (**) Data spożyć do (RRMMDD) N2+N6  DATA SPOŻYĆ DO LUB 
ZUŻYĆ DO 

21 Numer SERYJNY N2+X..20 (FNC1) SERIAL 

30 Zmienna liczba) N2+N..8 (FNC1) ZM. LICZBA 

310n 
(***) 

Waga netto, kilogramy (jednostka 
handlowa o zmiennej ilości) 

N4+N6  WAGA NETTO (kg) 

320n 
(***) 

Waga netto, funty (jednostka handlowa 
o zmiennej ilości) 

N4+N6  WAGA NETTO (lb) 

392n 
(***) 

Kwota płatności dla jednostki 
handlowej o zmiennej ilości – obszar 

wspólnej waluty 

N4+N..15 (FNC1) PRICE 
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IZ Treść danych Format* FNC1 
wymagany
* 

Tytuł danych 

393n 
(***) 

Kwota płatności dla jednostki 
handlowej o zmiennej ilości – z kodem 
waluty ISO 

N4+N3+N..15 (FNC1) PRICE 

395n 
(***) 

Kwota do zapłaty za jednostkę ilości w 
jednej strefie monetarnej (jednostka 
handlowa o zmiennej ilości) 

N4+N6 (FNC1) CENA/UoM 

412 Globalny Numer Lokalizacyjny 
“Zakupiono od” 

N3+N13  KUPIONO OD 

414 Globalny Numer Lokalizacyjny 
Identyfikacja lokalizacji fizycznej 

N3+N13  Nr LOK. 

422 Kraj pochodzenia jednostki handlowej N3+N3 (FNC1) KRAJ POCH. 

8008 Data i czas produkcji N4+N8+N..4 (FNC1) DATA PROD. 

 
*: Szczegółowe informacje techniczne o formacie i znaku FNC1 można znaleźć w Specyfikacjach  

Ogólnych GS1. 

**:  Jeśli znany jest tylko rok i miesiąc, w pozycji DD należy wstawić dwa zera. 

***: Czwarta cyfra Identyfikatora Zastosowań GS1 wskazuje położenie przecinka dziesiętnego.  

 Przykład: 

 3013 Waga netto w kg z trzema pozycjami dziesiętnymi 

Poniższa ilustracja przedstawia sposób przedstawienia danych dla jednostek handlowych o zmiennej 
ilości/masie sprzedawanych w punktach sprzedaży detalicznej. Te same dane są kodowane w GS1 
DataBar rozszerzony i GS1 DataMatrix, dla celów poglądowych. 

 

Rys. 3-4 Symbole kodów kreskowych GS1 dla świeżej żywności 

 Uwaga: Powyższe etykiety nie są przedstawione w faktycznym wymiarze i stanowią jedynie 
przykłady. Specyfikacje symboli przedstawiono w Rozdziale 5.10.3 - Tabela 1 w Specyfikacjach 
Ogólnych GS1. 
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4 Wytyczne wdrażania dla dostawców/producentów 
  

Aby zapewnić sprawne działanie systemów, przed rozpoczęciem stosowania numerów GTIN lub GTIN 

z dodatkowymi atrybutami, konieczne może być wprowadzenie pewnych zmian w infrastrukturze 
przedsiębiorstwa. Rozdział omawia także kwestie związane z przejście z numerów RCN na numery 
GTIN. 

Najpierw należy ustalić, czy jest się zobowiązanym do oznaczania jednostki handlowej o zmiennej lub 
stałej ilości/masie, ponieważ obie te kategorie mają różne wymagania co do danych. W związku 
z tym, poniżej przedstawiono dwa rozdziały poświęcone konkretnym kategoriom produktów. 

4.1 Zmiana procesu biznesowego dla produktów o zmiennej ilości/masie 

Sposób identyfikacji i oznaczania produktów w punktach sprzedaży detalicznej dla tego 
typu produktów ulega zmianom. 

Na samym początku należy zdefiniować niezbędny zakres informacji wymagany do identyfikacji 
produktów o zmiennej ilości/masie w Państwa przedsiębiorstwie oraz jakie atrybuty mogą być 

dodatkowo potrzebne do wspierania pewnych przypadków użycia np. identyfikowalność lub 
gospodarka odpadami:  

1. GTIN z atrybutami (np. waga netto) do globalnej identyfikacji jednostek handlowych 
o zmiennej ilości/masie 

2. GTIN z atrybutami do globalnej identyfikacji jednostek handlowych o zmiennej ilości/masie 
oraz atrybutami dla przypadków użycia (np. data ważności, numer serii ...) 

W odnalezieniu właściwych atrybutów pomoże Rys. 3-3, przedstawiający zarys powszechnie 

stosowanych w środowisku biznesowym elementów danych / identyfikatorów zastosowań.  

4.1.1 Którego kodu kreskowego należy używać do jednostek o zmiennej ilości/masie?  

W przypadku produktów o zmiennej ilości/masie wiele firm nadal korzysta z symbolu EAN/UPC kodując 
w nim numer RCN. Podejście to zmienia się, ponieważ stosowanie numeru GTIN oznacza wybór innej 
symboliki GS1, umożliwiającej kodowanie numeru GTIN z dodatkowymi atrybutami.  

 

Kod kreskowy Możliwość kodowania Wymagania czytnika 

GS1 DataBar Rozszerzony GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy 

GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy 

GS1 DataMatrix GTIN z atrybutami Skaner obrazowy 

GS1 QR GTIN z atrybutami Skaner obrazowy 
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Poniżej na Rys. 4-1 przedstawiono przykładowe etykiety. 
 

Etykieta z kodem EAN-13 przedstawiająca 
numer RCN z prefiksem 02 /20-29 

Nowa etykieta z kodem GS1DataBar 
Rozszerzonym Spiętrzonym 

z dodatkowymi danymi 

 

 

 

T  
Nowa etykieta z GS1 DataMatrix lub GS1 QR przedstawiającym numer GTIN 

z dodatkowymi atrybutami. 

 
 

 

   

 Uwaga: Powyższe etykiety nie są przedstawione w faktycznym wymiarze i stanowią jedynie 
przykłady. Specyfikacje symboli przedstawiono w Rozdziale 5.10.3 - Tabela 1 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1 
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4.2 Produkty o stałej ilości/masie 

4.2.1 Którego kodu kreskowego należy używać do jednostek o stałej ilości/masie? 

Jeśli dostawca/producent zdecyduje się dostarczyć dodatkowe informacje o sprzedawanym w punkcie 
sprzedaży detalicznej produkcie np. data ważności lub numer partii, wykorzystuje symbolikę GS1 
DataBar Rozszerzony lub GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony. 

Kody kreskowe EAN/UPC będą opcjonalne, w przypadku, gdy nie są wymagane żadne dodatkowe dane 
i jest wystarczająco dużo miejsca na etykiecie. W sytuacji ograniczonej przestrzeni na etykiecie, do 
kodowania samego numeru GTIN można wykorzystać GS1 DataBar Wielokierunkowy lub GS1 DataBar 
Spiętrzony Wielokierunkowy. 

 

Kod kreskowy Możliwość 
kodowania 

Wymagania czytnika Uwagi 

GS1 DataBar Tylko GTIN Skaner laserowy lub obrazowy Do produktów niewielkich 
lub okrągłych 

GS1 DataBar Spiętrzony Tylko GTIN Skaner laserowy lub obrazowy Do produktów niewielkich 
lub okrągłych 

GS1 DataBar Rozszerzony GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy   

GS1 DataBar Rozszerzony 
Spiętrzony 

GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy  

4.3 Jednostki handlowe sprzedawane luzem   

Produkty luzem (jednostki handlowe sprzedawane na wagę lub sztuki) są prezentowane 

konsumentowi w kartonach lub skrzyniach, z których konsument sam je wybiera, oraz są ważone lub 
liczone w punkcie sprzedaży detalicznej. Zależnie od wielkości lub charakteru mogą one mieć etykietę. 
Więcej informacji o etykietowaniu owoców i warzyw przedstawiono w Wytycznych GS1 etykietowania 
jednostek konsumenckich świeżych owoców i warzyw. 

Jednostki handlowe sprzedawane luzem to jednostki handlowe identyfikowane numerem GTIN lub 
GTIN z dodatkowymi atrybutami. Więcej informacji o kodach kreskowych jakie należy używać 
przedstawia Rys. 3-2.  Według uznania sprzedawcy, ta świeża żywność, może być sprzedawana jako 

produkty o zmiennej lub stałej ilości/masie 

Uwaga: Produkty określone jako produkty o stałej ilości/masie - patrz Jednostki handlowe świeżej 
żywności o stałej ilości/masie skanowane w punkcie sprzedaży w Specyfikacjach Ogólnych GS1, 
Rozdział 2. 

Uwaga: Produkty określone jako produkty o zmiennej ilości/masie - patrz Jednostki handlowe 

świeżej żywności o zmiennej ilości/masie skanowane w punkcie sprzedaży w Specyfikacjach 
Ogólnych GS1, Rozdział 2.  

Informacje o wyborze odpowiedniej symboliki kodu kreskowego można znaleźć w punkcie 4.2.1 lub 
4.1.1, zależnie od tego, czy mają być one przetwarzane jako produkty o zmiennej lub stałej 
ilości/masie.  

https://www.gs1.org/docs/freshfood/GS1_Fresh_Fruit_Vegetable_Labelling_Guideline.pdf
https://www.gs1.org/docs/freshfood/GS1_Fresh_Fruit_Vegetable_Labelling_Guideline.pdf
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4.4 Lista kontrolna stanu gotowości dostawcy/producenta 

Informacje o produkcie 

1. Zarządzanie numerami GTIN 

□ Czy posiadają Państwo Prefiks Firmy GS1 do utworzenia numerów GTIN?  

□ Czy Państwa system jest w stanie obsłużyć numery GTIN dla jednostek konsumenckich? 

□ Czy Państwa system jest w stanie obsłużyć różne wymagania partnerów dotyczące 
identyfikacji produktów, w tym z użyciem numerów GTIN i specyficznych dla poszczególnych 
sprzedawców detalicznych systemów numerowania? Przykładowo: numer GTIN i atrybuty 

przedstawione w GS1 DataMatrix oraz specyficzny dla sprzedawcy detalicznego system 
numerowania przedstawiony w symbolu EAN/UPC? 

□ Przypisanie numerów GTIN wszystkim Państwa jednostkom handlowym na poziomie 
konsumenckim przeznaczonym do sprzedaży w punkcie sprzedaży detalicznej 

2. Czy posiadają Państwo informacje do wszystkich Identyfikatorów Zastosowań, jakie ewentualnie 
będzie trzeba zakodować / wygenerować? 

Przetwarzanie zamówień 

3. Czy Państwa system przetwarzania zamówień może obsłużyć jakiekolwiek dodatkowe dane dla 
Identyfikatorów Zastosowań wymaganych przez klientów? 

4. Czy Państwa system przetwarzania zamówień może obsłużyć numery GTIN?  

Ustalanie harmonogramu 

5. Czy opracowali Państwo plan przejścia i czy jest on zgodny z harmonogramami Państwa 
odbiorców? 

6. Czy przewidują Państwo zarządzanie różnymi potrzebami w zakresie etykietowania w związku 

z różnymi harmonogramami wprowadzania nowego sposobu znakowania przez odbiorców i czy 

w związku z tym opracowali Państwo stosowne plany? 

Jednostki systemów ważących 

7. Czy Państwa systemy wagowe są w stanie generować symbole GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 
DataMatrix lub GS1 QR? 

8. Przypisanie numerów GTIN wszystkim Państwa jednostkom handlowym na poziomie 
konsumenckim przeznaczonym do sprzedaży w punkcie sprzedaży detalicznej 

9. Określenie wymagań związanych z Identyfikatorami Zastosowań dla wszystkich klientów 

a. Czy wspólny zestaw Identyfikatorów Zastosowań jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich 
Państwa klientów? 

b. Jeśli wspólny zestaw Identyfikatorów Zastosowań nie jest możliwe, czy istnieje ich podzbiór 
na wszystkich poziomach? 

10. Określenie rozmiaru symbolu GS1 DataBar, GS1 DataMatrix lub GS1 QR z użyciem wymaganej 
tekstowej interpretacji danych (Human Readable Interpretation, HRI). 
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11. Ocena nowego układu etykiety i wymagań powierzchniowych z uwzględnieniem GS1 DataBar, GS1 
DataMatrix lub GS1 QR. 

12. Określenie, czy konieczne będą zmiany dotyczące zapasu etykiety lub opakowań 

a. Jeśli wymagane są zmiany zapasów, czy należy zorganizować nowe zapasy? 

b. Jeśli wymagane są nowe zapasy, czy konieczne jest opracowane strategii przejścia? 

13. Określenie możliwości oprogramowania wagi do obsługi nowych wymagań dotyczących 
dodatkowych atrybutów: 

a. Czy waga może zarządzać numerami GTIN? 

b. Czy waga może zarządzać danymi dla Identyfikatorów Zastosowań wymaganych dla jednostki 

handlowej? 

14. Określenie elementów danych, jakimi trzeba będzie zarządzać dla klienta 

a. Czy waga może zarządzać danymi dla Identyfikatorów Zastosowań wymaganych przez 
klienta? 

b. Czy wymagania klienta są spójne dla wszystkich jednostek handlowych? 

15. Czy Państwa systemy skanujące służące do walidacji kodów kreskowych są w stanie obsłużyć 
symbole GS1 DataBar, GS1 DataMatrix lub GS1 QR? 

16. Czy opracowali Państwo plan przejścia i czy oprogramowanie wagi jest w stanie go obsłużyć? 

Kwestie logistyczne i procesy upstream: Przejście z numerów RCN na GTIN 
z dodatkowymi danymi z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowań GS1 

17. Podczas przejścia z numerów RCN na GTIN należy zastanowić się, w jaki sposób może to wpłynąć 
na aktualne zastosowane procesy i systemy w Państwa firmie. 

Może zaistnieć konieczność modyfikacji istniejących procesów lub systemów w celu umożliwienia 

przetwarzania różnych wymagań klientów na poziomie konsumenckim w GS1DataBar 
Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, GS1 DataMatrix lub GS1 QR, w inny sposób 
niż przetwarzanie takie odbywało się wcześniej  z użyciem numerów RCN. 

Przejście z identyfikacji produktu określonej przez klienta na numer GTIN będzie wymagać zmian 
w systemie wewnętrznym umożliwiających zarządzanie jednostkami handlowymi wytwarzanymi 
zgodnie z wymaganiami klienta w celu dokładnej realizacji zamówień i wysyłek. 

18. Czy opracowali Państwo plan przejścia i czy Państwa systemy magazynowe i logistyczne są 
w stanie go obsłużyć? 

4.5 Gotowość wagi do tworzenia etykiet 

Oceniając gotowość wagi do tworzenia etykiet należy się upewnić, że posiadają Państwo wszystkie 
wymagane Identyfikatory Zastosowań GS1 lub, że są one dostępne w oprogramowaniu. 

 Uwaga: Lista sugerowanych Identyfikatorów Zastosowań dla produktów świeżej żywności  
 zmiennej ilości/masie podana jest w Rozdziale 3.5.  

Lokalne przepisy mogą wymagać określonych danych. Należy się również upewnić, że dodatkowe 
interfejsy danych pomiędzy systemem ERP a wagą są gotowe i zaktualizowane. Państwa systemy 
powinny być w stanie drukować symbole EAN/UPC, GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataMatrix i GS1 
QR zgodnie z Specyfikacjami Ogólnymi GS1. 

 Uwaga: Specyfikacja symboli GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, 
GS1 DataMatrix i GS1 QR znajduje się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 5.10.3.1, 

Tabela 1 
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Należy również określić, czy Państwa istniejący zapas etykiet (wymiary i powłoka) lub opakowania 
wymagają zmian dla symboli GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, GS1 
DataMatrix lub GS1 QR.  

 Uwaga: Dane atrybutów wymaganych dla jednostek handlowych świeżej żywności o zmiennej 

ilości/masie skanowanych w punkcie sprzedaży znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, 
Rozdział 2. 

 Uwaga: Informacje o dotyczących etykiet zasadach czytelności dla człowieka znajdują się 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 4. 

4.6 Gotowość skanerów 

Skanery muszą obsługiwać symbole GS1 DataBar Rozszerzony i GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, 
GS1 DataBar Wielokierunkowy, GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy, GS1 DataMatrix i GS1 QR. 
Należy pamiętać, że odczyt symboli GS1 DataMatrix lub GS1 QR wymaga skanowania opartego na 
obrazowaniu. Przykładowe symbole GS1 stosowane w punktach sprzedaży przestawiono w Rozdziale 
7.5. 

4.7 Sposób przydzielania i zmiany numerów GTIN 

W ramach zmiany procesu biznesowego polegającego na przejściu z numerów RCN na GTIN, dostawcy 
będą zobowiązani utworzyć numery GTIN dla każdego produktu sprzedawanego w punkcie sprzedaży 
detalicznej. Nadając takim produktom numery GTIN dostawcy będą zobowiązani stosować się do 
Standardów zarządzania numerami GTIN ((https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/) oraz 

dodatkowych zasad specyficznych dla sektora świeżej żywności 

(https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/tree/32/fresh-foods)  

 Uwaga: Kompletne informacje o Zasadach Nadawania Numerów GTIN dla jednostek 
handlowych świeżej żywności skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej znajdują się 
w Załączniku, Rozdział 7.1. 

4.8 Sposób zarządzania produktami nieprzeznaczonymi do sprzedaży 

w punktach sprzedaży detalicznej, które mogą się znaleźć w punkcie 
sprzedaży detalicznej 

Właściciel marki ponosi odpowiedzialność za identyfikację swoich jednostek handlowych za pomocą 

standardów GS1. Właściciel marki jest zobowiązany zidentyfikować i podzielić na segmenty zapasy 
magazynowe o różnych numerach GTIN, zgodnie z zasadami nadawania numerów GTIN i umowami 
handlowymi. Nie oznacza to, że jednostka handlowa przeznaczona przez właściciela marki do 
wykorzystania w punkcie sprzedaży lub poza nim, nie zostanie nigdy wykorzystana przez partnera 
handlowego w niezamierzony sposób. Wyjątek ten nie podlega zarządzaniu zgodnie ze standardami 
GS1, a jedynie dwustronnym umowom handlowym. 

5 Przewodnik wdrażania dla sprzedawców detalicznych 

5.1 Zmiany procesu biznesowego  

Sposób identyfikacji i oznaczania produktów w punktach sprzedaży detalicznej 

w obszarze świeżej żywności ulega zmianom. 

 

Branża przechodzi ze stosowania numerów RCN (Restricted Circulation Numbers) na numery GTIN 
(Global Trade Item Number) z dodatkowymi atrybutami (dane te mogą obejmować np. wagę 

opakowania, cenę, datę przydatności do spożycia lub numer partii). Wykorzystanie zastępujących 

https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/
https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/tree/32/fresh-foods
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numery RCN numerów GTIN z dodatkowymi danymi wymaga stosowania symboli GS1 DataBar, GS1 
QR lub GS1 DataMatrix. 

Sprzedawcy detaliczni muszą być gotowi do przetwarzania numerów GTIN i dodatkowych atrybutów 
w punktach sprzedaży. W stosunku do aktualnego korzystania z numerów RCN to poważna zmiana. 

Sprzedawcy detaliczni będą musieli zapewnić, że ich systemy front-end są w stanie obsłużyć 
dodatkowe dane i odpowiednio je przetworzyć w punktach sprzedaży. Będą Państwo w stanie 
wykorzystać np. datę przydatności do spożycia czy datę ważności, do automatycznego zapobiegnięcia 
sprzedaży produktów przeterminowanych. Zaleca się, by skaner przekazywał wszystkie dane 
zakodowane w kodzie kreskowym GS1 do oprogramowania w Państwa punkcie 
sprzedaży. Przetwarzając zakodowane Identyfikatory Zastosowań należy pamiętać, że mogą być one 
przekazywane w dowolnej kolejności. 

 Uwaga: Więcej szczegółowych informacji podano w Rozdziale 7 Specyfikacjach Ogólnych GS1 

 Uwaga: Informacje o identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości/masie (GTIN): IZ (01) 
- patrz Specyfikacje Ogólne GS1, Rozdział 3  

Kolejne rozdziały przedstawiają sposób wprowadzania tych zmian w procesie. 

Aby pokazać jak wyglądają nowe kody kreskowe, poniżej przedstawiamy przykłady aktualnie 

stosowanych etykiet oraz etykiet, jakie będą stosowane z symbolami GS1 DataBar, GS1 QR lub GS1 
DataMatrix. Podczas, gdy aktualne etykiety dla produktów o zmiennej ilości/masie kodują wyłącznie 
numer RCN, nowe etykiety kodują numer GTIN produktu oraz wszelkie dodatkowe atrybuty.  

Rys. 5-1  Aktualna etykieta z kodem EAN-13 przedstawiająca numer RCN z prefiksem 02 
/20-29 

 

 Uwaga: Powyższa etykieta nie jest przedstawiona w faktycznym wymiarze i stanowi jedynie 

przykład. Specyfikacje symboli przedstawiono w Rozdziale 5 - Tabela 1 w Specyfikacjach 
Ogólnych GS1. 
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Rys. 5-2  

Nowa etykieta z kodem GS1DataBar Rozszerzonym Spiętrzonym, GS1 DataMatrix oraz 
GS1QR  z numerem GTIN oraz dodatkowymi atrybutami 

 

 Uwaga: Powyższa etykieta nie jest przedstawiona w faktycznym wymiarze i stanowi jedynie 
przykład. Specyfikacje symboli przedstawiono w Rozdziale 5 - Tabela 1 w Specyfikacjach 
Ogólnych GS1. 

5.2 Produkty o zmiennej ilości/masie 

5.2.1 Produkty etykietowane w sklepach 

5.2.1.1 Którego kodu kreskowego należy używać do jednostek o zmiennej ilości/masie? 

W przypadku produktów o zmiennej ilości/masie wiele firm nadal korzysta z symboliki EAN/UPC 
z zapisanym w nim numerze RCN. Gdy firmy rozpoczną stosowanie numerów GTIN z dodatkowymi 
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atrybutami, mogą wykorzystywać inne symboliki kodów kreskowy GS1 np.: Wspomniane kody 
kreskowe to: 
 

Kod kreskowy Możliwość kodowania Wymagania czytnika 

GS1 DataBar Rozszerzony GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy  

GS1 DataBar Rozszerzony 
Spiętrzony 

GTIN z atrybutami Skaner laserowy lub obrazowy 

GS1 DataMatrix GTIN z atrybutami Skaner obrazowy 

GS1 QR  GTIN z atrybutami Skaner obrazowy 

5.2.2 Produkty wstępnie zapakowane i etykietowane  

Mogą Państwo nadal używać kodów kreskowych EAN/UPC kodujących dotychczas używane numery 
RCN, ale zaleca się zapewnienie gotowości do stosowania symbolik GS1 DataBar, GS1 QR i GS1 
DataMatrix. GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 QR oraz GS1 DataMatrix dla produktów o zmiennej 
ilości/masie będą kodować numer GTIN oraz dodatkowe atrybuty, wykorzystując do tego 
Identyfikatory Zastosowań (IZ).  

Gdy Państwa oprogramowanie i sprzęt będą gotowe i gdy zechcą Państwo rozpocząć stosowanie 
numeru GTIN z dodatkowymi danymi, będą Państwo musieli skontaktować się z 
dostawcami/producentami, aby poinformować ich o swojej gotowości, dzięki czemu również oni będą 
w stanie sprostać Państwa potrzebom. Zaleca się uzyskanie od dostawców/producentów 
przykładowych etykiet przed wykonaniem dostaw produktów do sklepów, w celu weryfikacji 

możliwości weryfikacji prawidłowego odczytu Identyfikatorów Zastosowań. 

W przypadku wstępnie zapakowanych i etykietowanych produktów dostarczanych przez 

dostawców/producentów, to oni są odpowiedzialni za prawidłowe przypisanie numerów GTIN dla 
różnych linii i wersji tych produktów. 

 Uwaga: Kompletne informacje o zasadach nadawania numerów GTIN dla jednostek 
handlowych świeżej żywności skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej znajdują się 
w Załączniku, Rozdział 6.1. 

 Uwaga: Standardy zastosowań dla jednostek handlowych świeżej żywności o zmiennej 

ilości/masie skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych 
GS1, Rozdział 2. 

5.3 Produkty o stałej ilości/masie 

5.3.1 Którego kodu kreskowego należy używać do jednostek o stałej ilości/masie? 

Jeśli dostawcy/producenci zdecydują się dostarczać dodatkowe informacje np. data ważności lub 
numer partii/serii produkcyjnej, na potrzeby użycia w punkcie sprzedaży detalicznej, wówczas do ich 
zakodowania wraz z numerem GTIN wykorzystane zostaną symbole GS1 DataBar Rozszerzony lub 
GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony.  

Kody kreskowe EAN/UPC pozostaną jako opcja, w przypadku, gdy nie są wymagane dalsze dane 
i na etykiecie produktu jest wystarczająco dużo miejsca. Jeśli miejsce jest niewystarczające, to do 

kodowania numeru GTIN można wykorzystać GS1 DataBar Wielokierunkowy lub GS1 DataBar 
Spiętrzony Wielokierunkowy. 

5.4 Jednostki handlowe sprzedawane luzem  

Jednostki handlowe sprzedawane luzem to produkty identyfikowane numerem GTIN. Sprzedawca 
detaliczny określa czy takie produkty mogą być sprzedawane jako produkty o zmiennej lub stałej 

ilości/masie.  
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Jeśli taki produkt ma być identyfikowane jako o zmiennej ilości/masie, należy zapoznać się 
z Rozdziałem 5.2. 

■ Jeśli produkty sprzedawane luzem są dalej przetwarzane w sklepie i tam przepakowywane, mogą 
one być sprzedawane jako jednostki handlowe o stałej ilości/masie i w takim wypadku są 

traktowane jako jednostki handlowe o stałej ilości i podlegają informacjom dla jednostek 
handlowych sprzedawanych luzem skanowanych w punkcie sprzedaży w Specyfikacjach Ogólnych, 
Rozdział 2.  

■ Jeśli jednak produkty sprzedawane luzem są jednostki handlowe o zmiennej ilości/masie, wówczas 
traktowane są jako jednostki handlowe o zmiennej ilości/masie i podlegają informacjom dla 
jednostek handlowych sprzedawanych luzem skanowanych w punkcie sprzedaży w Specyfikacjach 
Ogólnych, Rozdział 2. 

W przypadku produktów sprzedawanych luzem, do kodowania samego numeru GTIN można 
wykorzystać GS1 DataBar Wielokierunkowy lub GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy. Do 
kodowania numeru GTIN z dodatkowymi atrybutami można wykorzystać GS1 DataBar Rozszerzony, 
GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, GS1 QR lub GS1 DataMatrix. 

 Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje na temat nadawania numeru GTIN w obszarze świeżej 
żywności można znaleźć w Rozdziale 5.9 i 7.1. 

5.5 Lista kontrolna stanu gotowości sprzedawcy detalicznego  

1. Czy Państwa skaner (sprzęt skanujący) jest w stanie przetwarzać formaty GS1 DataBar i/lub GS1 QR oraz 
GS1 DataMatrix z wszystkimi Identyfikatorami Zastosowań i czy został do tego skonfigurowany 
i aktywowany? 

(Skanery obejmują linie kasowe punktów sprzedaży, kasy samoobsługowe, skanery 
samoobsługowe, skanery ręczne w punktach sprzedaży oraz skanery na hali sprzedaży i na 
zapleczu) 

2. Czy Państwa oprogramowanie punktu sprzedaży detalicznej jest w stanie przetwarzać treści 
danych GS1 DataBar GS1 QR i GS1 DataMatrix z użyciem Identyfikatorów Zastosowań GS1 (np. 
data przydatności do spożycia, numer partii, numer serii, waga)? (Oprogramowanie punktu 
sprzedaży detalicznej obejmuje linie kasowe, kasy samoobsługowe, skanery samoobsługowe 
i zastosowania do zakupów dostarczanych do domu)  

 Uwaga: Państwa systemy punktów sprzedaży powinny umożliwiać dekodowanie wielu 
Identyfikatorów Zastosowań i przetwarzanie jedynie tych, mających zastosowanie do 
Państwa procesów wykonywanych w punktach sprzedaży. 

□ Więcej informacji o analizie  nośnika danych i teście wiarygodności znajduje się 
w Specyfikacjach Ogólnych, Rozdział 7   

3. Czy dziennik transakcji Państwa punktu sprzedaży jest w stanie przetwarzać i wykorzystywać dane 
transakcyjne punktu sprzedaży zawierające istniejące Identyfikatory Zastosowań GS1 np.  waga 
netto, numer partii/serii, numer seryjny itd.? 

4. Czy Państwa oprogramowanie systemów hostujących / danych głównych wspiera wszystkie formy 
numerów GTIN i Identyfikatory Zastosowań? Czy oprogramowanie to jest w stanie zarządzać 
jednym lub większą liczbą numerów GTIN przypisanych do referencji jednostki magazynowej? 

5. Czy oprogramowanie Państwa wagi / skanera jest w stanie obsłużyć wszystkie formy numeru GTIN 
i wymagane Identyfikatory Zastosowań? 

6. Czy wszystkie istotne numery GTIN są wyszczególnione w Państwa systemie punktu sprzedaży? 

7. Czy Państwa sprzęt oraz oprogramowanie do weryfikacji cen, odbioru produktów, rejestrowania / 
kontroli magazynu jest w stanie odczytać i przetworzyć numer GTIN i dodatkowe Identyfikatory 
Zastosowań GS1 w GS1 DataBar, GS1 QR Code i GS1 DataMatrix?  

8. Z myślą o spełnieniu wymagań dostawców, oprogramowanie punktu sprzedaży musi pozwalać na 
wprowadzanie, za pomocą klawiatury, wymaganych Identyfikatorów Zastosowań w postaci 
tekstowej interpretacji danych. 
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Gdy odczyt kodów kreskowych jest niemożliwy, dla personelu kasowego lub klientów samodzielnie 
skanujących produkty, należy rozważyć wprowadzanie danych za pomocą klawiatury lub 
zastosować inne procesy. 

□ Informacje dotyczące zawartości etykiety w postaci czytelniej dla ludzi znajdują się 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 4.  

9. Określenie procesu w punkcie sprzedaży dla produktów luzem w torebkach, posiadających kod 
kreskowy na każdej sztuce i sprzedawanych jako produkt o zmiennej ilości. Jedno 
z możliwych podejść, polega na wymuszeniu wprowadzenia za pomocą klawiatury ilości dla 
jednostek sprzedawanych na sztuki, podczas gdy inne podejście może polegać na nieznacznym 

opóźnieniu ważenia podczas skanowania i ważenia jednostki (w przeciwieństwie do 
wprowadzanego za pomocą klawiatury kodu PLU i ważenia, które może nastąpić błyskawicznie).  

10. Lista przykładów w obszarze świeżej żywności, która potencjalnie może zostać objęta wdrożeniem 
GS1 DataBar, GS1 QR lub GS1 DataMatrix oraz identyfikacja sposobu ich pozyskiwania i 
sprzedaży: 

□ Produkty pakowane i gotowe do wyłożenia na półkę, etykietowane i opatrzone ceną, od 
Państwa dostawcy  

□ Produkty etykietowane i gotowe do wyłożenia na półkę, etykietowane i opatrzone ceną, od 

Państwa dostawcy  

□ Produkty pakowane, etykietowane ale nieopatrzone ceną, od Państwa dostawcy  

□ Produkty pakowane, nieetykietowane i nieopatrzone ceną, od Państwa dostawcy  

□ Produkty foliowane i ważone w sklepie (pakowane przed sprzedażą) 

□ Produkty ważone podczas sprzedaży (na wadze kasowej) 

□ Produkty luzem 

11. Określenie najbardziej oczekiwanych przez Państwa celów - dla każdego typu produktu 
zidentyfikowanego powyżej. (Co stanowi określenie danych wymaganych do kodowania 
w symbolu GS1 DataBar, GS1 QR lub GS1 DataMatrix). 

□ Produkty sprzedawane luzem kodują numer GTIN w celu prawidłowej identyfikacji w punkcie 
sprzedaży 

□ Identyfikacja ilości lub wagi jednostek sprzedawanych w normalnej cenie i, jeśli to wymagane, 
jednostek sprzedawanych z upustem (przecenionych). Może to wymagać zakodowania na 
opakowaniu konsumenckim zarówno wagi przygotowanego produktu jak i ceny. 

□ Wstrzymanie sprzedaży wszystkich produktów przeterminowanych. Wymaga to zakodowania 

dodatkowych danych, poza numerem GTIN, np. daty przydatności do spożycia. 

□ Wycofanie/wstrzymanie sprzedaży produktu z powodów bezpieczeństwa (wymaga to 
zakodowania na produkcie dodatkowych danych, poza numerem GTIN, np. numeru 
partii/serii). 

12. Mapowanie całego przebiegu procesu dla każdego typu produktu:  

□ Upewnienie się, że nie ma wątpliwości co do pochodzenia wszystkich danych, sposobu, w jaki 
są one przekazywane przez cały łańcuch dostaw i w jaki są wykorzystywane w systemach 
sklepu lub biura. 

□ Wykorzystanie powyższego do potwierdzenia wymagań dotyczących łańcucha dostaw 

i wszelkich dostawców rozwiązań. 

□ Oprócz ustalenia korzyści biznesowych, może to również pomóc w identyfikacji wszelkich 
przypadków biznesowych. 

5.6 Gotowość oprogramowania w punkcie sprzedaży detalicznej 

Oprogramowanie w punkcie sprzedaży musi być w stanie przetworzyć i zapisać Identyfikatory 

Zastosowań np. wagę, datę przydatności do spożycia.  
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Oprogramowanie musi nie tylko przetworzyć dodatkowe dane wymagane przez Państwa, ale również  
skutecznie pomijać wszelkie pozostałe, niewymagane atrybuty. (więcej informacji podano 
w Rozdziale 6.3.1). 

W stosunku do aktualnie wykorzystywanych numerów RCN, to poważna zmiana. Będą musieli Państwo 

zapewnić, że systemy front-end są w stanie obsłużyć dodatkowe dane i odpowiednio je przetworzyć 
np. wykorzystać datę przydatności do spożycia, czy datę ważności, do automatycznego zapobiegnięcia 
sprzedaży produktów przeterminowanych, czy zablokowania sprzedaży produktu wycofanego (tutaj 
pomocna będzie dana o numerze partii/serii). 

Może zaistnieć konieczność pozyskania tych danych z innych systemów i ich połączenia 
z oprogramowaniem punktu sprzedaży. Przetwarzając zakodowane Identyfikatory Zastosowań należy 
pamiętać, że mogą być one przekazywane w dowolnej kolejności, i że sprzęt/oprogramowanie Państwa 

punktów sprzedaży może być w stanie przekazać jedynie wymagane przez Państwa atrybuty.  

 Uwaga: Więcej szczegółowych informacji podano w Rozdziale 7 Specyfikacji Ogólnych GS1 

 Uwaga: Informacje o identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości/masie (GTIN): IZ (01) 
- patrz Specyfikacje Ogólne GS1, Rozdział 3   

 Uwaga: Więcej szczegółowych informacji na temat gotowości oprogramowania w punkcie 

sprzedaży znajduje się w Rozdziale 6.3 niniejszego przewodnika. 

Może również zaistnieć konieczność, by Państwa oprogramowanie back-end, służące do przetwarzania 
i pobierania danych z dziennika transakcji punktu sprzedaży było w stanie przetwarzać numer GTIN 
i dodatkowe Identyfikatory Zastosowań GS1. Zależnie od możliwości Państwa systemu punktu 

sprzedaży, może zaistnieć konieczność, by Państwa system przetwarzał dodatkowo wymagane 
atrybuty GTIN. 

Oprogramowanie punktu sprzedaży musi być również w stanie obsługiwać wprowadzanie, za pomocą 
klawiatury, danych GS1 DataBar, GS1 QR, czy GS1 DataMatrix, w razie braku możliwości skanowania 
kodu kreskowego. Będą Państwo musieli ocenić proces obsługi wprowadzania dodatkowych, innych 
niż numery GTIN danych za pomocą klawiatury.  

Istotne jest zapewnienie przeszkolenia kasjerów w zakresie sposobów wprowadzania, za pomocą 
klawiatury, informacji dotyczących interpretacji danych czytelnych dla człowieka, zarówno 
dotyczących numerów GTIN, jak i dodatkowych atrybutów. 

 Uwaga:  Informacje o interpretacji danych czytelnych dla człowieka znajdują się 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 4.   

Należy przewidzieć, żeby systemy do zarządzania danymi, miały możliwość obsługi jednego lub więcej 
numerów (GTIN i RCN) dla danej jednostki magazynowej np. jednostka magazynowa (SKU) dla 
bananów luzem powinna zawierać numery GTIN dla każdego z Państwa wybranych dostawców oraz 
wszelkich numerów RCN, jakie mogą być wykorzystywane w łańcuchu dostaw.  

Ponieważ mogą Państwa otrzymać produkt od partnera handlowego dostarczającego produkty 
o zmiennej ilości, będą Państwo musieli zaznajomić się z minimalnymi wymaganymi danymi (numer 
GTIN + zmienna ilość / miara handlowa) zakodowanymi w GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 QR lub 
GS1 DataMatrix, jak również z informacjami o zasadach interpretacji danych dla człowieka.  

 Uwaga: Dane atrybutów wymaganych dla jednostek handlowych świeżej żywności o zmiennej 
ilości/masie skanowanych w punkcie sprzedaży znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, 

Rozdział 2. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt: 
Helpdesk/tel.: 61 852 37 94 lub 61 851 77 54; https://www.gs1pl.org/kontakt 

file:///C:/Users/hwalczak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L8FI5K02/61%20852%2037%2094
tel:618517754
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5.7 Gotowość skanerów  

Skanery w punktach sprzedaży (zarówno  wbudowany skaner biooptyczny, skaner ręczny 
i prezentacyjny) muszą być w stanie obsłużyć wybrane przez Państwa i Państwa partnera handlowego, 

symboliki kodów kreskowych GS1: 

■ GS1 DataBar Rozszerzony i GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony 

■ GS1 DataBar Wielokierunkowy 

■ GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy 

■ GS1 QR 

■ GS1 DataMatrix 

Większość skanerów jest w stanie odczytać symboliki GS1, ale mogą one być zainstalowane 
w sklepach sprzedawcy detalicznego bez aktywacji tej funkcjonalności (tzn. nie jest ona aktualnie 
włączona).  

Skanery obrazujące są wymagane do odczytu symbolik GS1 QR i GS1 DataMatrix, ponieważ skanery 
laserowe nie są w stanie tego wykonać.  

Może to oznaczać konieczność poczynienia inwestycji. Decyzje inwestycyjne należy zawsze 
podejmować biorąc pod uwagę stosunek korzyści do nakładów inwestycyjnych. Przykładowo, zależnie 

od generacji skanera, konieczna może się okazać aktualizacja oprogramowania software lub jego 
wymiana. Zalecamy by sprawdzili Państwo wszystkie stosowane przez siebie skanery w celu określenia 
statusu poszczególnych urządzeń i by aktywowali na ich tylko te symboliki, które będą odczytywane. 
W celu walidacji i aktywacji wymaganych funkcjonalności może zaistnieć konieczność skontaktowania 
się z dostawcą stosowanego u Państwa sprzętu. 

Systemy sprzedaży detalicznej będą musiały mieć możliwość przetwarzania dodatkowych danych 

w celu generowanej nowej i rozszerzonej wartości dla sprzedawców detalicznych i konsumentów. 

Należy wziąć pod uwagę inne sposoby skanowania np. skanowanie samoobsługowe przez klientów 
w punkcie sprzedaży z wykorzystaniem dedykowanych, inteligentnych urządzeń na wyposażeniu 
sklepu, skanowanie z użyciem zautomatyzowanych skanerów rozproszonych, ręcznych skanerów 
wykorzystywanych przez sprzedawcę detalicznego do realizacji zamówień online lub hostowanych 
przez sprzedawcę detalicznego aplikacji instalowanych na smartfonach konsumentów. Więcej 
szczegółowych informacji na temat inwestycji w skanery podano w materiałach GS1 

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/2d_position_paper-release13feb_002.pdf. 

Przykładowe symboliki GS1 stosowane w punktach sprzedaży przestawiono w Rozdziale 7.5. 

5.8 Gotowość wagi do tworzenia etykiet 

Oceniając gotowość wagi do tworzenia etykiet należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie 

wymagane Identyfikatory Zastosowań GS1 lub, że są one dostępne w oprogramowaniu. 

 Uwaga: Lista sugerowanych Identyfikatorów Zastosowań dla produktów świeżej żywności 
o zmiennej ilości/masie jest podana w Rozdziale 3.5. 

Lokalne przepisy mogą wymagać określonych danych. Należy się również upewnić, że dodatkowe 
interfejsy danych pomiędzy systemem ERP, a wagą są gotowe i zaktualizowane. Państwa systemy 
powinny być w stanie drukować symbole EAN/UPC, GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataMatrix lub 
GS1 QR zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi GS1. 

 Uwaga: Specyfikacja symboli GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, 
GS1 DataMatrix i GS1 QR znajduje się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 5 Tabela 1  

Należy również określić, czy istniejący u Państwa zapas etykiet (wymiary i powłoka) lub opakowań 
wymagają zmian dla symbolik GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, GS1 
DataMatrix lub GS1 QR.  

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z: 

Helpdesk/tel.: 61 852 37 94 lub 61 851 77 54; https://www.gs1pl.org/kontakt 

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/2d_position_paper-release13feb_002.pdf
file:///C:/Users/hwalczak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L8FI5K02/61%20852%2037%2094
tel:618517754
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 Uwaga: Dane atrybutów wymaganych dla jednostek handlowych świeżej żywności o zmiennej 
ilości/masie skanowanych w punkcie sprzedaży znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 
2. 

 Uwaga: Informacje o interpretacji danych czytelnych dla człowieka znajdują się 

w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 4.   

5.9 Sposób przydzielania i zmiany numerów GTIN 

Właściciel marki nadaje numer GTIN i stosuje się do Standardów zarządzania numerami GTIN. 

■ Nowy numer GTIN jest nadawany, jeśli inna konfiguracja jednostki handlowej świeżej żywności 

wymaga oddzielnej identyfikacji dla punktu sprzedaży.  

 Uwaga: Jeśli sprzedawca detaliczny ponownie konfiguruje jednostkę handlową w sklepie, której 
wcześniej nadano numer GTIN, a następnie ponownie skonfigurowana jednostka wymaga 
oddzielnej identyfikacji, w odróżnieniu od oryginalnej jednostki handlowej GTIN, za nadanie 
nowego numeru GTIN odpowiada sprzedawca detaliczny.  

 Uwaga: Szczegółowe informacje o Standardach Zarządzania Numerami GTIN dla świeżej 

żywności skanowanych w punkcie sprzedaży znajdują się w Załączniku, Rozdział 7.1. 

5.10 Sposób zarządzania produktami nieprzeznaczonymi do sprzedaży 
w punktach sprzedaży detalicznej, które mogą się znaleźć w punkcie 

sprzedaży detalicznej 
 

Właściciel marki ponosi odpowiedzialność za identyfikację swoich jednostek handlowych za pomocą 

standardów GS1. Właściciel marki jest zobowiązany zidentyfikować i podzielić na segmenty zapasy 
magazynowe o różnych numerach GTIN, zgodnie z zasadami nadawania numerów GTIN i umowami 
handlowymi. Nie oznacza to, że jednostka handlowa przeznaczona przez właściciela marki do 
wykorzystania w punkcie sprzedaży lub poza nim, nie zostanie nigdy wykorzystana przez partnera 
handlowego w niezamierzony sposób. Wyjątek ten nie podlega zarządzaniu zgodnie ze standardami 
GS1, a jedynie dwustronnym umowom handlowym. 
 

6 Przewodnik wdrożenia dla przedsiębiorstw z branży 
sprzętu AIDC oraz oprogramowania   

6.1 Skanery   

Skanery muszą być zgodnie z przepisami i umożliwiać odczyt oraz automatyczne rozróżnianie 

symbolik wyszczególnionych na Rys. 3-2. 

6.2 Urządzenia do druku etykiet (w tym drukarki z wagą lub bez wagi) 

Wszystkie używane do tego zastosowania drukarki powinny być w stanie drukować symbole kodów 
kreskowych wyszczególnione w Rozdziale 3.4 z użyciem wszystkich Identyfikatorów Zastosowań GS1. 

Jako minimum, urządzenia te powinny obejmować listę sugerowanych Identyfikatorów Zastosowań 

dla świeżej żywności. 

 Uwaga: Lista sugerowanych Identyfikatorów Zastosowań dla produktów świeżej żywności 
o zmiennej ilości/masie podana jest w Rozdziale 3.5. 
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Wybrane Identyfikatory Zastosowań GS1 identyfikują pola danych o stałej długości, a inne 
o zmiennej długości. Więcej szczegółowych informacji o pełnej liście uznanych Identyfikatorów 
Zastosowań GS1 wraz z odpowiednimi zasadami pól danych i długości Identyfikatorów Zastosowań 
GS1 znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 3. 

 Uwaga: Dane atrybutów wymaganych dla jednostek handlowych świeżej żywności o zmiennej 
ilości/masie skanowanych w punkcie sprzedaży znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych, 
Rozdział 2.  

 Uwaga: Informacje o interpretacji danych czytelnych dla człowieka znajdują się 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 4.  

 Uwaga: Informacje o maksymalnych i minimalnych wymiarach etykiet znajdują się 

w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 5. 

6.3 Sprzedawcy detaliczni i firmy programistyczne 

6.3.1 Przetwarzanie Identyfikatorów Zastosowań GS1 

Jeśli chcecie  Państwo przetwarzać wszystkie Identyfikatory Zastosowań GS1 lub ich część 
zakodowaną w symbolice GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony, GS1 QR 
lub GS1 DataMatrix: 

■ Zaleca się, by skaner przekazywał wszystkie dane zakodowane w Identyfikatorach Zastosowań do 

oprogramowania w Państwa punkcie sprzedaży. Na tym etapie sprzedawca detaliczny musi 
określić, które Identyfikatory Zastosowań GS1 mają zostać przetworzone z oprogramowania 
punktu sprzedaży np. punkt sprzedaży może być zainteresowany tylko numerem GTIN i datą 

ważności.  

W kodzie kreskowym u jednego dostawcy data ważności może być określona jako czwarty 
Identyfikator Zastosowania, a u innego dostawcy, data ważności może być określona jako piąty 
Identyfikator Zastosowania. Przetwarzanie wykonywane w punkcie sprzedaży sprzedawcy 
detalicznego będzie musiało dokładnie przekazywać „nieinteresujące” Identyfikatory Zastosowań oraz 
dane pomiędzy numerem GTIN a datą ważności. Takie podejście zakłada, że oprogramowanie punktu 
sprzedaży rozumie co najmniej długość danych implikowaną przez i powiązaną z każdym 

Identyfikatorem Zastosowania. Dotyczy to aktualnie nieprzetwarzanych Identyfikatorów Zastosowań, 
ponieważ standard zezwala, by Identyfikatory Zastosowań poza numerem GTIN były umieszczane w 
dowolnej kolejności w kodzie kreskowym. 

■ Zaleca się, by oprogramowanie punktu sprzedaży rozpoznawało identyfikator symboliki oraz 
Identyfikatory Zastosowań i dane kodu kreskowego. Dzięki temu punkt sprzedaży zyskuje 
dodatkową pewność, który kod kreskowy jest przetwarzany. 

Uwaga: 

■ Identyfikatory Zastosowań mają różne długości. 

■ Pola danych mogą mieć stałą lub zmienną długość.  

■ Oprogramowanie powinno być oparte o najnowsze tabele Identyfikatorów Zastosowań. 

■ Dostawcy rozwiązań powinni uwzględnić konieczność aktualizacji Identyfikatorów Zastosowań 
GS1 w każdym cyklu konserwacyjnym oprogramowania.  

 Uwaga: Pełna lista wszystkich Identyfikatorów Zastosowań, ich długości oraz tytuły danych 

znajduje się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 3 Identyfikatory Zastosowań  
 Porządku Numerycznym. 

 Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania ciągów elementów znajdują 
się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 7.2.  
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6.3.2 Przetwarzanie wprowadzania danych z etykiet za pomocą klawiatury  

W razie nieprawidłowego skanowania kodu kreskowego w punkcie sprzedaży, oprogramowanie musi 
być w stanie obsłużyć wprowadzenie informacji za pomocą klawiatury. Obejmuje to min. numer GTIN, 
jak również dodatkowe informacji mogących występować w GS1 DataBar Rozszerzony, GS1 QR lub 

GS1 DataMatrix. 

Wybrane kwestie do uwzględnienia podczas wprowadzania informacji za pomocą klawiatury: 

■ Określenie sposobu, w jaki kasjer jest proszony o wprowadzanie odpowiednich informacji dla 
numeru GTIN oraz pozostałych informacji. Przykładowo, kasjer może być proszony o podanie 
określonych, dodatkowych informacji, jak np. data ważności lub data przydatności do spożycia. 
Alternatywnie, kasjer może być proszony o wszystkie dostępne informacje dodatkowe, 

a oprogramowanie punktu sprzedaży samo wybierze odpowiednie informacje. 

■ Należy rozważyć, w jaki sposób kasjer ma te dodatkowe informacje interpretować np. poprzez 
tekstową interpretację danych zapisanych w kodzie lub pozostały tekst umieszczony na etykiecie 
produktu. 

■ Zakres informacji dodatkowych może być regulowany lokalnymi przepisami. 

 Uwaga: Informacje dotyczących etykiet znajdują się w Specyfikacjach Ogólnych GS1, Rozdział 

4.  

6.3.3 Obsługa relacji danych  

W odniesieniu do utrzymywania relacji Państwa danych głównych przy obecności numerów GTIN 
w GS1 DataBar, GS1 QR lub GS1 DataMatrix, Państwa rozwiązania do zarządzania produktami będą 

musiały wspierać jedną lub więcej referencji dla danej pozycji (numery GTIN, numery RCN, itp.), jeśli 
do przedstawiania produktów konsumenckich wykorzystywana jest jednostka magazynowa. (SKU) 

Przykładowo, jednostka magazynowa (SKU) dla bananów luzem powinna zawierać numery GTIN dla 
każdego z Państwa wybranych dostawców oraz wszelkich numerów RCN, jakie mogą być 
wykorzystywane w łańcuchu dostaw. 

Może to mieć wpływ na obszary takie, jak: 

■ Oprogramowanie do przetwarzania stanów magazynowych 

■ Działania polegające na wyszukiwaniu produktów 

7 Załącznik  

7.1 Zasady nadawania numeru GTIN dla świeżej żywności 

Nadając takim produktom numery GTIN dostawcy będą zobowiązani stosować się do 
Standardówzarządzania numerami GTIN (https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/baza-
wiedzy/standardy-zarzadzania-numerami-gtin) oraz dodatkowych zasad specyficznych dla 
sektora Świeżej Żywności (https://www.gs1.org/1/gtinrules/pl/tree/32/fresh-foods) 

 Uwaga: Zasady nadawania numerów GTIN są przeznaczone do użytku globalnego. Wyjątki 

mogą istnieć tylko, jeśli wymagają tego lokalne regulacje lub przepisy. 

Nowy numer GTIN jest nadawany, jeśli inna konfiguracja jednostki handlowej świeżej żywności 
wymaga oddzielnej identyfikacji dla punktu sprzedaży. Konkretne przykłady zasad, przedstawia 

poniższa ilustracja:  

 Uwaga: Jeśli sprzedawca detaliczny ponownie konfiguruje jednostkę handlową, której już 
wcześniej nadano numer GTIN, a następnie ponownie skonfigurowana jednostka wymaga 

https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/baza-wiedzy/standardy-zarzadzania-numerami-gtin
https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/baza-wiedzy/standardy-zarzadzania-numerami-gtin
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oddzielnej identyfikacji, w odróżnieniu od oryginalnej jednostki handlowej GTIN, za 
nadanie nowego numeru GTIN odpowiada sprzedawca detaliczny. 

 Zasada Wymagany 
NOWY GTIN 

Przykład Schemat 

1.1 Jeśli pakowana 
jednostka świeżej 
żywności różni się 
wagą, jest 
sprzedawana na 
wagę, ale 
zamawiana według 
określonych, 
oddzielnych 
rozmiarów 
opakowań, każdemu 
rodzajowi wielkości 
opakowania 
nadawany jest nowy 
/ niepowtarzalny 
numer GTIN. 

 

Tak 

Pakowane udka 
kurczaka, każde 
opakowanie o innej 
wadze, sprzedawane 
na wagę, ale 
zamawiane według 
rozmiaru 
opakowania (GTIN A 
= 10-pak, GTIN B = 
14-pak) 

 

            

       GTIN A                     GTIN B 

1.2 W przypadku 
sprzedaży jednostki 
handlowej luzem 
jako jednej sztuki 
(produkt 1), która 
jest następnie cięta i 
sprzedawana na 
wagę (produkt 2), 
produkt 1 i 2 mają 
unikalne numery 
GTIN. 

 

 

 

Tak 

 

 

 

 

 

Cały arbuz jest 
sprzedawany w 
cenie 4 USD za 
sztukę. Sprzedawca 
detaliczny 
podejmuje decyzję o 
przecięciu arbuza na 
połowę i sprzedaży 
ćwiartek po 1,99 
USD za kilogram 

 

  

 

 
Produkt 1 z numerem GTIN C 

 
Produkt 2 z numerem GTIN D 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku 
sprzedaży jednostki 
handlowej luzem 
jako jednej sztuki 
lub na wagę 
(produkt 3), która 
jest następnie 
pakowana i 
sprzedawana w 
stałej ilości (produkt 
4), produkt 3 i 4 
mają unikalne 
numery GTIN. 

 

Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabłko sprzedawane 
na sztuki lub na 
wagę w cenie 1,29 
za kilogram. Jabłka 
są następnie 
pakowane przez 
sklep do postaci 
pojemnika o stałej 
ilości i sprzedawane 
w cenie 3,00 za 4-
pak. 

 
Produkt 3 z numerem GTIN E 

------------------------------------------------- 

 
Produkt 4 z numerem GTIN F 
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 Zasada Wymagany 
NOWY GTIN 

Przykład Schemat 

 

 

1.4 

 

W przypadku, gdy 
jednostka świeżej 
żywności 
sprzedawana luzem 
lub o zmiennej 
ilości, 
nieprzeznaczona do 
sprzedaży w punkcie 
sprzedaży, (produkt 

5), jest cięta, 
pakowana przez 
sklep i sprzedawana 
na wagę (produkt 
6), produkt 5 i 6 
wymagają 
oddzielnych 
numerów GTIN, w 
oparciu o wymóg 
użycia cyfry 9 
wskaźnika w 
numerze GTIN-14 
dla produktu 5 i 
wymogu użycia 
GTIN-12 lub GTIN-
13 dla produktu 6, 
ponieważ będzie on 
skanowany w 
punkcie sprzedaży. 

 

 

 

Tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak 

 

 

 

Krąg sera 
(nieprzeznaczony do 
sprzedaży w punkcie 
sprzedaży) 
zamawiany według 
numeru GTIN-14 
zawierającego cyfrę 
9 wskaźnika, cięty i 
pakowany w 

opakowania o 
zmiennej wadze w 
dziale 
delikatesowym, oraz 
sprzedawany na 
wagę, wymaga w 
punkcie sprzedaży 
nowego numeru 
GTIN, albo numeru 
GTIN-12 albo GTIN-
13. 

 

 

Piersi z kurczaka 
(nieprzeznaczone do 
sprzedaży w punkcie 
sprzedaży) 
zamawiane według 
numeru GTIN-14 
zawierającego cyfrę 
9 wskaźnika, 
pakowane w 
indywidualne 
opakowania o 
zmiennej wadze, 
oraz sprzedawane 
na wagę, wymagają 
w punkcie sprzedaży 
nowego numeru 
GTIN, albo numeru 
GTIN-12 albo GTIN-
13. 

 
Produkt 5 z numerem GTIN G 

 
Produkt 6 z numerem GTIN H 

 

------------------------------------------------- 

 
Produkt 7 z numerem GTIN I 

 

 
Produkt 8 z numerem GTIN J 

 

Jeśli różne konfiguracje jednostek handlowych świeżej żywności nie wymagają oddzielnej identyfikacji 
w punkcie sprzedaży, należy stosować ten sam numer GTIN.  
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Szczegółowe przykłady:  

 Zasada Wymagany 
NOWY 
GTIN 

Przykład Schemat 

2.1 Jeśli jednostka 
produktu luzem 

(produkt 9) jest 
umieszczana w 
torebce (produkt 
10) przez 
konsumenta, 
produkt 9 i 10 
mają te same 
numery GTIN. 

 

 

Nie 

 

Jednostki produktów 
luzem prezentowane 

do sprzedaży w 
punkcie sprzedaży, 
zarówno pojedynczo 
lub w torebce 
(umieszczone tam 
przez konsumenta) 
są identyfikowane 
tym samym 
numerem GTIN. 
Umieszczenie 
jednostek 
produktów luzem w 
torebce przez 
konsumenta nie 
powoduje zmiany 
numeru GTIN.  

 
Produkt 9 z numerem GTIN K 

 
Produkt 10 z numerem GTIN K 

Informacje o nadawaniu numeru GTIN oraz odpowiedzialności za jednostki opatrzone i nieopatrzone 
znakiem marki znajdują się w Rozdziale 4 Specyfikacji Ogólnych GS1. 

7.2 Przykłady numerów wewnętrznych RCN (Restricted Circulation Number) 

Numery wewnętrzne (ang. Restricted Circulation Numbers, RCN) wykorzystywane są w ograniczonej 
dystrybucji i rozpoczynają się od 02 lub 20-29. Organizacje Krajowe GS1 mogą używać tych numerów 
do nadawania numerów krajowych lub nadać część z tych numerów firmom do użycia 
w ramach ich własnych organizacji. Znaczenie i budowa prefiksów GS1 od 20 do 29 może się różnić 
na poszczególnych rynkach, z powodu lokalnych zastosowań niezwiązanych ze świeżą żywnością 
o zmiennej ilości/masie.  

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat nadanych znaczeń, należy się skontaktować z 
lokalną Organizacją Krajową GS1. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat numerów 
RCN, należy zapoznać się z Rozdziałem 1.4 w Specyfikacji Ogólnych GS1. 

Przykłady numerów wewnętrznych kodujących cenę lub wagę jednostki handlowej 
o zmiennej ilości/masie 

Jeśli jednostka jest pakowana/etykietowana przez dostawcę (będącego właścicielem marki), lokalna 

organizacja krajowa GS1 może nadać tej jednostce 13-cyfrowy numer krajowy.  W poniższych 

przykładach prefiksy 27 i 23 wykorzystywane są przez organizację krajową do nadawania numerów 
krajowych. 
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7.3 Adresy GS1 URL zawierające dodatkowe informacje o kodach kreskowych 

 

■ Kody kreskowe GS1 DataBar www.gs1.org/barcodes/databar 

■ Dwuwymiarowe (2D) kody kreskowe GS1 www.gs1.org/barcodes/2d 

■ Wytyczne GS1 DataMatrix www.gs1.org/standards/gs1-datamatrix-guideline/25#2-

Encoding-data+2-1-The-encoding-structures 

■ Przewodnik wdrażania procesów weryfikacji dwuwymiarowego kodu kreskowego 2D 

GS1www.gs1.org/docs/barcodes/2D_Barcode_Verification_Process_Implementation_G

uideline.pdf 

7.4 Wykorzystanie GS1 DataBar, GS1 QR i GS1 DataMatrix -  przykłady 
przypadków biznesowych 

Poniższe przykłady mogą umożliwić zastosowanie programów bezpieczeństwa konsumenta 
i żywności w punkcie sprzedaży dla świeżej żywności w zmiennej i stałej ilości/masie.  

7.4.1 Zarządzanie datą ważności - zatrzymanie transakcji w punkcie sprzedaży 

Numer GTIN oraz data ważności pozwalają określenie, czy produkt jest przeterminowany, co 
umożliwia wstrzymanie sprzedaży lub wymianę produktu na świeższy. Na ekranie kasy wyświetlony 
może zostać komunikat pop-up. Przykłady przedstawiono poniżej. 

 

http://www.gs1.org/barcodes/databar
http://www.gs1.org/barcodes/2d
http://www.gs1.org/standards/gs1-datamatrix-guideline/25#2-Encoding-data+2-1-The-encoding-structures
http://www.gs1.org/standards/gs1-datamatrix-guideline/25#2-Encoding-data+2-1-The-encoding-structures
http://www.gs1.org/docs/barcodes/2D_Barcode_Verification_Process_Implementation_Guideline.pdf
http://www.gs1.org/docs/barcodes/2D_Barcode_Verification_Process_Implementation_Guideline.pdf
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(01)08801114111116  
(17)101220 

• (01)  GTIN 
• (17)  Data ważności 

GTIN  (01) 
Data przydatności do 

spożycia  (15) 
Waga (3103) 

Cena (3922) 
 

„Ten produkt jest przeterminowany.  
Proszę wybierz inny, z dobrym terminem 

ważności” 
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7.4.2 Automatyczny upust 

Numer GTIN oraz data ważności umożliwiają punktowi sprzedaży określenie, czy produkt zbliża się do 
końca daty ważności, co umożliwia zastosowanie automatycznego upustu w punkcie sprzedaży 
(*zależnie od lokalnych przepisów). Na ekranie kasy wyświetlony może zostać komunikat pop-up. 

Przykłady przedstawiono poniżej. 

 

 
 

7.4.3 Wycofanie produktu i identyfikowalność w punkcie sprzedaży  

Kodowanie numeru GTIN oraz numeru seryjnego lub numeru GTIN oraz numeru partii, umożliwia 

punktowi sprzedaży określenie, czy produkt jest objęty procedurą wycofania. Na ekranie kasy 
wyświetlony może zostać komunikat pop-up. Przykłady przedstawiono poniżej. 

(01)08801114111116  
(17)101220 

• (01)  GTIN 
• (17)  Data ważności 

„Do końca daty ważności tego produktu 
pozostały 3 dni. Jest objęty 40% upustem.” 
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Dzięki zakodowaniu numeru GTIN i numeru seryjnego lub numeru GTIN i numeru partii w kodzie 

kreskowym GS1 DataBar Rozszerzonym lub Rozszerzonym Spiętrzonym, oprogramowanie punktu 
sprzedaży może przetworzyć i zapisać dwie powyższe informacje, umożliwiając identyfikowalność 
produktu aż do konsumenta (w oparciu o wykorzystaną kartę lojalnościową). Istnieje również 
możliwość wydrukowania numeru partii oraz innych informacji na paragonie klienta. Przykłady 
przedstawiono poniżej: 
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 Uwaga: Powyższe przykłady przedstawiają rozwiązania opcjonalne, zależne od 
lokalnych/krajowych wymagań 

7.4.4 Uzupełnianie produktów 

 

 
 

Numer GTIN i data ważności lub numer GTIN i zalecana data sprzedaży, mogą poszerzyć wiedzę o 
ilości produktów ze zbliżającym się końcem daty ważności, obecnych na półkach sklepowych.  

GTIN  (01) 
Waga (3102) 
Cena (3922) 
Partia / seria (10) 
Data przydatności do 

spożycia  (15) 

GTIN  (01) 
Data przydatności do 
spożycia  (15) 

Waga (3102) 
Partia / seria (10) 
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Przykład wykorzystania GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy dla owoców i warzyw 

GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy koduje tylko numer GTIN. Numer GTIN służy do 
identyfikacji marki. 

Zwiększona produktywność front-end i redukcja strat 

          
Kod kreskowy GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy umożliwia kasjerowi lub konsumentowi 
(samodzielnie skanującemu produkt) skanowanie kodu kreskowego względem wprowadzonego za 
pomocą klawiatury numeru kodu, w celu uzyskania dokładnych danych, tak jak dzieje się to w 
przypadku wszelkich innych dóbr konsumpcyjnych. Dostępność dokładnych danych umożliwia 

redukcję strat, lepsze zarządzanie zapasami magazynowymi oraz umożliwia zarządzanie kategoriami 
w dziale owoców i warzyw.  

Przykład wykorzystania GS1 DataMatrix umieszczony na owocach lub warzywach 

 

 
Przykład wykorzystania GS1 QR na sałatce gotowej do podania  
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7.5 Kody kreskowe GS1 - przykłady 

Poniżej przedstawiono przykłady kodów kreskowych GS1 możliwych do zastosowania dla świeżej żywności. Po wydrukowaniu ich na dobrej 
jakości drukarce i z zachowaniem wielkości, symboli tych można użyć do sprawdzenia, czy skanery są w stanie je odczytać. Dane 
interpretowane i przekazywane przez skaner zależą od wprowadzonych przez producenta do urządzenia ustawień. Tekstowa interpretacja 

danych (HRI, Human Readable Interpretation) jest przedstawiona w tabeli i stanowi objaśnienie informacji zakodowanych w symbolach kodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klucz kolorystyczny 

Czerwony Kod Funkcyjny 1 (FNC1), kodowany zgodnie z specyfikacją 
użytej symboliki. 

Zielony Identyfikator Zastosowania GS1 

Błękitny Identyfikator symboliki ISO/IEC 15424 

Fioletowy Jeśli FNC1 jest użyty jako znak rozdzielenia dla Identyfikatorów 
Zastosowań GS1, FNC1 interpretuje się jako separator grupy 

<GS1> 

 

Symbol 1 – EAN-13 

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI):  9501101420014 
dane kodowane w symbolu: 9501101420014 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: ]E09501101420014 

 

 

 

Symbol 2 – GS1 DataBar Wielokierunkowy 

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI): (01)09501101420021 
dane kodowane w symbolu: FNC10109501101420021 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: ]e00109501101420021 
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Symbol 3 – GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy  

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI): (01)09501101420038 
dane kodowane w symbolu: FNC10109501101420038 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: ]e00109501101420038 

 

 

 

 

Symbol 4 – (punkt sprzedaży i dystrybucja ogólna) GS1 DataBar  Wielokierunkowy 

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI): (01)09501101420045 
dane kodowane w symbolu: FNC10109501101420045 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: ]e00109501101420045 

 

 

 

 

Symbol 5 – GS1 DataBar Rozszerzony 

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI): (01)09501101420052(21)12345678 

dane kodowane w symbolu: FNC101095011014200522112345678 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: ]e001095011014200522112345678 
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Symbol 6 – GS1 Databar Rozszerzony Spiętrzony 

 

Tekstowa interpretacja danych (HRI): 

(01)09501101420069(3922)995(3202)000100(17)210615(422)123(21)12345678 

 
dane kodowane w symbolu: 

FNC101095011014200693922995FNC1320200010017210615422123FNC12112345678 

 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: 

]e001095011014200693922995<GS>320200010017210615422123<GS>2112345678 
 
 

 
 
 
 

 

Symbol 7 – GS1 QR 

 

HRI: (01)09501101420069(3922)995(3202)000100(17)210615(422)123(21)12345678 
 

dane kodowane w symbolu: 

FNC101095011014200693922995FNC1320200010017210615422123FNC12112345678 

 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: 

]Q301095011014200693922995<GS>320200010017210615422123<GS>2112345678 
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Symbol 8 – GS1 DataMatrix 

HRI: (01)09501101420069(3922)995(3202)000100(17)210615(422)123(21)12345678 

 
dane kodowane w symbolu: 

FNC101095011014200693922995FNC1320200010017210615422123FNC12112345678 

 

dane interpretowane i przekazywane przez skaner: 

]d201095011014200693922995<GS>320200010017210615422123<GS>2112345678 
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8 Słownik pojęć 

Termin Definicja 

Symbolika EAN/UPC  Rodzina kodów kreskowych obejmująca kody kreskowe EAN-8, EAN-13, UPC-A i 
UPC-E. Pomimo, że kody kreskowe UPC-E nie posiadają oddzielnego identyfikatora 
symboliki, działają jak oddzielna symbolika z poziomu oprogramowania 
skanującego. Patrz również kody kreskowe EAN-8, EAN-13, UPC-A i UPC-E. 

Jednostki handlowe świeżej 
żywności 

Jednostki handlowe następujących kategorii produktów: owoce, warzywa, mięsa, 
owoce morza, wyroby piekarnicze oraz żywność gotowa do podania taka, jak sery, 
wędliny, sałatki itd. Świeżą żywność definiuje się jako żywność niekonserwowaną 
w puszkach, poprzez dehydratację, mrożenie lub wędzenie. 

Globalny Numer Jednostki 
Handlowej (GTIN) 

Klucz identyfikacyjny GS1 służy do identyfikacji jednostek handlowych. Klucz składa 
się z prefiksu firmy GS1, referencji jednostki oraz cyfry kontrolnej.  

Identyfikator Zastosowania GS1 Pole zawierające dwie lub więcej cyfr na początku ciągu elementów, definiujące w 
sposób niepowtarzalny jego format i znaczenie. 

Kod kreskowy GS1 DataBar 
Wielkokierunkowy 

Kod kreskowy kodujący numer GTIN. Zaprojektowany do odczytu przez skanery 
wielkokierunkowe. 

Kod kreskowy GS1 DataBar 
Spiętrzony Wielkokierunkowy 

Kod kreskowy stanowiący wariant symboliki GS1 DataBar, ustawiony piętrowo w 
dwóch rzędach, stosowany w przypadkach, gdzie GS1 DataBar Wielkokierunkowy 
jest zbyt szeroki. Zaprojektowany do odczytu przez kasowe skanery 
wielokierunkowe. 

Kod kreskowy GS1 DataBar 
Rozszerzony 

Kod kreskowy kodujący klucze identyfikacyjne GS1 oraz dane atrybutów np. waga 
i data przydatności do spożycia, w postaci symbolu liniowego, który można 
skanować z użyciem odpowiednio zaprogramowanych skanerów w punkcie 
sprzedaży. 

Kod kreskowy GS1 DataBar 
Rozszerzony Spiętrzony 

Kod kreskowy stanowiący wariant symboliki GS1 DataBar Rozszerzony, ustawiony 
piętrowo w wielu rzędach, stosowany w przypadkach, gdzie normalny symbol jest 
zbyt szeroki. 

GS1 DataMatrix Specyfikacja wdrożenia GS1 do użytku z Data Matrix 

GS1 QR  Specyfikacja wdrożenia GS1 do użytku z QR  

Tekst umożliwiający interpretację 
przez człowieka 

Znaki możliwe do odczytania przez człowieka takie, jak litery i liczby, w odróżnieniu 
od znaków symbolu w kodzie kreskowym, odczytywanych maszynowo. 

Skaner obrazowy Skanery umożliwiające skanowanie symboli 1D oraz 2D. 

Jednostki handlowe sprzedawane 
luzem 

Owoce, warzywa i inne produkty dostarczane do sklepu luzem, w opakowaniach lub 
skrzyniach, a następnie umieszczane w torebkach lub indywidualnie wybierane do 
zakupu przez klienta. 

Punkt sprzedaży (POS) Dotyczy kasy w sklepie detalicznym, wymagającej stosowania kodów kreskowych 
umożliwiających bardzo szybkie skanowanie, lub kas do obsługi drobnych zakupów, 
umożliwiających odczyt kodów kreskowych liniowych lub o matrycy 2D przez 
skanery obrazowe. 

Numer wewnętrzny (RCN) Numery identyfikacyjne GS1 służące do specjalnych zastosowań w ograniczonych 
środowiskach, określonych przez lokalną Organizację Krajową GS1 (np. 
ograniczenie istnieje w ramach kraju, firmy lub branży). Numery RCN są nadawane 
przez GS1 albo do użytku wewnętrznego przez firmy albo firmom w celu ich 
późniejszego nadania zależnie od potrzeb biznesowych występujących w kraju, w 
jakim działają (np. identyfikacja produktu o zmiennej ilości, kupony). 

Jednostka handlowa Dowolna jednostka (produkt lub usługa), w stosunku co do któ®ej zachodzi 
potrzeba, zamawiania, wyceniania lub fakturowania w dowolnym punkcie łańcucha 
dostaw. 

Jednostka handlowa o zmiennej 
ilości 

Jednostka handlowa oferowana w sprzedaży bez predefiniowanej ilości takiej, jak 
waga lub długość/ilość  
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