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Historia zmian 

Wydania Data zmiany Zmieniony przez Podsumowanie zmian 

1.0 30-kwi-2014 Dawid Jackson  Wstępna wersja 

1.1 Sierpień 2016  Dawid Jackson  Zmiana 15-335: dodano regułę [4-15], zaktualizowane 
wprowadzenie do sekcji 5.5, zaktualizowana reguła [5-16], 
dodana reguła [6-22], zaktualizowane wprowadzenie do sekcji 
9.3.4, zaktualizowana reguła [9-15] 

 Zaktualizowano odwołania do specyfikacji ogólnej GS1 w celu 
dopasowania do najnowszej wersji. 

1.2 Wrzesień 2017  Dawid Jackson Zmiana 17-104 zharmonizowana etykieta paczkowa: 

 Zaktualizowano sekcję 5,4 kod routingu 

 Dodano 2 nowe przykłady: patrz sekcje 10,11 i 10,12 

 Dodano notatkę w dodatku B na temat sposobu obsługi 
weryfikacji etykiet, które zawierają kody kreskowe GS1 i nie 
GS1. 

Zmiana 17-144 Multi-palety towarów handlowych: 

 Dodano nowy rozdział 4.3 

 Aktualizacje do sekcji 4.6, 4.7 i 4.8 

 Dodano nowy rozdział 10.13 

Dodatkowe poprawki: 

 Zaktualizowano rysunek 2-1 przykłady budowy segmentów 

 Zaktualizowano przykład w sekcji 10,4 zamawiane palety 

 Zaktualizowany dodatek B – wysokość symbolu 

 Niektóre aktualizacje do WR 17-144 w oparciu o wyniki 
WR16-534 (buty). 

1.3 Czerwiec 2019  Daniel Mullen  Zmiana 18-160 2D dla etykiety logistycznej: 

 Zmiana 18-260 rozmieszczenie etykiet logistycznych: 

 Zmiana 18-270 2D bez 1D dla służby zdrowia 

 Zmiana 18-353 logistyczne wytyczne dotyczące etykiet 

Informacje ogólne 

Podczas tworzenia dokumentu dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia, by wytyczne dotyczące użycia 

standardów GS1, zawarte w niniejszym dokumencie, były poprawne. GS1 i inne strony zaangażowane 

w tworzenie tego dokumentu niniejszym stwierdzają, że dokument jest dostarczony bez gwarancji, stosowności 

wykorzystania dla określonych celów, i niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej 

i pośredniej, za uszkodzenia lub straty związane z użyciem niniejszego dokumentu. Dokument może być 

modyfikowany w związku z rozwojem technologii, zmianami standardów i nowymi wymaganiami prawnymi. 

Do kogo skierowany jest ten dokument? 

Wytyczne skierowane są do przedstawicieli organizacji krajowych GS1 oraz użytkowników zewnętrznych 

i dostawców rozwiązań zainteresowanych technicznymi aspektami systemu GS1. 

Wytyczne są dokumentem dostarczającym technicznych informacji na temat etykiety logistycznej GS1. Ich 

podstawowym zadaniem jest zdefiniowanie międzynarodowych standardów, na podstawie których Organizacje 

Krajowe GS1 mogą rozwijać i przygotowywać dokumentacje branżowe dla użytkowników. Wytyczne tworzone 

są w języku angielskim i tłumaczone na rodzime języki Organizacji Krajowych GS1. 
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1 Wprowadzenie 

System GS1 jest najczęściej stosowanym zbiorem standardów i rozwiązań biznesowych, których 
celem jest usprawnienie operacji w łańcuchach dostaw na świecie niezależnie od branż. 

Transport, Spedycja i Logistyka (TSL) obejmuje przepływ towarów z wykorzystaniem wielu środków 
transportu, w tym drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.  W procesy TSL zaangażowanych 
jest wiele podmiotów: nadawcy i odbiorcy, spedytorzy i przewoźnicy, a także instytucje urzędowe np. 
organy celne i portowe. Często skomplikowane przepływy logistyczne i różnorodność zaangażowanych 

stron sugerują, że istnieje potrzeba fizycznej identyfikacji jednostek logistycznych. GS1 oferuje 
standard, który pomoże w realizacji tego celu: etykieta logistyczna GS1. 

 

Niniejsze wytyczne dostarczają wskazówek, jak fizycznie zidentyfikować jednostki logistyczne przy 
użyciu etykiety logistycznej GS1. Są one oparte na standardach GS1 opisanych w Specyfikacjach 
Ogólnych GS1 oraz na najlepszych praktykach zebranych w różnych projektach wdrożeniowych na 
całym świecie. 

1.1 Podziękowania 

Zalecenia te zostały opracowane we współpracy z organizacjami krajowymi GS1 oraz grupą 
interesariuszy Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL), która ściśle współpracuje ze społecznościami 
lokalnymi w obszarze transportu i efektywnych procesów logistycznych. 

Specjalne podziękowania należą się GS1  Europa, GS1 Niemcy, GS1 UK, GS1 Norwegia, GS1 Finlandia, 
GS1 Holandia, GS1 Australia i GS1 US za podzielenie się zebranymi materiałami informacyjnymi 

zebranymi podczas wdrożeń. Materiały te stanowiły podstawę podczas opracowywania wytycznych, 

a niektóre z nich wraz z przykładami zostały uwzględnione w niniejszych wytycznych. 

1.2 Zakres wytycznych 

1.2.1 Znakowanie/identyfikacja jednostek logistycznych 

Głównym tematem niniejszych wytycznych jest znakowanie jednostek logistycznych. Jednostka 

logistyczna to pozycja o dowolnym składzie przeznaczona do transportu i/lub składowania, która musi 
być identyfikowana i zarządzana w całym łańcuchu dostaw. 

Etykieta logistyczna GS1  umożliwia użytkownikom identyfikację jednostek logistycznych w sposób 
jednoznaczny, dzięki czemu można je śledzić i monitorować w całym łańcuchu dostaw. Jedyne 
obowiązkowe wymaganie polega na tym, że każda jednostka logistyczna musi być zidentyfikowana 

przy użyciu unikatowego Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej (SSCC) (ang. Serial Shipping 

Container Code).  

Stosowanie numeru SSCC na każdej jednostce logistycznej pozwala na połączenie fizycznych 
jednostek z  komunikatami elektronicznymi, które się do nich odnoszą. Etykieta logistyczna GS1, poza 
numerem SSCC,  może zawierać  szereg dodatkowych  informacji . 

1.2.2 Identyfikacja jednostek handlowych, takich jak kartony i skrzynie 

Jednostki handlowe, takie jak kartony i skrzynie, mogą być oznaczone  kodem kreskowym, w którym 

przedstawiony jest  Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) (ang. Global Trade Item Number).  
Dla tego typu przypadków należy wykorzystać symbolikę: ITF-14 lub EAN/UPC. W sytuacji,  gdy 
istnieje potrzeba umieszczenia dodatkowych informacji o danej jednostce, rekomendowane jest 
zastosowanie kodu kreskowego GS1-128. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy etykieta produktu nie 

zawiera numeru SSCC, nie jest uważana za etykietę logistyczną GS1. 

Niniejsze wytyczne dotyczą głównie stosowania etykiet logistycznych GS1. Uwzględniają  jednak 
wskazówki, w jaki sposób przy użyciu GS1-128 przedstawić dodatkowe informacje dotyczące kartonów 

lub skrzyń.  

https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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1.2.3 Obsługiwane standardy automatycznej identyfikacji AIDC (Automatic Identification 

and Data Capture) 

Technologia automatycznej identyfikacji i przechwytywania danych (AIDC) jest ważnym elementem 

etykiety logistycznej GS1. Informacje na niej zawarte, jak do tej pory, były zawsze przedstawiane w 
symbolice GS1-128. Jednak ta wersja wytycznych wprowadza zastosowanie uzupełniających symboliki 
GS1 2D. Wytyczne nie zawierają informacji dotyczących stosowania technologii EPC/RFID. 

1.3 Reguły stosowane w wytycznych 

1.3.1 Referencje 

Odniesienia do dokumentów, stron internetowych itp. są wskazane w następujący sposób 
[odniesienie, numer akapitu (opcjonalnie)]. Lista referencji z pełnymi szczegółami znajduje się w 
sekcji 11. 

1.3.2 Zasady i zalecenia 

Ważne zasady i rekomendacje zostały wyszczególnione w każdym rozdziale. Na przykład zapis [2-3] 

jest zapisem nr. 3 w rozdziale 2. Zapisy oznaczone jako "normatywne" są regułami, które są zawarte 
w Specyfikacjach Ogólnych GS1 i muszą być przestrzegane, aby były zgodne ze  standardami GS1. 
Zapisy, które nie są oznaczone jako "normatywne" są zaleceniami lub dobrymi praktykami. 

1.3.3 Format elementów danych 

W celu określenia sposobu zapisu Identyfikatorów Zastosowań GS1 (IZ) oraz informacji danych, 

zastosowano następujące reguły. 

Dla określenia dozwolonych znaków: 

■ N cyfra numeryczna 

■ an dowolny znak, patrz [rysunek 7,11–1] dla dozwolonych znaków. 

Dla określenia Długości: 

■ Nn - dokładna liczba cyfr 

■ N.. n - maksymalna liczba cyfr 

■ Ann - dokładna liczba znaków 

■ an.. n - maksymalna liczba znaków 

Przykłady: 

■ an3 - dokładnie 3 znaki 

■ n.. 18 - do 18 cyfr 

Dla określenia pozycji cyfr/znaków: 

■ ann 

■ Nn 

Przykłady: 

■ N3 cyfra numeryczna w pozycji 3 

■ an16 dowolna postać na pozycji 16 

http://www.gs1.org/genspecs
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2 Układ etykiety 

W tym rozdziale przedstawiono układ etykiety logistycznej GS1. Szczegóły znajdują się w rozdziale 6. 

2.1 Wprowadzenie 

Informacje przedstawiane na etykietach logistycznych GS1 przyjmują dwie podstawowe formy. 

■ Informacje wykorzystywane przez człowieka, na które składa się kombinacja: Tekstowej 

Interpretacji Danych Zakodowanych Zgodnie z Formatem Dowolnym (ang. Non-HRI Text)  

i Tekstowa Interpretacja Danych Zakodowanych Zgodnie z Formatem Nośnika (ang. HRI, Human 

Readable Interpretation) oraz grafika. 

■ Informacje odczytywane maszynowo przeznaczone do automatycznego gromadzenia danych: kody 

kreskowe. 

Symbole  kodów kreskowych są odczytywane maszynowo, a tym samym są bezpieczną i efektywną 

metodą przekazywania danych o określonej strukturze. Natomiast informacja czytelna dla ludzi 

umożliwia osobom je odczytującym ogólny dostęp do podstawowych informacji w dowolnym 

punkcie łańcucha dostaw. Obie metody dodają wartości etykietom logistycznym GS1 i często 

występują na niej razem.  

 Uwaga: Istnieją dwa typy informacji, które pojawiają się na etykiecie: tekst HRI i non-HRI. 

 
1. HRI jest informacją zakodowaną w kodzie kreskowym zgodnie z GS1. 
2. non-HRI jest każdą inna informacją. 

Numer SSCC jest obowiązkowy dla wszystkich etykiet logistycznych GS1 . Pozostałe informacje są 
opcjonalne, ale muszą być zgodne z niniejszymi wytycznymi i zawierać prawidłowe użycie 
Identyfikatorów Zastosowań GS1. 

2.2 Budowa bloków 

Etykieta logistyczna składa się z trzech części: 

1. Górna część może zawierać dowolne informacje na temat jednostki logistycznej, które nie są 
przedstawione w kodzie kreskowym, w formie tekstu bądź grafiki.  

2. Część środkowa zawiera informacje tekstowe wraz z czytelną dla ludzi interpretację symboli kodów 

kreskowych.  

3. Dolny blok zawiera kody kreskowe i odpowiadającą im interpretację. 

 

Tylko dolny blok jest obowiązkowy. 

Jeśli jest potrzeba zastosowania symbolu 2D GS1, POWINIEN być umieszczany po prawej stronie w 
środkowej części. 

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, dwie dolne części etykiety mogą być umieszczone obok siebie. 

Patrz rysunek poniżej. 
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Rysunek 2-1 przykłady bloków na etykiecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wymagane minimum 

 

2.3 Segmenty 

Informacje, które należy uwzględnić na etykiecie, mogą być wykorzystane na różnych etapach. 
Niektóre informacje mogą wymagać zmiany w cyklu życia jednostki logistycznej. W takiej sytuacji 
pomaga dzielenie etykiety na segmenty. 

Segment to logiczne grupowanie informacji, które są znane w określonym czasie. Etykieta logistyczna 
GS1 może mieć maksymalnie trzy segmenty, z których każdy reprezentuje konkretną grupę 

informacji. Podsumowując: kolejność segmentów od góry do dołu : segment przewoźnika (informacje 
istotne z punktu widzenia transportu), segment klienta i segment dostawcy. Jednak ta kolejność może 
się różnić w zależności od wielkości jednostki logistycznej i procesu biznesowego.  

Każdy segment może zawierać kombinację zdefiniowanych bloków określonych przez partnerów 
handlowych. 

Segmenty mogą być drukowane jako oddzielne etykiety, wtedy muszą być umieszczone pionowo 

i blisko siebie, gdzie segment zawierający numer SSCC znajduje się na dole. Gdy segmenty są 
dodawane oddzielnie, należy zwrócić uwagę, aby nie zasłonić istniejących segmentów. Segment 
przewoźnika może zostać zastąpiony nowym podczas transportu jednostki logistycznej, w takiej 
sytuacji należy zwrócić uwagę, aby zachować segmenty klienta i dostawcy. 

 Ważne: podczas dodawania lub zastępowania istniejącego segmentu, nie wolno zastępować 

ani zmieniać segmentu, który zawiera SSCC. 

Podczas używania segmentów, dane w nich zawarte nadal muszą być zamieszczone przy użyciu 
bloków, jak opisano w pkt 2.2. W takim przypadku segmenty są podstawowym mechanizmem 
grupowania; bloki są do nich podporządkowane. Poniżej kilka przykładów. 

SEGMENT ODBIORCY 

Format dowolny 

 

OPCJA 3 

Non-HRI TEKST wraz z TYTUŁAMI 

DANYCH 

 
Kody kreskowe GS1-128 + HRI 

 

Format dowolny 

 
Non-HRI TEKST wraz z 

TYTUŁAMI DANYCH 

Kody kreskowe GS1-128 + HRI 

 

Format dowolny 

 

Kody kreskowe 

GS1-128 + HRI 

 

Non-HRI TEKST 

wraz z TYTUŁAMI 

DANYCH 

 

OPCJA 1 

OPCJA 2 

Zatwierdzony 

symbol 2D GS1  

GS1AMI 

DANYCH 

 

OPCJA 4* 

Kody kreskowe GS1-128 + HRI 
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Rysunek 2-2 przykłady segmentacji etykiet 

 

 

Segment dostawcy 

Segment dostawcy zawiera informacje, które znane są w momencie pakowania jednostki przez 

dostawcę. W tej sytuacji numer SSCC jest obowiązkowy, jako identyfikator jednostki, wraz z Numerem 

Identyfikacyjnym Jednostki Handlowej (GTIN), o ile jest on stosowany.  

Można również umieścić dodatkowe informacje, które interesują przede wszystkim dostawcę, ale 

mogą okazać się również użyteczne dla odbiorców i przewoźników np. informacje związane 

z produktem: wariant produktu; daty, np. produkcji, pakowania, przydatności; seria, partia i numery 

seryjne. 

Segment odbiorcy 

Segment odbiorcy zawiera informacje, które znane są w momencie składania i przetwarzania 

zamówienia przez dostawcę. Typowe informacje obejmują lokalizację „wysłać do”, numer zamówienia 

oraz specyficzne dla odbiorcy informacje dotyczące trasy i sposobu obsługiwania. 

Jeśli kilka jednostek logistycznych lub transportowych wysyłanych jest w ramach jednego awiza 

dostawy lub konosamentu (BOL - Bill of Lading), wówczas numer GSIN, IZ (402) może być użyty 

przez dostawcę. 

Segment przewoźnika (transport) 

Segment przewoźnika zawiera informacje, które znane są w momencie wysyłki i zwykle odnoszą się 

do transportu. Typowe informacje obejmują: kod pocztowy „wysłać do”, IZ (420), GINC -  

IZ (401) i specyficzne dla przewoźnika informacje dotyczące trasy i sposobu obsługiwania. 

 

Format dowolny 

 

Non-HRI TEKST wraz z TYTUŁAMI DANYCH 

 
Kody kreskowe GS1 + HRI 
 

 

Format dowolny 

 

Non-HRI TEKST wraz z TYTUŁAMI DANYCH 

 
Kody kreskowe GS1 + HRI 
 

 

Format dowolny 

 

Non-HRI TEKST wraz z TYTUŁAMI DANYCH 

 
Kody kreskowe GS1 + HRI 
 

 

Segment dostawcy 

Segment odbiorcy 

Segment przewoźnika (transport) 

 

Segment przewoźnika i odbiorcy 

 

Segment dostawcy 

 

Format dowolny 

 

Format dowolny 

 

Non-HRI TEKST wraz 

z TYTUŁAMI DANYCH 

 

Non-HRI TEKST wraz z TYTUŁAMI DANYCH 

 

Kody kreskowe 

GS1 + HRI 
 

 

Kody kreskowe GS1 + HRI 

 

 

Etykieta segmentowa 

 

Fizyczne podzielenie etykiety 
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3 Jak zidentyfikować jednostkę logistyczną 

3.1 SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej) 

Struktura numeru SSCC: 

Identyfikator 
Zastosowania 

GS1 

SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej) 

Cyfra 

uzupełniaj
ąca 

Prefiks GS1 firmy 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ › 

   Indywidualne oznaczenie   

jednostki logistycznej 

 ‹ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  

Cyfra 

kontrolna 

0 0 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17 N18 

 

Cyfra uzupełniająca służy do zwiększenia puli numerów SSCC. Jest ona przydzielana przez firmę, która 

tworzy SSCC. Zakres cyfr uzupełniających to cyfry od 0 do 9.  

Prefiks GS1 firmy nadawany jest Uczestnikowi Systemu GS1, który przypisuje numery SSCC – fizyczny 

twórca jednostki logistycznej lub właściciel marki pakowanych produktów.  

Indywidualne oznaczenie jednostki logistycznej to numer seryjny danej jednostki, którego strukturę 

określa firma-Uczestnik GS1. 

Cyfra kontrolna obliczana jest przy użyciu algorytmu zdefiniowanego przez GS1 który gwarantuje, że  

numer został prawidłowo utworzony. 

3.2 SSCC na etykiecie 

[3-1] Numer SSCC jest jedynym elementem obowiązkowym dla wszystkich etykiet logistycznych. 
[Specyfikacja Ogólne, 6.6.3]. 

[3-2] Numer SSCC powinien być generowany przez firmę,  która tworzy jednostkę logistyczną, 
w oparciu o  własny Prefiks GS1 Firmy. 

Jeśli dostarczona jednostka logistyczna nie jest oznaczona za pomocą numeru SSCC, kolejna strona 

w łańcuchu dostaw może przydzielić numer SSCC – może to być dostawca usług logistycznych lub 
klient. 

3.3 Identyfikator Zastosowań (IZ) GS1 do identyfikacji jednostek 
logistycznych  

Do Pełny tytuł Tytuł danych Format (*) 

00 Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC N2 + N18 

(*) Format identyfikatora zastosowań GS1 + Format danych 

 

https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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4 Jak zamieszczać informacje o jednostce handlowej 

4.1 Kiedy jest to ważne? 

Jednostki, wyceniane, zamawiane lub fakturowane, traktowane są jako jednostki handlowe 
i identyfikowane są za pomocą numeru GTIN. Efektywny łańcuch dostaw osiągniemy gdy: 

GTIN zamówionego towaru = GTIN dostarczanego towaru = GTIN zafakturowanego towaru. 

Sposoby zamieszczania informacji o jednostce handlowej, z uwzględnieniem czterech rodzajów 
jednostek logistycznych: 
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Rysunek 4-1 etykieta zawierająca informacje o produkcie 

 

 

 

4.2 Identyfikacja jednostki handlowej 

[4-1] Jeżeli jednostka logistyczna jest jednorodna i nie jest jednostką handlową, zawartość palety 
może być oznaczona za pomocą IZ (02), który określa numer GTIN jednostek handlowych 
będących najwyższym poziomem pakowania zawartym w jednostce logistycznej). 

ZAWARTOŚĆ:        LICZBA: 

DUŻY DOSTAWCA KAWY 

NAJLEPSZE DO (YYMMDD):      SERIA: 
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 Uwaga: użycie IZ (02) nie jest preferowanym rozwiązaniem dla regulowanych produktów 

medycznych. 

[4-2] Gdy jednostka logistyczna jest niejednorodna i nie jest jednostką handlową (tzw. MIX), nie 
należy umieszczać numerów GTIN oraz  dodatkowych informacji o towarze. Taka jednostka 
logistyczna powinna być oznaczona samym numerem SSCC. 

[4-3] Gdy jednostka logistyczna jest jednostką handlową, zawartość jednostki logistycznej może być 
zdefiniowana za pomocą IZ (01) GTIN, który określa numer GTIN całej palety – jednostki 
handlowej.  

[4-4] IZ (01) i IZ (02) nie mogą być używane razem na etykiecie logistycznej. 

[Specyfikacje Ogólne, 4.14.1] 

[4-5] IZ (02) – GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej może być używany 
wyłącznie w połączeniu i z IZ (37) dotyczącym liczby jednostek handlowych lub części jednostki 
handlowej zawartych w jednostce logistycznej. 

 [Specyfikacje Ogólne, 4.14.2] 

[4-6] Do opisu jednostki handlowej może być użyty dowolny tekst. 

4.3 Identyfikacja części jednostki handlowej  

Gdy jednostki handlowe są zbyt duże, aby można je było wysłać jako jedną jednostkę logistyczną, 
muszą one zostać podzielone. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy jednostki handlowe 
charakteryzują się  specjalnymi wymaganiami dotyczące opakowań, np. szafy. 

IZ (8006)  może być używany do identyfikacji poszczególnych części jednostki handlowej. Wówczas 

zamieszczamy numer GTIN, ilość części (2 cyfry) oraz łączną ilość jednostek handlowych (2 cyfry). IZ 
(8006) może być zamieszczony na opakowaniu produktu, jak również na etykiecie logistycznej GS1. 

Do identyfikacji różnych przypadków, obowiązują następujące zasady: 

[4-7] Gdy wszystkie części jednej jednostki handlowej są dostarczane razem jako jedna jednostka 
logistyczna, to do identyfikacji jednostki handlowej może być użyty IZ (01).  

[4-8] Gdy wszystkie części wielu jednostek handlowych są dostarczane razem jako jedna jednostka 
logistyczna, to do identyfikacji zawartości i ilości może być użyty IZ (02) i IZ (37). 

[4-9] Gdy każda część jednostki handlowej jest dostarczana jako oddzielna jednostka logistyczna, to 
do identyfikacji pojedynczych części jednostki handlowej może być użyty IZ (8006). 

[4-10] Gdy części wielu jednostek handlowych mieszczą się w kilku jednostkach logistycznych, to nie 
uwzględnia się żadnych informacji o towarze. 

[4-11] Gdy kilka identycznych części jednostki handlowej są transportowane jako jedna jednostka 
logistyczna, to do identyfikacji zawartości i ilości może być użyty IZ (8026). 

[4-12] ITIP* zawartych części, może być używany tylko w połączeniu z IZ (00) SSCC i IZ (37). 

[Specyfikacje Ogólne, 4.14.2-1] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 *ITIP – ang. Identification of an Individual Trade Item Piece, pol.  Globalny Identyfikator 
Części Jednostki Handlowej 

 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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Rysunek 4-2 Identyfikacja sztuk jednostki handlowej 

 

4.4 Liczba zawartych jednostek handlowych 

[4-13] W przypadku użycia IZ (02), GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej, 
musi jednocześnie zostać użyty IZ (37) mówiący o liczbie jednostek handlowych lub części 
jednostki handlowej zawartych w jednostce logistycznej  [Specyfikacje Ogólne, 4.14.2]. 

Na przykład, gdy jednostka logistyczna zawiera 12 skrzyń produktów, może być opisana za pomocą 
IZ (02),  przedstawiający numer GTIN skrzyni oraz IZ (37) przedstawiający liczbę 12 skrzyń.   

[4-14] Nie jest dozwolone użycie IZ (37) w połączeniu z IZ (01) GTIN. [Specyfikacje Ogólne, 4.14.1] 

 

4.5 Zasady  określania miar 

Miary handlowe są stosowane do identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości. Zawierają 
informacje takie, jak waga, objętość lub długość jednostki handlowej dlatego muszą być zawsze 
stosowane razem z numerem GTIN zaczynającym się od cyfry „9”. 

[4-15] Zaleca się stosowanie jednej z następujących miar metrycznych, w zależności od rodzaju 
produktu: 

▪ Waga netto w kilogramach – IZ (310n *) 

▪ Długość w metrach – IZ (311n *) 

▪ Powierzchnia w metrach kwadratowych – IZ (314n *) 

▪ Objętość netto w litrach - IZ (315n*) 

* "n" wskazuje położenie przecinka dziesiętnego 

[4-16] Do zidentyfikowania jednostki handlowej o zmiennej ilości, należy użyć IZ (30) opisanego jako 
(ZM. LICZBA) 

▪ W połączeniu z IZ (02) oznacza całkowitą liczbę  pozycji w jednostce logistycznej. 

▪ W połączeniu z IZ (01) oznacza całkowitą liczbę pozycji w jednostce handlowej. 

Jednostka handlowa składająca się z 

3 części 

Wszystkie części 

jednostki handlowej 

w jednej jednostce 

logistycznej 

Wszystkie części 

wielu jednostek 
handlowych w 

jednej jednostce 

logistycznej 

Każda część 

jednostki handlowej 
w oddzielnych 

jednostkach 

logistycznych 

Części wielu 

jednostek 

handlowych w wielu  

jednostkach 

logistycznych 

Wiele części 

jednostki handlowej 

w wielu 

jednostkach 

logistycznych 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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Niektóre produkty w rolkach klasyfikowane są jako jednostki handlowe o zmiennej wielkości. 

W przypadku tych produktów należy zastosować następujące wytyczne.  

[4-17] Identyfikator Zastosowań GS1 (8001) zawiera zmienne atrybuty produktu w rolkach. 

Zmienne wartości produktów w rolkach od N1 do N14, zawierają następujące dane: 

▪ N1 do N4: szerokość rolki w milimetrach 

▪ N5 do N9: rzeczywista długość w metrach 

▪ N10 do N12: wewnętrzna średnica rdzenia w milimetrach 

▪ N13: kierunek nawijania (na zewnątrz 0, do wewnątrz 1, niezdefiniowane 9) 

▪ N14: liczba połączeń (0 do 8 = rzeczywista liczba, 9 = liczba nieznana) 

 

4.6 Daty jednostki handlowej 

Zaleca się uwzględniać informację o dacie w każdym przypadku, gdy jest taka konieczność. 

[4-18] W zależności od rodzaju produktu należy podać jedną z następujących dat:  

▪ Data produkcji: IZ (11) 

▪ Data pakowania: IZ (13) 

▪ Data najlepsze do: IZ (15) 

▪ Sprzedać do: IZ (16) 

▪ Maksymalna data trwałości: IZ (17) 

 

Ze względów prawnych, użyta data powinna być tego samego typu co data wskazana na produkcie. 
Pozwala to na spójne śledzenie daty, aby na etykiecie logistycznej była zgodna z datą zaznaczoną  
na produkcie. 

IZ (15) jest świadectwem jakości (np. butelka wody pitnej po przekroczeniu daty najlepsze do, może 
być niższej jakości, ale nie powinna być szkodliwa). IZ (16) wskazuje datę podaną przez producenta 
jako ostatni dzień, w którym sprzedawca detaliczny może oferować produkt do sprzedaży 
konsumentowi. IZ (17) to data określająca granicę konsumpcji lub użyteczności produktu. 

Przy umieszczaniu dat na etykiecie logistycznej GS1 należy stosować następujące zasady: 

[4-19] Daty zawsze odnoszą się do numeru GTIN podanego na etykiecie jako IZ (01) GTIN lub jako 

IZ (02) zawartość, lub IZ (8006) ITIP lub IZ (8026) zawartość ITIP. [Specyfikacje Ogólne, 4.14.2]. 

[4-20] Dla wszystkich typów dat wymienionych w zasadzie [4-12] na etykiecie logistycznej można 
określić tylko jedną wartość daty. Jeśli jednostki handlowe zawarte w jednostce logistycznej mają 
różne wartości dat, nie można ich zamieścić na etykiecie. [Specyfikacje Ogólne, 4.14]. 

[4-21] Najlepsze praktyki dla FIFO: Gdy jednostki handlowe z wieloma datami „najlepsze do” 
 są ładowane na jednostkę logistyczną, to stosuje się datę najwcześniejszą zarówno na awizo 
dostawy, jak i na etykiecie. 

[4-22] W przypadku daty wyrażonej w formie kodu kreskowego, format daty dla każdego IZ  
ma postać YYMMDD, gdzie: 

▪ YY wyraża liczbę dziesiętną i liczbę jedności roku (np. 2006 = 06) 

▪ MM wyraża miesiąc (np. styczeń = 01) 

▪ DD wskazuje dzień danego miesiąca (np. drugi dzień miesiąca = 02); Dla „najlepsze do” lub 
„daty ważności” może nie być konieczne określenie dnia. W takim przypadku pole musi być 
wypełnione dwoma zerami i będzie uznane jako ostatni dzień danego miesiąca. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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4.7 Numer serii/partii produkcyjnej 

Numer serii lub partii produkcyjnej towaru (-ów) handlowego może być określony poprzez IZ (10) 
BATCH/LOT. 

[4-23] Numer serii lub partii produkcyjnej odnosi się zawsze do numeru GTIN określonego na 
etykiecie jako IZ (01) GTIN lub jako IZ (02) zawartość lub IZ (8006) ITIP, lub IZ (8026) zawartość 
ITIP. [Specyfikacje Ogólne, 4.14] 

[4-24] Na etykiecie logistycznej można umieścić tylko jeden numer serii lub partii produkcyjnej (na 
najwyższym poziomie opakowań). [Specyfikacje Ogólne, 4.14] 

4.8 Numer seryjny 

Numer seryjny dla pozycji handlowej można przedstawić w  IZ (21) NR SERYJNY. 

[4-25] Numer seryjny musi być zawsze używany w połączeniu z numerem GTIN podanym na 
etykiecie jako IZ (01) GTIN lub IZ (8006) ITIP. [Specyfikacje Ogólne, 4.14] 

4.9 Spis głównych Identyfikatorów Zastosowań (IZ) GS1 dla wskazania 

informacji o jednostce handlowej  

Do Pełny tytuł Tytuł danych Tytuł danych 
ANG 

Format (* 
*) 

01 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN GTIN  N2 + N14 

02 GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce 
logistycznej 

ZAWARTOŚĆ CONTENT N2 + N14 

10 Numer serii lub partii produkcyjnej SERIA BATCH/LOT N2 + X...20 

11 Data produkcji (YYMMDD) DATA PROD. PROD DATE N2 + N6 

13 Data pakowania (YYMMDD) DATA PAKOWANIA PACK DATE N2 + N6 

15 Data najlepsze do (YYMMDD) NAJLEPSZE DO BEST BEFORE N2 + N6 

16 Sprzedać do (YYMMDD) SPRZEDAĆ DO SELL BY N2 + N6 

17 Maksymalna data trwałości (YYMMDD) SPOŻYĆ DO ZUŻYĆ DO USE BY / EXPIRY N2 + N6 

21 Numer seryjny NR SERYJNY SERIAL N2 + X...20 

30 Zmienna liczba jednostek handlowych ZM. LICZBA VAR. COUNT N2-N. 8 

310n*  Masa netto, kilogramy (Produkty handlowe o zmiennej 
masie) 

MASA NETTO NET WEIGHT N4 + N6 

311n* Długość lub pierwszy wymiar , metry, DŁUGOŚĆ LENGTH N4 + N6 

314n* Powierzchnia, metry kwadratowe POWIERZCHNIA AREA N4 + N6 

315n* Objętość netto, litry OBJĘTOŚĆ NETTO NET VOLUME N4 + N6 

320n* Masa netto, funty Waga netto (lb) NET WEIGHT N4 + N6 

37 Liczba jednostek handlowych lub części jednostki 
handlowej zawartych w jednostce logistycznej 

LICZBA COUNT N2 + N...8 

8001 Produkty w rolkach – szerokość, długość, średnica 
rdzenia, kierunek i zwoje 

WYMIARY DIMENSIONS N4 + N14 

8006 Identyfikacja elementów jednostki handlowej ITIP lub GCTIN ITIP N4 + N14 
+ N2 + N2 

8026 ITIP części jednostek handlowych zawartych w jednostce 
logistycznej 

ZAWARTOŚĆ ITIP ITIP CONTENT N4 + N14 
+ N2 + N2 

(*) ‘n' służy do wskazywania miejsca dziesiętnego. 

(**) Format Identyfikatora Zastosowań GS1 + Format elementu danych 

 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
file:///C:/Users/jlewando/Documents/Specyfikacje%20Ogólne/Gen.Specs.%20v%202016/Najlepsze_do%23_Data_
file:///C:/Users/jlewando/Documents/Specyfikacje%20Ogólne/Gen.Specs.%20v%202016/Sprzedać_do%23_Data_
file:///C:/Users/jlewando/Documents/Specyfikacje%20Ogólne/Gen.Specs.%20v%202016/Spożyć_do%23_Data_
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5 Jak zamieszczać informacje o transporcie i kliencie 

5.1 Kiedy jest to ważne? 

Przewoźnicy, czy dostawcy usług logistycznych często nie będą mieli dostępu do informacji 
elektronicznych związanych z numerem SSCC. Z kolei nadawcy i odbiorcy mogą nie mieć dostępu do 
wszystkich wymaganych informacji. 

Typowe informacje używane w transporcie to: Kod pocztowy, numer przesyłki, numer trasy  
i informacje specyficzne, takie jak kod trasy. Typowe informacje o kliencie obejmują lokalizację 
wysyłki, ostateczny adres odbiorcy, numer zamówienia, numer przesyłki itp. 

Etykieta ułatwia automatyczne przechwytywanie danych z SSCC podczas śledzenia przesyłek. Może 

być przeznaczona również do automatycznego sortowania na terminalach transportowych. 

Informacje o transporcie mogą służyć podczas realizacji procesu transportu, jak również dla różnych 
scenariuszy dostaw, ale także do obsługi bardziej zaawansowanych scenariuszy, takich jak np. 

modyfikacja zamówienia. 

Rysunek 5-1 Etykieta zawierająca informacje o transporcie 

 

 

5.2 Nazwa i adres odbiorcy (klienta) 

Aby dostarczyć towary do właściwego miejsca przeznaczenia, adres wysyłki jest dla przewoźników 
niezbędny. 

[5-1] Informacja o przesyłce musi odnosić się do fizycznego adresu, gdzie towary muszą być 
dostarczone. 

DO: Z: 

KOD POCZTOWY: PRZEWOŹNIK: 
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[5-2] Gdy towary są dostarczane za pośrednictwem terminalu Cross-Dock, to informacja o przesyłce 
musi odnosić się do fizycznego adresu terminala. Ostateczny adres docelowy musi być podany 
oddzielnie, patrz rozdział 5.5 Wysłać do / Ostateczny odbiorca. 

[5-3] Dokładną lokalizację można uwzględnić przy użyciu Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN) 

w IZ (410) „Wysłać do – Dostarczyć do”. 

[5-4] Częściową identyfikację lokalizacji można dokonać poprzez uwzględnienie kodu pocztowego 
w IZ (420) Wysłać do – Dostarczyć do kod pocztowy, lub IZ (421) Wysłać do – Dostarczyć do kod 
pocztowy z kodem kraju wg ISO. Zaleca się stosowanie IZ (421) , który ma następującą strukturę: 
kod kraju (ISO 3166-1 3 format numeryczny), po którym następuje kod pocztowy (maksymalnie 
9 znaków alfanumerycznych). 

[5-5] IZ (420) i IZ (421) nigdy nie mogą być użyte razem. [Specyfikacje Ogólne, 4.14] 

Nazwa i adres klienta mogą być umieszczone jako dowolny tekst: 

[5-6] W zależności od kraju, adres może być zapisany w jednej lub w kilku liniach. 

[5-7] Zaleca się zamieszczenie kodu pocztowego. 

[5-8] Kod kraju w non-HRI powinien opierać się na normie ISO 3166 z kodem 2. 

5.3 Nazwa i adres dostawcy (nadawcy) 

Nazwa i adres dostawcy (nadawcy) mogą być dołączane tylko jako tekst dowolny. 

[5-9] Informacje dostawcy (nadawcy) mogą odnosić się do adresu fizycznego, z którego pochodzą 
towary, lub adresu dostawcy (nadawcy). 

[5-10] W zależności od kraju, adres może być zapisany w jednej lub w kilku liniach. 

[5-11] Zaleca się zamieszczenie kodu pocztowego. 

[5-12] Kod kraju w tekście non-HRI, powinien opierać się na normie ISO 3166 z kodem 2. 

[5-13] Zaleca się zapisanie nazwy dostawcy (nadawcy) i adresu w mniejszej czcionce niż nazwa i 

adres odbiorcy (klienta). 

5.4 Kod trasy 

Kod trasy jest przydzielany przez przewoźnika i jest wykorzystywany do obrotu przesyłkami w ramach 

jego sieci. To przewoźnik ustala jego format i strukturę. Kod trasy może być wykorzystywany jako 

element pośredni przez firmy np. kurierskie zmierzający do pełnego wykorzystania przez nich numeru 

SSCC. 

 

[5-14] Kod trasy może być zapisany za pomocą IZ (403) TRASA. 

[5-15] Kod trasy może być również zapisany w formie dowolnego tekstu. 

5.5 Wysłać do /ostatecznego odbiorcy 

Jeżeli szczegóły ostatecznego odbiorcy są znane w momencie, gdy jednostka logistyczna jest 
kompletowana i oznakowana, zaleca się uwzględnienie Globalnego Numeru Lokalizacyjnego  i 
ostatecznego odbiorcy za pomocą IZ (413) ”Wysłać do – Dostarczyć do”. 

[5-16] Ostateczna Lokalizacja odbiorcy jest zapisana przy użyciu Globalnego Numeru Lokalizacyjnego 

(GLN) w IZ (413) „Wysłać do – Dostarczyć do”. 

[5-17] Ostateczna nazwa i adres odbiorcy mogą być również dołączane w formie dowolnego tekstu. 

5.6 Identyfikacja wysyłki 

Informacje dotyczące identyfikacji wysyłki umieszcza się na etykiecie, aby jednostki logistyczne 
należące do tej samej przesyłki były dostarczone razem. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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Kluczowym identyfikatorem GS1 dla wysyłek, jest Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN). 
Struktura GSIN jest następująca: 

 

  

Identyfikator 
Zastosowań 

GS1 

Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki(GSIN) 

Prefiks GS1 firmy 

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ › 

Numer referencyjny nadawcy 

 ‹ ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Cyfra 
kontrolna 

4 0 2 N1    N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13  N14  N15  N16 N17 

 

Prefiks GS1 firmy (GCP) przypisywany jest przez organizację krajową GS1 firmie tworzącej wysyłkę. 

Numer referencyjny nadawcy jest numerem seryjnym utworzonym przez nadawcę. Najprostszym 
sposobem, aby przydzielić numer seryjny jest podejście sekwencyjnie, na przykład.... 00000,... 
00001,... 00002. 

Cyfra kontrolna obliczana jest przy użyciu algorytmu zdefiniowanego przez GS1. 

[Specyfikacje Ogólne, 7.9.1] 

[5-18] Identyfikacja wysyłki powinna odbywać się za pomocą Globalnego Identyfikatora Wysyłki  
(GSIN) w IZ (402) GSIN. 

5.7 Identyfikacja przesyłki 

Identyfikacja przesyłki może być zawarta na etykiecie, aby zapewnić kompletność grupy jednostek 
logistycznych przewożonych razem w ramach tej samej umowy transportowej. Może to mieć znaczenie 
w przypadkach, gdy jednostki logistyczne są przewożone przez inne  podmioty – firmy transportowe, 
odpowiedzialne wyłącznie za część całkowitej podróży (na przykład przez kolej lub statki). 

Kluczem identyfikacyjnym GS1 dla przesyłek jest Globalny Identyfikator Przesyłki (GINC). Struktura 
GINC jest następująca: 

 

Identyfikator 
zastosowań 

GS1 

Globalny Identyfikator Przesyłki (GINC) 

Prefiks GS1 firmy  

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ › 

Numer referencyjny przesyłki  

 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ › 

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

 

Prefiks GS1 firmy (GCP) jest przypisany do firmy przez organizację krajową GS1, która przydziela 
GINC - spedytora lub przewoźnika jednostek transportowych. 

Numer referencyjny przesyłki jest numerem seryjnym utworzonym przez przewoźnika lub spedytora. 

Zazwyczaj GINC jest używany przez spedytorów do instruowania dostawców transportu i posiada 
numer Master Way Bill (MWB), na przykład Master Airways Bill (MAWB) lub Master Bill-of-Lading 
(MBL).  

[5-19] Identyfikacja przesyłki powinna odbywać się przy użyciu Globalnego Identyfikatora Przesyłki 
(GINC) IZ (401) GINC. 

5.8 Numer zamówienia zakupu klienta 

Jeśli jest taka potrzeba, na etykiecie można zamieścić numer zamówienia klienta. 

[5-20] przy użyciu IZ (400) NR ZAMÓWIENIA. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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5.9 Wymiary logistyczne  

Informacje o wadze poszczególnych jednostek logistycznych oraz łącznej wadze wysyłki, mogą być 
użytecznymi informacjami podczas tranzytu przez magazyny pośrednie. W zależności od sytuacji, 

wystawca etykiety może określić: 

▪ 50/300 czyli waga paczki i masa przesyłki są znane. 

▪ –/300 czyli tylko całkowita masa przesyłki jest znana. 

▪ 50/– czyli tylko waga paczki jest znana. Masa całkowita nie jest znana. 

Oprócz informacji o wadze, może być również potrzebna informacja o objętości, powierzchni 
i wymiarach. 

[5-21] W zależności od charakteru jednostki logistycznej dostępne  są następujące parametry: 

▪ Masa: kilogramy – IZ (330N *), funty – IZ (340n *) 

▪ Objętość: litry - IZ (335n), metry sześcienne - IZ (336n), kwarty - IZ (362n), galony (US) - 
IZ (363n), cale sześcienne – IZ (367n), stopy sześcienne - IZ (368n), metry sześcienne - IZ 

(369n) 

▪ Powierzchnia: metry kwadratowe – IZ (334n *), cale kwadratowe – IZ (353n *), stopy 
kwadratowe – IZ (354n *), metry kwadratowe – IZ (355n *) 

▪ Kilogramy na metr kwadratowy – IZ (337n *) 

▪ Długość: metry - IZ (331n), cale - IZ (341n), stopy - IZ (342n), jardy - IZ (343n) 

▪ Szerokość: metry - IZ (332n), cale - IZ (344n), stopy - IZ (345n), jardy - IZ (346n) 

▪ Wysokość: metry - ZI (333n), cale - ZI (347n), stopy - ZI (348n), jardy - ZI (349n) 

▪ * "n" oznacza pozycję miejsca po przecinku 

5.10 Obsługa i przetwarzanie danych 

Format dowolny 

Na etykiecie można zawrzeć dowolny tekst lub symbole określające sposób przenoszenia. 

Na przykład: 

Symbol 1 (0 – 15 kg) Symbol 2 (> 15-25 kg) Symbol 3 (> 25 kg) 
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5.11 Spis Identyfikatorów Zastosowań (IZ) GS1 dla transportu i informacji o 
kliencie 

Do Pełny tytuł Tytuł danych Tytuł danych ANG Format (* *) 

330n* Masa brutto, kilogramy MASA BRUTTO GROSS WEIGHT (kg) N4 + N6 

331n* Długość lub pierwszy wymiar, metry DŁUGOŚĆ LENGTH (m) N4 + N6 

332n* Szerokość, średnica lub drugi wymiar, metry SZEROKOŚĆ WIDTH (m) N4 + N6 

333n* Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, logistyka, 

metry 
WYSOKOŚĆ HEIGHT (m) N4 + N6 

334n* Powierzchnia, metry kwadratowe POWIERZCHNIA  AREA (m2) N4 + N6 

335n* Objętość brutto, litry OBJĘTOŚĆ VOLUME (l) N4 + N6 

336n* Objętość brutto, metry sześcienne OBJĘTOŚĆ VOLUME (m3) N4 + N6 

337n* Kilogramy na metr kwadratowy  KG NA m2 KG PER m² N4 + N6 

340n* Masa brutto, funty  MASA BRUTTO GROSS WEIGHT (lb) N4 + N6 

341n* Długość lub pierwszy wymiar, cale DŁUGOŚĆ LENGTH (i) N4 + N6 

342n* Długość lub pierwszy wymiar, stopy  DŁUGOŚĆ LENGTH (f) N4 + N6 

343n* Długość lub pierwszy wymiar, jardy  DŁUGOŚĆ LENGTH (y) N4 + N6 

344n* Szerokość, średnica drugi wymiar, cale  SZEROKOŚĆ WIDTH (i) N4 + N6 

345n* Szerokość, średnica drugi wymiar, stopy  SZEROKOŚĆ WIDTH (f) N4 + N6 

346n* Szerokość, średnica drugi wymiar, jardy SZEROKOŚĆ WIDTH (y) N4 + N6 

347n* Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, cale WYSOKOŚĆ HEIGHT (i) N4 + N6 

348n* Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, stopy WYSOKOŚĆ HEIGHT (f) N4 + N6 

349n* Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, jardy WYSOKOŚĆ HEIGHT (y) N4 + N6 

353n* Powierzchnia, cale kwadratowe POWIERZCHNIA AREA (i2) N4 + N6 

354n* Powierzchnia, stopy kwadratowe  POWIERZCHNIA AREA (f2) N4 + N6 

355n* Powierzchnia, yardy kwadratowe  POWIERZCHNIA AREA (y2) N4 + N6 

362n* Objętość netto, jedn. Logistyczna, kwarty OBJĘTOŚĆ VOLUME (q) N4 + N6 

363n* Objętość netto, jedn. Logistyczna, galony  OBJĘTOŚĆ VOLUME (g) N4 + N6 

367n* Objętość brutto, logistyka, cale sześcienne OBJĘTOŚĆ VOLUME (i3) N4 + N6 

368n* Objętość brutto, logistyka, stopy sześcienne OBJĘTOŚĆ VOLUME (f3) N4 + N6 

369n* Objętość brutto, logistyka, jardy sześcienne OBJĘTOŚĆ VOLUME (y3) N4 + N6 

400 Numer zamówienia NR ZAMÓWIENIA ORDER NUMBER N3 + X.. 30 

401 Globalny Identyfikator Przesyłki GINC GINC N3 + X.. 30 

402 Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki GSIN GSIN N3 + N17 

403 Kod trasy TRASA ROUTE N3 + X.. 30 

410 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 “Wysłać do – Dostarczyć 

do” 

WYSŁAĆ DO SHIP TO LOC N3 + N13 

413 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 „Wysłać do – Dostarczyć 

do – Wyekspediować do” 

WYSŁAĆ DO LOK. SHIP FOR LOC N3 + N13 

420 „ Wysłać do – Dostarczyć do „ Kod pocztowy w obrębie tych 

samych władz pocztowych 
KOD POCZT. SHIP TO POST N3 + X.. 20 

421 „Wysłać do – Dostarczyć do” Kod pocztowy z trzycyfrowym 

prefiksem kraju ISO 
KOD POCZT. SHIP TO POST N3 + N3 + X.. 

9 

(*) "n" używane do wskazywania miejsca dziesiętnego. 

(**) Format Identyfikatora Zastosowań GS1 + Format elementu danych 

file:///C:/Users/jlewando/Documents/Specyfikacje%20Ogólne/Gen.Specs.%20v%202016/Wysłać_do_–%23_
file:///C:/Users/jlewando/Documents/Specyfikacje%20Ogólne/Gen.Specs.%20v%202016/Wysłać_do_–%23_
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6 Zasady rozmieszczania bloków na etykiecie  

6.1 Budowa górnego bloku  

Górny blok może zawierać dowolny tekst lub grafikę. Typowe przykłady to nazwa, adres nadawcy 
i odbiorcy. W tej części etykiety, firmy mogą dodać również grafikę np. logo firmy.  

[6-1] Cały tekst musi być czytelny i nie mniejszy niż 3 milimetry/0,118 cala wysokości. 

[Specyfikacje Ogólne, 6.6.4.4] 

6.2 Budowa środkowego bloku 

Środkowy blok zawiera tekst inny niż HRI odzwierciedlający informacje reprezentowane w kodach 
kreskowych z wykorzystaniem tytułu danych zamiast IZ i opcjonalnie dodatkowe informacje nie 
przedstawione w kodach kreskowych. 

[6-2] Dane przedstawione w kodzie kreskowym GS1, muszą być również zamieszczone w formie 
tekstu. 

[6-3] Zawartość danych powinna mieć co najmniej 7 mm (0,28 cala) wysokości. 

[Specyfikacje Ogólne, 6.6.4.2] 

[6-4] Gdy w środkowym bloku jest użyty symbol 2D GS1, powinien być on umieszczony po prawej 
stronie tekstu. 

   

6.2.1 Tytuły danych 

Tytuły danych są standardowym skróconym opisem ciągów elementów danych, używanych do 
interpretacji zakodowanych informacji. Tytuły danych powinny być używane obok pól danych, 
zawartych w środkowym bloku. 

 Uwaga: tytuły danych mogą być również używane w sąsiedztwie kodów kreskowych i HRI. 

[6-5] Należy podać tytuły danych dla wszystkich IZ przedstawionych w kodach kreskowych. 

[6-6] Jeżeli partnerzy handlowi nie uzgodnią języka obowiązującego na etykiecie, to w takiej sytuacji, 
tytuły danych muszą być w języku angielskim. Istnieje opcja, która może być brana pod uwagę 
przez podmiot tworzący etykietę, polegająca na dodaniu drugiego języka. W przypadku użycia 
języka angielskiego, należy używać tytułów danych określonych w Specyfikacjach Ogólnych GS1. 

[Specyfikacje Ogólne, 6.6.4.2] 

[6-7] Tytuły danych powinny być zapisane wielkimi literami. 

[6-8] Aby uniknąć nieporozumień, po tytule danych dotyczących dat można użyć  formatu, np. 
NAJLEPSZY DO (YY.MM.DD): 24.12.2013. Może on różnić się od formatu używanego w kodzie 
kreskowym, który zawsze ma formę (YY.MM.DD). 

6.3 Budowa dolnego bloku 

Dolny blok zawiera kody kreskowe GS1-128, z interpretacją danych czytelną wzrokowo (HRI). 

[6-9] Kody kreskowe GS1-128 należy odróżnić od kodów kreskowych 128 po użyciu tzw. „znaku 
funkcyjnego 1” (FNC1) znajdującego się na początku. 

Poniżej przedstawiono powiększony fragment pierwszej części kodu kreskowego GS1-128 

przedstawiający FNC1 w kolorze niebieskim. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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Rysunek 6-1 . FNC1 w kodzie kreskowym GS1-128. 

 

Powiększony fragment pierwszej części kodu  GS1-128 z funkcją 1 w kolorze niebieskim 

Identyfikatory Zastosowań GS1 

Każde pole danych w kodzie kreskowym GS1 poprzedzone jest Identyfikatorem Zastosowań GS1 (IZ).  

Pola danych mogą być o stałej lub zmiennej długości, w zależności od użytego IZ. Istnieje szereg IZ 

dla dodatkowych danych, takich jak waga, powierzchnia lub objętość. Szczegółowe informacje 
dotyczące wszystkich IZ można znaleźć w "Specyfikacjach Ogólnych GS1”. 

[6-10] Wszystkie dane zapisane w symbolice GS1-128 przedstawione są za pomocą Identyfikatorów 
Zastosowań. Mogą one być numeryczne, alfanumeryczne, o stałej lub zmiennej długości. 

Łączenie 

Identyfikator Zastosowania GS1 i dane, które następują po nim, są nazywane ciągiem elementów, a 
kilka ciągów elementów może być przedstawione w jednym kodzie kreskowym GS1-128. 

Łączenie jest skutecznym sposobem  przedstawienia kilku IZ w jednym kodzie kreskowym. Łączenie 
pozwala na oszczędzenia miejsca na etykiecie i ułatwia proces skanowania. 

[6-11] Jest to najlepsze rozwiązanie, aby kodować dane o stałej długości przed dowolnymi zmiennymi 
danymi w kodzie kreskowym GS1-128. 

[6-12] Kolejność, w jakiej ciągi elementów pojawiają się w kodach kreskowych GS1-128, jest 
dowolna. Oprogramowania zawierają procedury optymalizacji, które poprawiają skanowanie i 
drukowanie. 

[6-13] SSCC, zdefiniowany przez IZ (00), na etykiecie powinien pojawiać  się zawsze w najniższym 
rzędzie kodów kreskowych. [Specyfikacje Ogólne, 6.6.4.1.1]. 

[6-14] SSCC może występować na etykiecie samodzielne lub w połączeniu z innymi danymi w 
jednym kodzie kreskowym. Nie stosuje się łączenia SSCC w przypadku kartonów i opakowań 
zewnętrznych oraz na etykietach w formacie A6/4x6. 

Wymiar X (symbol wielkości) 

Wymiar X określa szerokość najwęższego elementu w symbolu kodu kreskowego. 

[6-15] Zakres wymiarów X w kodzie kreskowym GS1-128 wynosi od 0,495 mm (0,0195") do 0,94 
mm (0,0370"). Docelowy wymiar X zalecany dla symbolu kodu kreskowego GS1-128 wynosi 0,495 
mm (0,0195"). [Specyfikacje Ogólne, 5.9.2]. 

[6-16] W przypadku używania wielu kodów kreskowych, zaleca się stosowanie podobnych wymiarów 
X. Dzięki temu systemy skanowania działają skuteczniej. 

[6-17] Należy pamiętać, że użycie wymiaru X w wyższym zakresie, może ułatwić skanowanie 

zwłaszcza  w trudnych warunkach (np. niska temperatura która może obniżyć jakość wydruku 
kodu). 

Wysokość kodu kreskowego 

[6-18] Minimalna wysokość symbolu 31,75 mm (1,250 ") odnosi się do wszystkich kodów kreskowych 
GS1-128. Minimalna wysokość symbolu odnosi się tylko do wysokości kreski i nie zawiera 
interpretacji czytelnej przez człowieka. [Specyfikacje Ogólne, 5.9.3.5, tabela 5] 

Enlarged section of first part of a 

GS1-128 bar code showing the

Function 1 character in blue.

https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne


GS1 Logistic Label Guideline 

Wydania 1.3, Draft © 2019 GS1 AISBL  Strona 27 z 57 

Cicha strefa/jasny margines 

[6-19] Kody kreskowe drukuje się wraz z cichymi strefami (jasne marginesy) z każdej strony. Strefy 
te muszą mieć szerokość co najmniej 10 X (10 X). Wyśrodkowane kody kreskowe pozwalają na 
zachowanie  cichych stref. 

Orientacja i umiejscowienie 

[6-20] Na jednostkach logistycznych należy stosować orientację poziomą symboli kodu kreskowego  
(ciemne moduły i przestrzenie powinny być prostopadłe do podstawy, na której stoi jednostka 
logistyczna). 

Interpretacja czytelna dla człowieka 

[6-21] Wszystkie dane przedstawione w kodzie kreskowym należy umieścić poniżej każdego 

symbolu. Nawiasy są zazwyczaj drukowane wokół każdego IZ, ale nie muszą być zakodowane w 

symbolice kodu kreskowego.  

[6-22] Dane muszą być czytelne i wysokie na minimum 3 mm. [Specyfikacje Ogólne, 4.15] 

Unikalność IZ (bez dublowania) 

[6-23] Na etykiecie logistycznej każdy Identyfikator Zastosowań GS1 (IZ) może wystąpić tylko raz. 

6.4 Zasady dotyczące segmentów etykiet  

Kolejność i wyrównanie w górę/w dół segmentów etykiet może się różnić w zależności od wielkości 
jednostki logistycznej i procesu biznesowego. 

[6-24] W każdym odrębnym segmencie etykiet, bloki muszą być umieszczone zgodnie z układem 
określonym w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.. [Specyfikacje Ogólne, 5.6.3.2] 

[6-25] Segment posiadający SSCC jest obowiązkowy  i umieszczony pod innymi segmentami. 
[Specyfikacja Ogólne, 6.6.4.1] 

[6-26] Segmenty mogą być drukowane jako oddzielne etykiety i umieszczane pionowo gdzie dolny 
segment zawiera SSCC. Gdy segmenty są dodawane oddzielnie, należy uważać, aby nie zasłaniać 
istniejących segmentów. 

[6-27] Segment przewoźnika można zamienić w trakcie przemieszczania się jednostki logistycznej. 
Oryginalny segment z SSCC powinien być zachowany lub nienaruszony, lub odtworzony z 
oryginalnego segmentu na nowej etykiecie. 

 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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7 Wymiary etykiety logistycznej GS1 

O fizycznych wymiarach etykiety decyduje firma, która ją nanosi, ale wielkość etykiety powinna być 

zgodna z wymaganymi dla wszystkich jej segmentów. Czynnikami wpływającymi na wielkość etykiety 

są ilość potrzebnych danych, zawartość, wymiar X symboli kodów kreskowych oraz wielkość jednostki 

logistycznej, na której zostanie naniesiona etykieta. Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące wielkości 

etykiety: 

■ A6 (105 mm x 148 mm), odpowiednia w sytuacji gdy na etykiecie jest zakodowany tylko numer 

SSCC, lub SSCC i ograniczony zakres danych. 

Rysunek 7-1 Wymiary etykiety A6/4 x 6 cali 

 

 

 

 

 

 

■ A5 (148 mm x 210 mm) lub 6 x 8 cali, odpowiednia, gdy potrzebne są dodatkowe informacje, takie 

jak dane dotyczące jednostki handlowej. 

KOD POCZTOWY PRZEWOŹNIK 

Z DO 
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Rysunek 7-2 Wymiary etykiety A5/6 x 8 cali 

 

 

 

▪ Inne wymiary etykiet zazwyczaj wynikają z wymagań potrzebnych informacji lub rozmiaru 
jednostki logistycznej. 

Z DO 

WYMIARY/WAGA 

KOD TRASY 
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8 Umieszczenie etykiety  

8.1 Umieszczenie etykiet na większych jednostkach logistycznych (paletach, 
koszach itp.) 

[8-1] Dla wszystkich rodzajów palet, zawierających grupę jednostek handlowych jak i pojedyncze 

jednostki handlowe (np. lodówka , pralka), wszystkie kody kreskowe GS1 MUSZĄ być umieszczone w 

przestrzeni pomiędzy 400mm a 800mm od podstawy jednostki logistycznej. Dla palet, których 

wysokość jest mniejsza niż 400mm wszystkie kody kreskowe powinny być umieszczone najwyżej jak 

to jest możliwe. [Specyfikacje Ogólne, 6.7.1.1] 

[8-2] Kody kreskowe, łącznie z cichymi strefami, powinny znajdować się przynajmniej 50 mm od 

krawędzi pionowej, aby uniknąć uszkodzenia symbolu. [Specyfikacje Ogólne, 6.7.1.1] 

[8-3] Jednostki skanowane w ogólnej dystrybucji powinny posiadać przynajmniej jedną etykietę. W 

niektórych jednak przypadkach zalecane jest etykiety z dokładnie tymi samymi danymi na dwóch (lub 

więcej) bokach jednostki, gdy: 

■ umieszczenie dodatkowej etykiety z kodem kreskowym może wpłynąć na zwiększenie efektywności 

skanowania (np. nadruk na pudłach kartonowych) 

■ wymaganiem łańcucha dostaw jest, aby zawsze widoczna była jedna etykieta (np. palety, które są 

składowane albo dłuższą albo krótszą krawędzią boku). 

 

 Uwaga: nie ma wymogów, które określają, gdzie powinny być umieszczane etykiety (lewa, 

środek, lub prawa strona), ale jeśli większość operatorów wózków widłowych jest praworęczna, 
to najbardziej ergonomiczne skanowanie odbywa się, gdy etykiety są umieszczone po prawej 

stronie. 

Rysunek 8-1 Przykład umieszczenia etykiet na paletach 

 

 

 

 Uwaga: ten rysunek jest tylko przykładem i w niektórych przypadkach może być konieczne 

umieszczenie dwóch etykiet po przeciwnej stronie palety. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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8.2 Umieszczanie etykiet na mniejszych jednostkach logistycznych (w tym 
paczkach) 

[8-4] Umieszczanie etykiety na pudłach i skrzyniach w praktyce będzie się nieznacznie różniło, jednak 
docelową odległością dołu symbolu od naturalnej podstawy jednostki jest 32 mm (1,25 cala). 
[Specyfikacje Ogólne, 6.7.1.2] 

[8-5] Kod kreskowy, łącznie z cichymi strefami, powinien znajdować się przynajmniej 19 mm (0,75 
cala) od jakiejkolwiek pionowej krawędzi, aby uniknąć jego uszkodzenia. 

[Specyfikacje Ogólne, 6.7.1.2] 

[8-6] Każda jednostka logistyczna powinna mieć co najmniej jedną etykietę. 

Rysunek 8-2 Umieszczanie etykiet na kartonach 

 

 Etykiety na kartonie/skrzyniach: dla etykiet kartonowych obowiązują te same wytyczne. W 

sytuacjach, w których należy zastosować etykietę kartonową, a także etykietę logistyczną, 
zaleca się umieszczenie etykiety logistycznej GS1 po lewej stronie etykiety kartonowej oraz 

zapewnić jej widoczność. 

8.3 Umieszczanie etykiet na spiętrzonych paletach  

[8-7] Gdy palety ułożone są warstwami, powinny być traktowane jak niezależne jednostki logistyczne 
(patrz rysunek poniżej). Każda paleta powinna być oznaczona unikalnym numerem SSCC. 

Rysunek 8-3 Ułożone palety jako niezależne jednostki logistyczne 

 

[8-8] Jeśli grupa palet zostanie wysłana jako jednostka logistyczna i jest fizycznie połączona folią 
termokurczliwą, pasami lub podobnymi środkami (patrz rysunek poniżej), to grupa powinna być 
traktowana jako pojedyncza jednostka logistyczna, a dodatkowe SSCC powinno być przypisane 
do skumulowanej grupy palet. 

Paleta 

1 

Paleta 

2. 

Paleta 

3. 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne


GS1 Logistic Label Guideline 

Wydania 1.3, Draft © 2019 GS1 AISBL  Strona 32 z 57 

 Uwaga: w przypadku, gdy ułożone palety są wysyłane jako jedna jednostka, oryginalne 

etykiety nie powinny być widoczne. Etykieta główna z SSCC dla grupy palet powinna być 

umieszczona na zewnątrz opakowania. Etykietę opakowania i etykietę główną można usunąć 
po dostarczeniu, a etykiety każdej ułożonej na sobie palety zostaną użyte do jej identyfikacji w 
późniejszym procesie. 

Rysunek 8-4 Spiętrzone palety połączone w pojedynczą jednostkę logistyczną 

 

 

Sscc 
(00) 
790123451234500116 

 

Gtin 

(01) 
49012345008794 

Folia 

termokurczliwa Etykiety 
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9 Uwagi dotyczące stosowania  

9.1 Najlepsze praktyki według ról 

Zazwyczaj nadawca towarów tworzy etykietę dla jednostki logistycznej i na nim spoczywa 
odpowiedzialność za poprawność wszystkich informacji zawartych na etykiecie.  

Jeśli przewoźnik lub odbiorca tworzy etykietę, zastępuje lub dodaje  jakieś informacje na etykiecie, to 

ta strona jest odpowiedzialna za treść i jakość własnych informacji oraz zgodność z już obecnymi 
danymi. 

Poniższa tabela zawiera listę różnych stron oraz sposób, w jaki mogą wykorzystywać etykietę w 
procesach biznesowych w zależności od roli, jaką odgrywają. 

 

Rola Najlepsze praktyki 

Dostawca surowców Umieszcza etykietę logistyczną na paletach z surowcem podczas wysyłki do 
producenta. 

Producent/dostawca Odbiera surowce poprzez skanowanie etykiet umieszczonych na paletach i 
przechowuje surowce za pomocą tych etykiet w celu identyfikacji. Podczas produkcji 
wyrobów gotowych tworzy nową etykietę na paletę i wykorzystuje ją jako 
identyfikator do przechowywania wewnętrznego. Numer SSCC jest wykorzystany 
również do identyfikacji towaru po załadunku w celu transferu między centrami 
dystrybucji a klientami. Tworząc nową paletę dla klienta biznesowego, umieszcza 
nową etykietę logistyczną. 

Pośrednik Odbiera paletę poprzez skanowanie etykiety. W procesie dalszej wysyłki ponownie 
skanuje etykiety. W przypadku zniszczenia, tworzy nową paletę oraz nową etykietę, 
dla nowo utworzonej jednostki logistycznej. 

Centrum dystrybucyjne (detalisty/ 
klienta) 

Skanuje etykietę umieszczoną na palecie, aby zarejestrować otrzymane towary. 
Tworząc nową paletę dla klienta biznesowego, umieszcza nową etykietę. 

Klient (zazwyczaj klient biznesowy) Skanuje etykietę z palety, aby zarejestrować otrzymane towary. 

Operator logistyczny - 
magazynowanie 

Przyjmuje towar na magazyn skanuje etykietę na palecie, która trafia na stok w 
magazynie. 

Cross-Docking między centrami 
dystrybucyjnymi 

W przypadku przemieszczania się palet między centrami dystrybucyjnymi, etykiety 
umieszczone na paletach skanowane są podczas załadunku transportu 
wewnętrznego oraz rozładunku w celu potwierdzenia ich odbioru. 

Operator logistyczny - transport Aby zarejestrować przewożone jednostki logistyczne, skanuje towary przed 
załadunkiem. Następnie skanuje towary po rozładunku w miejscu docelowym. 
Dostarcza tym samym informacji o statusie jednostki logistycznej. 

9.2 Scenariusze stosowania etykiet 

W zależności od scenariusza biznesowego można stosować różne możliwości wykorzystania etykiet. 
Niektóre typowe warianty to: 

■ Gdy nie ma możliwości drukowania i naklejania etykiet, dobrym rozwiązaniem jest wstępne 
wydrukowanie etykiety tylko z numerem SSCC. Taka etykieta z numerem SSCC jest naklejana 

na jednostkę logistyczną, skanowana, a następnie elektronicznie łączona z numerami GTIN i 
wszystkimi powiązanymi danymi. Wstępnie wydrukowaną etykietę można nanosić w 
dowolnym miejscu w łańcuchu dostaw (od momentu utworzenia palety do momentu odebrania 
przez klienta). 

■ Etykieta logistyczna zawierająca informacje o dostawcy i jednostce handlowej, może zostać 

wydrukowana i naniesiona podczas tworzenia palety (jednostki logistycznej). Ta etykieta może 
pozostać na jednostce logistycznej w całym łańcuchu dostaw jeśli jednostka zostanie 

dostarczona do klienta w  pierwotnej postaci. 

■ Etykieta jest drukowana i naklejana na jednostkę logistyczną w momencie tworzenia palety 
dla klienta i może zawierać informacje o dostawcy, kliencie i przewoźniku. 
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■ Istniejąca etykieta logistyczna na palecie jest wykorzystywana w procesie transportu. 
Przewoźnik może jedynie dokleić etykietę z sekcją transportową zawierającą niezbędne 
informacje do realizacji procesu dostawy do odbiorcy.  

9.3 Nadawca/dostawca 

Nadawca może być dostawcą lub dostawcą usług logistycznych (LSP) działającym w imieniu dostawcy. 
Jeśli LSP działa jako spedytor, to odbierający zamówienie dostawca, wysyła towar do LSP. LSP 
powinien mieć możliwość pobrania i załadowania przesyłki zgodnie z instrukcjami, które mogą 
obejmować rekonfigurację istniejących jednostek logistycznych. 

9.3.1 Wymagania podstawowe 

[9-1] Nadawca/dostawca powinien mieć możliwość komunikacji elektronicznej. 

[9-2] Uzgodnienie danych jednostek handlowych jest warunkiem, aby umożliwić sprawny proces 
wysyłki i odbioru. Nadawca/dostawca powinien upewnić się, że dane podstawowe zostały 
przekazane odbiorcy/klientowi. 

[9-3] Każdy magazyn powinien mieć skanery do odczytywania kodów kreskowych GS1-128 
wydrukowanych na etykietach. 

9.3.2 Tworzenie numeru SSCC 

[9-4] Numery SSCC powinny być generowane w systemie zarządzania magazynem (WMS) lub ERP. 

[9-5] Nadawca powinien użyć własnego Prefiksu GS1 firmy do wygenerowania SSCC. 

Uwaga: jeśli nadawca do generowania etykiet korzysta z usługi w chmurze, SSCC są zwykle 
generowane z prefiksem GS1 dostawcy rozwiązań IT. Może to prowadzić do słabszej 
identyfikowalności i nieprawidłowego wykorzystania standardów GS1. 

[9-6] Utworzone numery SSCC powinny zostać zarchiwizowane dla celów identyfikowalności. 

Rysunek 9-1 przykłady problemów z integracją systemu  

Błędne dane 

 

9.3.3 Drukowanie etykiety 

Uwarunkowania techniczne 

[9-7] Zalecane są standardowe rozmiary papieru, np. A5 lub A6. 

[9-8] Papier etykiety i tusz muszą być kompatybilne. Niedopuszczalny jest papier lub tusz wrażliwy 
na ciepło. Zaleca się unikać papieru termicznego, który zmienia kolor pod wpływem ciepła lub 
słońca. Odradza się również stosowanie tuszu oraz atramentu, które podatne są na rozmazanie. 

[9-9] Zaleca się drukowanie czarnych kodów kreskowych na białym tle. 

[9-10] Sprzęt do drukowania etykiet należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że działa i jest 

regularnie serwisowana i kalibrowana. 

Weryfikacja etykiet 

[9-11] Weryfikacja etykiety obejmuje trzy etapy: 

▪ Wizualne sprawdzenie etykiety. 
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▪ Sprawdzenie istotnych informacji na etykiecie. 

▪ Weryfikacja symbolu kodu kreskowego (parametry techniczne). 

Uwaga: Szczegółowa procedura weryfikacji wdrożenia znajduje się w załączniku A. 

[9-12] W celu utrzymania wysokiej jakości etykiet, należy przeprowadzać regularne weryfikacje. 

Rysunek 9-2 przykłady problemów związanych z drukowaniem 

Zły nadruk 

 

9.3.4 Naklejanie etykiety 

Ważne jest, aby nakleić odpowiednią etykietę na właściwej jednostce logistycznej, oraz aby ich 
skanowanie było możliwe.  

[9-13] W przypadku braku automatycznego naklejania, można drukować pojedyncze etykiety dla 

każdej jednostki logistycznej w celu ograniczenia ryzyka zastosowania błędnej etykiety. 

[9-14] Najczęstsze problemy, których należy unikać: 

▪ Marszczenie etykiety podczas naklejania. 

▪ Niewłaściwe umieszczenie etykiety. 

▪ Zasłonięcie etykiety. 

Rysunek 9-3 przykłady problemów podczas naklejania 

Błędna lokalizacja    Owinięta etykieta  Pomarszczona etykiety 

  

9.3.5 Wysyłanie instrukcji transportowej 

[9-15] Jeżeli jest taka możliwość, należy wysłać instrukcję transportu do dostawcy usług 
logistycznych (operatora logistycznego). Instrukcje transportowe powinny zawierać zlecanie 
przewozu konkretnych jednostek logistycznych, z konkretnymi numerami SSCC.  

9.3.6 Rozmieszczenie / załadunek jednostek logistycznych 

[9-16] Należy skanować tylko załadowane palety. Zapewnia to poprawność informacji o dostawie w 
przypadku awiza dostawy i dokumentów transportowych. 
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9.3.7 Wysyłanie awiza dostawy 

[9-17] Aby zmaksymalizować szansę, że informacje będą zgodne z daną wysyłką, należy przesłać 
awizo dostawy po załadowaniu towarów na środek transportu. 

[9-18] Awizo/ASN należy podać dla każdej jednostki logistycznej SSCC i zawartej w niej jednostki 

handlowej. 

[9-19] Zmienne dane związane z jednostką handlową muszą odpowiadać informacjom o 
rzeczywistych towarach zawartych w jednostce logistycznej. 

9.4 Przewoźnik 

Współpraca pomiędzy dostawcą – spedytorem/przewoźnikiem – klientem (odbiorcą) ma zasadnicze 

znaczenie dla efektywnego procesu wysyłki i odbioru. Przewoźnik odgrywa tu kluczową rolę. 

9.4.1 Wymagania podstawowe 

[9-20] Przewoźnik powinien mieć możliwość komunikacji elektronicznej. 

[9-21] Każdy przewoźnik powinien mieć skaner do odczytywania kodów kreskowych wydrukowanych 
na etykietach. 

9.4.2 Rozpatrzenie zlecenia transportowego 

[9-22] W instrukcji transportowej należy uwzględnić informacje o jednostkach logistycznych, które 
muszą być transportowane. W takim przypadku przewoźnik powinien dopilnować, aby informacje 
te były przekazywane osobie odpowiedzialnej za realizację transportu (np. kierowcy). 

9.4.3 Załadunek jednostek logistycznych 

[9-23] Aby sprawdzić, które jednostki logistyczne zostały załadowane, przewoźnik może zeskanować 
etykietę w celu weryfikacji. 

[9-24] Gdy etykieta już istnieje, dodatkowe dane transportowe najlepiej zamieścić na dodatkowej 
etykiecie załączonej powyżej. Gdy etykieta jest dodawana oddzielnie należy uważać, aby nie 
zasłaniać już istniejącej. Dodatkowa etykieta powinna zawierać tylko te informacje, które nie są 
jeszcze zawarte na innej etykiecie. 

Wszelkie dodatkowe etykiety, które zawierają informacje już zawarte na innych etykietach, stwarzają 

potencjalne ryzyko zamieszania i problemy podczas skanowania. 

Rysunek 9-4 Przykłady problemów występujących podczas transportu 

Zasłonięta oryginalna etykieta, etykietą transportową      Uszkodzona etykieta 

                  

Brak etykiety 

[9-25] Gdy przy odbiorze towarów nie ma etykiety, przewoźnik może wygenerować numer SSCC na 
podstawie własnego prefiksu GS1 firmy i utworzyć etykietę „przyjęcia” lub transportową.  
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9.4.4 Rozładunek jednostek logistycznych 

[9-26] Przewoźnik może zeskanować etykietę, aby zarejestrować, które jednostki logistyczne zostały 
rozładowane. 

9.4.5 Wysyłanie powiadomienia o statusie transportu/informacje o dostawie (IOD) 

Information on Delivery  

[9-27] Po dostarczeniu towarów, przewoźnik powinien wysłać zawiadomienie o statusie transportu 
do klienta, czyli o zakończeniu zlecenia transportowego oraz o ewentualnych rozbieżnościach. 

9.5 Odbiorca/klient 

Odbiorcą może być klient, czyli sprzedawca detaliczny lub usługodawca logistyczny otrzymujący towar 
w imieniu klienta. 

9.5.1 Wymagania podstawowe 

[9-28] Odbiorca/klient powinien mieć możliwość komunikacji elektronicznej. 

[9-29] Dane podstawowe jednostki handlowej muszą być dostępne. Nieznane jednostki nie mogą być 

przyjęte. 

[9-30] Każdy magazyn powinien mieć skanery do odczytywania kodów kreskowych wydrukowanych 
na etykietach. 

[9-31] Każdy magazyn powinien mieć system zarządzania magazynem do obsługi procesu przyjęcia. 

[9-32] Należy uwzględnić w umowie możliwość odrzucenia dostawy bez awiza. 

9.5.2 Przetwarzanie awiza dostawy/ASN (Advanced Shipping Note) 

[9-33] Awizo dostawy/ASN powinno być odbierane i przetwarzane w systemie odbiorcy przed 
dostarczeniem towarów. 

9.5.3 Sprawdzenie i rejestracja otrzymanych jednostek logistycznych  

W zależności od umowy między dostawcą a odbiorcą, SSCC może zostać zeskanowane, a towary 
uznane za kompletne zgodnie z awizem dostawy. Odbiorca może sprawdzić jednostki logistyczne, aby 

potwierdzić, że zawartość jest zgodna z awizem i czy nie ma ewentualnych uszkodzeń. Dotyczy to 
szczególnie sytuacji, w której jednostka logistyczna zawiera wiele produktów. 

[9-34] Etykiet nie należy usuwać przed zakończeniem dostawy, a najlepiej je przechowywać, na 
potrzeby identyfikowalności. 

[9-35] Po zeskanowaniu SSCC, dane powinny być zgodne z awizem dostawy. Otrzymana ilość 
powinna zostać automatycznie dodana do systemu magazynowego (WMS), a poziom zapasów 
zaktualizowany. 
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Rysunek 9-5 . Przykład problemów występujących przy odbiorze 

Brak etykiet 

 

9.5.4 Wysyłka potwierdzenia odbioru 

Odbiorca może wysłać potwierdzenie odbioru, aby powiadomić dostawcę o odbiorze towarów. Może 
potwierdzić odbiór wszystkich produktów lub tylko tych, w których może wystąpić problem, np. 
uszkodzone lub brakujące towary. Dzięki temu dostawca może szybko wymienić brakujące lub 

uszkodzone towary. W celu uzyskania maksymalnych korzyści, dostawca powinien dysponować 
zautomatyzowanym procesem rozpoznawania i reagowania na wszelkie błędy zgłoszone przez klienta. 

9.5.5 Magazynowanie towarów 

[9-36] Jeśli to możliwe, towary powinny być przechowywane z zachowaniem relacji SSCC, tak aby 
w razie potrzeby można było je śledzić. 

9.5.6 Kontrola jakościowa po otrzymaniu towaru 

W przypadku uszkodzenia lub jakichkolwiek innych problemów z towarem, który nie jest własnością 
dostawcy, należy powiadomić dostawcę lub przewoźnika, aby przed wysłaniem do klienta mógł 
dokonać korekty faktury.  
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10 Przykłady praktyczne 

10.1 Etykieta tylko z numerem SSCC 

 

Źródło: [Specyfikacje Ogólne] 

W tym przykładzie pokazano etykietę zawierającą tylko numer SSCC. Takie etykiety mogą być stosowane na 
każdym etapie np. w czasie produkcji, czy podczas transportu lub odbioru, gdy nie ma etykiety na jednostce 
logistycznej. 

Segmenty danych (od góry do dołu): 

▪ Tekst z tytułami danych: SSCC 

▪ Kody kreskowe + HRI: IZ (00) 
  

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
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10.2 Etykieta logistyczna GS1 dla jednorodnej jednostki logistycznej 

 

 

 

Dane obowiązkowe SSCC z IZ (00) 

Dane opcjonalne GTIN2 z IZ (02) + liczba jednostek handlowych zawartych z IZ (37) 

Partia/numer serii z IZ (10) 

jedna z następujących dat, jeśli dotyczy: Data produkcji z IZ (11), data pakowania z IZ (13), 
data najlepsze do z IZ (15), maksymalna data trwałości z IZ (17) 

 

 

Na podstawie przykładu [ELL] 

ZAWARTOŚĆ: LICZBA: 

NAJLEPSZE DO (YYMMDD): SERIA: 

DOWOLNY TEKST LUB GRAFIKA 

np. Nazwa, Adres Nadawcy i Odbiorcy. 
W tej części etykiety, firmy mogą dodać również 

grafikę np. logo firmy.  
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10.3 Etykieta logistyczna GS1 dla jednorodnej jednostki logistycznej ze 
zmienną masą 

 

 

 

Dane obowiązkowe SSCC z IZ (00) 

Dane opcjonalne GTIN1 z "9" z IZ (02), liczba jednostek handlowych zawartych z IZ (37) 

jedna z wartości: Masa netto (kg) z IZ (310n), Długość (m) z IZ (311n), powierzchnia (m2) z 
IZ (314n), objętość netto (l) z IZ (315n), zmienna liczba z IZ (30), numer serii lub partii 
produkcyjnej z IZ (10) 

jedna z następujących dat, jeśli dotyczy: Data produkcji z IZ (11), data pakowania z IZ (13), 
data najlepsze do z IZ (15), maksymalna data trwałości z IZ (17) 

 

Na podstawie przykładu [ELL] 

ZAWARTOŚĆ: 

LICZBA: 

SPOŻYĆ DO (YYMMDD): MASA NETTO: 

SERIA: 

DOWOLNY TEKST LUB GRAFIKA 

np. Nazwa, Adres Nadawcy i Odbiorcy. 

W tej części etykiety, firmy mogą dodać również 
grafikę np. logo firmy.  

96400001111212 
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10.4 Etykieta logistyczna GS1 dla palet będących jednostkami handlowymi  

 

 

 

Dane obowiązkowe SSCC z IZ (00) 

Dane opcjonalne GTIN2 z IZ (02) 

Liczba jednostek handlowych 
zawartych z IZ (37) 

Lub GTIN3 z IZ (01) * 

Numer serii lub partii produkcyjnej z IZ (10) 

jedna z następujących dat, jeśli dotyczy: Data produkcji z IZ (11), data pakowania z IZ (13), 
data najlepsze do z IZ (15), maksymalna data trwałości z IZ (17) 

 

 

Na podstawie przykładu [ELL] 

ZAWARTOŚĆ: 

NAJLEPSZE DO (YYMMDD): 

SERIA: 

DOWOLNY TEKST LUB GRAFIKA 
np. Nazwa, Adres Nadawcy i Odbiorcy. 

W tej części etykiety, firmy mogą dodać również 
grafikę np. logo firmy.  

06400001111325 
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10.5 Etykieta logistyczna GS1 dla jednostki logistycznej, która jest samodzielną 
jednostką handlową 

Jeśli jednostka logistyczna zawiera tylko jeden towar handlowy, etykieta logistyczna powinna zawierać 
następujące dane: 

 

 

 

Dane obowiązkowe SSCC z IZ (00) 

Dane opcjonalne GTIN z IZ (01) 

Numer serii lub partii produkcyjnej z IZ (10) – jeśli dotyczy 

Numer seryjny z IZ (21) – jeśli dotyczy 

jedna z następujących dat, jeśli dotyczy: Data produkcji z IZ (11), data pakowania z IZ (13), 
data najlepsze do z IZ (15), Maksymalna data trwałości z IZ (17) 

 

Na podstawie przykładu [ELL] 

DATA PROD. (YYMMDD): SERIA: 

DOWOLNY TEKST LUB GRAFIKA 
np. Nazwa, Adres Nadawcy i Odbiorcy. 

W tej części etykiety, firmy mogą dodać również 
grafikę np. logo firmy.  

06400001111547 
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10.6 Etykieta logistyczna GS1 dla palet typu mix 

 

 

 

Dane obowiązkowe SSCC z IZ (00) 

Dane opcjonalne Brak 

 

 

Źródło [ELL] 

  

DOWOLNY TEKST LUB GRAFIKA 
np. Nazwa, Adres Nadawcy i Odbiorcy. 

W tej części etykiety, firmy mogą dodać również 

grafikę np. logo firmy.  
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10.7 Etykieta logistyczna GS1 z jednostką logistyczną i informacjami 
transportowymi w oddzielnych segmentach 

 

 

 

Źródło [dane techniczne] 

 

Ten przykład pokazuje etykietę paczki, którą można zastosować w czasie transportu. Oprócz numeru 

SSCC zawiera informacje o trasie i celu podróży. Segmenty i bloki danych (od góry do dołu): 

■ Segment przewoźnika: 

□ Dowolny format: OD, DO. 

□ Kody kreskowe i HRI: Wysyłka na adres. 

□ Tekst z tytułami danych: Przewoźnik; list przewozowy, numer PRO. 

■ Segment dostawcy: 

□ Kody kreskowe i HRI: SSCC; IZ (00). 

OD: DO: 

KOD POCZT: PRZEWOŹNIK: 
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10.8 Etykieta logistyczna GS1 w segmentach z dostawcą, klientem 
i przewoźnikiem 

 

 

Źródło [dane techniczne] 

Ten przykład pokazuje etykietę, która może być zastosowana w scenariuszu przeładunku. Oprócz 
numeru SSCC zawiera informacje o transporcie i informacje o miejscu docelowym klienta końcowego. 

Segmenty i bloki danych(od góry do dołu): 

■ Segment przewoźnika: 

□ Dowolny format: OD, DO. 

□ Kody kreskowe i HRI: Wysyłka na adres. 

□ Tekst z tytułami danych: Przewoźnik; list przewozowy, numer PRO. 

■ Segment klienta: 

□ Dowolny format: PO, Dept. 

□ Kody kreskowe i HRI: Numer sklepu. 

□ Tekst z tytułami danych: klient. 

■ Segment dostawcy: 

□ Kody kreskowe i HRI: SSCC; IZ (00). 

OD: DO: 

KOD POCZT: PRZEWOŹNIK:
: 

KLIENT: 
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10.9 Etykieta logistyczna GS1 z informacją o transporcie, w tym kod pocztowy 

10.10 W tym przykładzie kod pocztowy jest używany z Identyfikatorem 

Zastosowań (421). 

 

 

Źródło: STILL 

OD: 

DO: 

KOD POCZT: 

PRZEWOŹNIK 

DATA DOSTAWY 

NR. ZAMÓWIENIA: MASA BRUTTO: 
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10.11 Etykieta logistyczna GS1 z informacją o transporcie, w tym kod trasy i 
GINC (Global Identification Number for Consignment/Globalny 

Identyfikator Przesyłek) 

W tym przykładzie kod trasy jest używany z Identyfikatorem Zastosowań (403) 

 

 

Źródło [Specyfikacje Ogólne] 

W tym przykładzie przedstawiono etykietę palety, która może być zastosowana w czasie transportu. 
Oprócz informacji na temat jednostki logistycznej zawiera informacje na temat trasy i miejsca 
przeznaczenia. 

Bloki danych(od góry do dołu): 

■ Dowolny format: OD, Do 

■ Tekst z tytułami danych: SSSC, trasa; Wymiary/Waga; Nr rozliczenia 

■ Kody kreskowe i HRI: IZ (403), IZ (401), IZ (00) 

OD: DO: 

KOD TRASY: 

WYMIAR/WAGA 

https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne


GS1 Logistic Label Guideline 

Wydania 1.3, Draft © 2019 GS1 AISBL  Strona 49 z 57 

10.12 Etykieta logistyczna GS1 dla przesyłek paczkowych (tylko SSCC) 

W tym przykładzie pokazano etykietę zawierającą tylko informacje o nazwach i adresach oraz numer 
SSCC. Etykieta przypisana nadawcy byłaby odpowiednia dla każdej sieci dowolnego przewoźnika, 

ponieważ nie zawiera specyficznych informacji dla konkretnego przewoźnika. 

 

Bloki danych (od góry do dołu): 

■ Dowolny format: Informacje o przewoźniku; OD; DD; Symbol wskazujący, aby odbiorca 
podpisał się po odbiorze. 

■ Kody kreskowe i HRI: IZ (00) 

 

 Uwaga: Ten przykład etykiety logistycznej GS1 jest zgodny ze zharmonizowaną etykietą paczki 

CEN, patrz [HPARCEL]. Wykorzystuje numer SSCC jako jedyny identyfikator paczki na etykiecie. 

  

OD: 

DO: 
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10.13 Etykieta logistyczna GS1 dla przesyłki paczkowej (w tym kod trasy) 

Ten przykład pokazuje etykietę paczki, która zawiera informacje o nazwie i adresie, SSCC i kodzie 
trasy specyficznym dla operatora. Pozostałe informacje są ogólne i odpowiednie dla każdego 

przewoźnika. 

 

 

Bloki danych (od góry do dołu): 

■ Dowolny format: Informacje o przewoźniku; OD; DD; Symbol wskazujący, aby odbiorca 
podpisał się po odbiorze. 

■ Tekst z tytułami danych: SSCC; Trasa przejazdu 

■ Kody kreskowe i HRI: IZ (00) 

 

 Uwaga: Ten przykład etykiety logistycznej GS1 dla paczek, jest zgodny ze zharmonizowaną 

etykietą paczki CEN, patrz [HPARCEL]. Wykorzystuje SSCC jako identyfikator paczki przypisany 
przez nadawcę na etykiecie. Opcjonalnie specyficzne informacje dla przewoźnika lub 
identyfikator paczki UPU, przedstawiony za pomocą IZ (403). 

  

OD: 

DO: 

K
O

D
 T

R
A
S
Y
: 
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10.14 Etykieta logistyczna GS1 dla przesyłki paczkowej (w tym symbol 2D GS1) 

Ten przykład pokazuje etykietę paczkową, która zawiera informacje o nazwie, adresie, numer SSCC  
i specyficznym dla operatora kodzie trasy. Kod trasy może być wykorzystywany jako element pośredni 

przez firmy np. kurierskie zmierzający do pełnego wykorzystania przez nich numeru SSCC. (patrz 
sekcja 5.4). Pozostałe informacje są ogólne i czytelne  dla każdego przewoźnika. 

 

Bloki danych (od góry do dołu): 

■ Dowolny format: informacje o przewoźniku; Z; DO 

■ Tekst z tytułami danych i GS1 DataMatrix: SSCC; Trasa, Wysyłka na adres 

■ GS1-128 i HRI: IZ (00) 

 Uwaga: Ten przykład pokazuje dopuszczalną symbolikę GS1 DataMatrix i kod GS1 QR. 

 

OD: 

DO: 

KOD TRASY 

KOD POCZT. 
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10.15 Etykieta logistyczna GS1 z identyfikatorem części jednostki handlowej IZ 
(8006) 

W tym przykładzie pokazano etykietę, która zawiera Identyfikator Części Jednostki Handlowej, za 
pomocą IZ (8006). Odpowiada on elementowi B w scenariuszu, w którym część jednostki handlowej 
jest odrębną jednostką logistyczną (zob. pkt 4.3) 

 

 

 

Bloki danych (od góry do dołu): 

■ Dowolny format: OD; DO, Wymiary/Waga, część 

■ Tekst z tytułami danych: SSCC; ITIP; 

■ Kody kreskowe i HRI: IZ (8006); IZ (00) 

WYMIARY/WAGA: 

OD: DO: 
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11 Odwołania 

■ [CHECK]  https://www.GS1.org/Check-digit-Calculator 

■ [Specyfikacje Ogólne GS1] – wersja 19,1 GS1 2019 

https://www.gs1.org/genspecs/ 

■ [TLKEYS] Kluczowe identyfikatory GS1 w transporcie & Logistyce, GS1 2013 

https://www.gs1.org/docs/tl/T_L_Keys_Implementation_Guideline.pdf 

■ [1DVER] proces weryfikacji kodów kreskowych GS1 (Przewodnik), GS1 2015 

■ [HPARCEL] Usługi pocztowe - interfejsy dla paczek transgranicznych, CEN 2017 

■ [ELL] GS1 w Europie. Etykieta logistyczna wersja 14, GS1 w Europie 2007 

■ [STILL] Standardowa międzynarodowa etykieta logistyczna (STILL), GS1 2007  

https://www.gs1.org/check-digit-calculator
https://www.gs1pl.org/kontakt/wytyczne-techniczne/specyfikacje-ogolne-gs1/41-specyfikacje-ogolne
https://www.gs1.org/genspecs/
https://www.gs1.org/docs/tl/T_L_Keys_Implementation_Guideline.pdf
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A Załącznik A - Weryfikacja etykiet logistycznych GS1 

Ta sekcja zawiera krótkie podsumowanie procedur weryfikacji etykiet logistycznych GS1, stosowanych 
przez organizacje krajowe GS1, w celu oceny jakości etykiet logistycznych. 

 Uwaga: Weryfikacja symbolu GS1-128 nie jest opisana w tej sekcji. Wskazówki dotyczące tego 

tematu znajdują się w procesie weryfikacji kodów kreskowych - Przewodniku wdrażania 
[1DVER]. 

Podstawowe zasady 

Weryfikacja etykiet logistycznych ma na celu sprawdzenie zgodności etykiety z normami i wytycznymi 

GS1. Weryfikacja pomaga zagwarantować, że zastosowana etykieta logistyczna GS1 jest zgodna z 
Systemem GS1, oraz może być używane przez wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw. 

Weryfikacja powinna być integralną częścią procesów kontroli jakości. Należy ją przeprowadzić 
podczas wstępnego wdrożenia i powtarzać w regularnych odstępach czasu. 

Weryfikacja może być przeprowadzona przez organizacje krajowe GS1 lub przez firmy upoważnione 

przez GS1 do przeprowadzania takiej weryfikacji. W przypadku problemów, należy użyć 
standardowych raportów weryfikacyjnych w celu poinformowania o źródle problemu. 

Wspólne podejście weryfikacyjne 

Aby zapewnić wspólne podejście do weryfikacji etykiet logistycznych, wymagana jest standardowa 
procedura weryfikacyjna. Zapewni podobne wyniki niezależnie gdzie symbole są testowane. Ta sekcja 

ma na celu podkreślić krytyczne kwestie związane z weryfikacją. 

Wygląd wizualny 

Ocena wizualna obejmuje: 

■ Wymiar etykiety. 

■ Prawidłowe rozmieszczenie segmentów i bloków. 

■ Poprawny język tytułów danych. 

■ Poprawne tytuły danych w środkowej części dla zakodowanych informacji. 

■ Czy są jakieś linie lub plamki przecinające kody kreskowe? 

■ Czy kod kreskowy jest wysoki na co najmniej 31,75 mm/1,250 ”? 

■ Czy jest wystarczająca ilość miejsca po obu stronach kodu kreskowego? 

Zawartość danych 

Weryfikacja zawartości danych obejmuje: 

■ Prefiks GS1 firmy (lub zastosowane prefiksy). 

■ Identyfikatory Zastosowań GS1 (np. GTIN, SSCC). 

■ Cyfry kontrolne wszystkich identyfikatorów  GS1 (np. GTIN, SSCC). 

■ Zastosowane Identyfikatory Zastosowań GS1 i ich struktura. 

Parametry techniczne 

Weryfikacja parametrów technicznych obejmuje wszystkie kontrole dla kodów GS1-128 

zdefiniowanych w przewodniku [1DVER] oraz: 

■ poprawne kombinacje elementów danych, obowiązkowe powiązanie elementów danych (np. 
IZ (02) i IZ (37)) 
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■ prawidłowa struktura elementów danych 

■ poprawne cyfry kontrolne kluczowych identyfikatorów GS1 (np. GTIN, SSCC) przedstawionych 
w kodzie kreskowym. 

 Uwaga: W przypadku, gdy na etykiecie są obecne inne symbole kodów kreskowych niż GS1-

128, to oprócz symboli GS1-128 zawierających SSCC i inne atrybuty, raport z weryfikacji będzie 
obejmował tylko poprawność symboli GS1-128 i zawartych w nich danych. Raport z weryfikacji 

POWINIEN zawierać ostrzeżenie o wykryciu niedozwolonych symboli GS1 lub symboli innych niż 
GS1. 

Raport z weryfikacji 

Sprawozdanie z weryfikacji powinno obejmować: 

■ Listę parametrów, które zostały zweryfikowane. 

■ Informacje o tym, czy dany parametr spełnia wymagania GS1. 

■ W przypadku negatywnej oceny – informacje na temat prawidłowych danych i zaleceń, aby 
unikać pomyłek. 

■ Do raportu należy dołączyć kopię zweryfikowanej etykiety. 
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B Załącznik B – Etykieta, symbol i rozmiary tekstu 

A6/4,1 x 5,8 cala 

 

 
  

minimalny rozmiar pola danych: 

minimalny rozmiar tekstu: 

Wysokość: Szerokość: 
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A5/5,8 x 8,3 cala 

 

 

 

minimalny rozmiar tekstu: 

minimalny rozmiar pola danych: 

Wysokość: Szerokość: 


