
 

Użycie prefiksu GS1 
firmy w kontekście UDI

Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie roli prefiksu 

GS1 firmy i przedstawienie wytycznych dotyczących jego 

wykorzystania przy tworzeniu identyfikatorów GS1 w kontekście 

wdrażania Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (UDI)  

w Unii Europejskiej.

Charakterystyka prefiksu GS1 firmy

Prefiks GS1 firmy (GCP) to licencjonowany numer składający się od czterech 
do dwunastu cyfr, wydawany firmie przez organizacje krajowe GS1 (dla firm 
zarejestrowanych w GS1 Polska, GCP może mieć długość od siedmiu do 
jedenastu cyfr). Prefiks GS1 firmy uprawnia do tworzenia dowolnych numerów 
identyfikacyjnych GS1 np.: Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN/UDI-DI), 
Globalny Numer Lokalizacyjny, Seryjny Numer Jednostki Logistycznej itp., które 
wykorzystywane są do identyfikacji min.: produktów, firm, lokalizacji itp.

Prefiks GS1 firmy określa, która organizacja krajowa GS1 go przydzieliła,  
a nie określa kraju pochodzenia/produkcji lub dystrybucji produktu.  
Na przykład, GCP został nadany firmie z siedzibą w Polsce, ale produkt został 
wyprodukowany w innym kraju. Kraj pochodzenia jest często przekazywany za 
pośrednictwem danych podstawowych o produkcie lub umieszczany na etykiecie 
produktu.

Przykłady EAN-13 oraz GS1 DataMatrix z 7-cyfrowym 
prefiksem GS1 firmy

Prefiks GS1 firmy daje możliwość 

tworzenia numerów identyfikacyjnych 

GS1, jednak sam w sobie nie może 

być stosowany jako identyfikator 

podmiotu np. producenta, 

dystrybutora, szpitala, podmiotu 

ochrony zdrowia, kliniki itp. Służy  

do tego Globalny Numer Lokalizacyjny 

(GLN), który identyfikuje firmę  

w sposób formalno-prawny.  

 

GCP to licencja na używanie prefiksu 

firmy wydawana podmiotom, 

które muszą tworzyć numery 

identyfikacyjne GS1, takie jak 

Globalny Numer Jednostki Handlowej 

(GTIN/UDI-DI) i Globalny Numer 

Lokalizacyjny (GLN), spośród wielu 

innych identyfikatorów GS1. 

 

Więcej informacji można znaleźć  

w Specyfikacjach Ogólnych GS1

Globalny Język Biznesu

http://Specyfikacjach Ogólnych GS1
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GCP a polityka wewnętrzna firmy, która go otrzymała

Poniżej przedstawiono dwa najczęściej spotykane przykłady zarządzania prefiksem GS1 firmy. Każda firma określa 
najlepszą metodę zarządzania GCP w oparciu o swój sposób funkcjonowania. Biorąc pod uwagę dwa poniższe podejścia, 
firma powinna rozważyć strukturę podmiotu i zasady zarządzania prefiksem GS1 firmy:

a. podejście scentralizowane: firma matka (lub jedna z filii firmy) identyfikuje całą gamę produktów, lokalizacji 
i innych zasobów wymagających identyfikacji przy użyciu prefiksu(ów) GS1 firmy przydzielonego/ych firmie 
matce, zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi GS1 oraz specyficznymi regulacjami kraju, w którym znajduje się 
firma. Takie podejście daje możliwość centralizacji i spójności w zarządzaniu numerami GTIN/UDI-DI, GLN itp., 
ale nie zawsze zapewnia niezbędną elastyczność w zakresie przydzielania numerów identyfikacyjnych GS1  
w dużych, złożonych organizacjach.

Ponadto, spółka matka i jej spółki zależne konsultują, które produkty, lokalizacje i inne zasoby wymagające identyfikacji 
będą oznaczane w sposób scentralizowany (np. gdy firmy produkcyjne zlokalizowane w różnych krajach wytwarzają ten 
sam produkt), a które produkty będą numerowane w sposób zdecentralizowany (tj. na poziomie krajowym, regionalnym 
lub globalnym).

Konsultacje w całej organizacji mają pomóc w poprawieniu wewnętrznego dopasowania i stworzeniu bardziej spójnego 
i zharmonizowanego podejścia do sposobu zarządzania GCP oraz tworzenia i przydzielania numerów identyfikacyjnych 
GS1.

b. podejście zdecentralizowane: każda spółka zależna identyfikuje swoje produkty, lokalizacje i inne zasoby 
wymagające identyfikacji na poziomie krajowym przy użyciu właściwych GCP licencjonowanych dla każdej spółki 
zależnej. Takie podejście zapewnia elastyczność, ale może prowadzić do tego, że ten sam produkt, lokalizacja 
itp. będą identyfikowane na poziomie międzynarodowym za pomocą różnych numerów identyfikacyjnych GS1, 
w tym różnych prefiksów GS1 firmy.

Zarządzanie prefiksem GS1 firmy na poziomie biura głównego (siedziby głównej)

Zarządzanie prefiksem GS1 firmy na poziomie oddziału lub linii produkcyjnej
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Firma może przyjąć również podejście hybrydowe, tzn. wykorzystywać metodę scentralizowaną, ale w przypadku 
konkretnej kategorii produktu lub konkretnego kraju, zdecydować się na użycie dedykowanego GCP (prefiksu GS1 firmy).

Poniżej znajduje się kilka kroków, które należy rozważyć przy opracowywaniu wewnętrznych praktyk i zasad zarządzania 
prefiksami GS1 firmy:

Krok 1: Określenie menedżera GCP

• Ustal, które stanowisko lub dział będzie odpowiedzialne za zarządzanie prefiksem (prefiksami) GS1 firmy.

• Może to być zarówno jedna osoba, jak i wydział lub dział, w zależności od struktury firmy. W małych 
organizacjach najprawdopodobniej rolę tę może pełnić pojedyncza osoba. W większych organizacjach 
odpowiedzialność ta może być przypisana do konkretnego działu.

• Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale dotyczącym ról i obowiązków w Specyfikacjach Ogólnych 
GS1.

Krok 2: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu ustalenia, ile prefiksów GS1 firmy 
uzyskała Twoja organizacja

• Często zdarza się, że organizacje wielonarodowe ubiegają się o różne prefiksy GCP np. lokalny oddział nabywa 
licencję GCP od krajowej organizacji GS1 oprócz licencji GCP nabytej przez inny oddział w innym kraju. Innym 
przykładem może być firma działająca w wielu branżach, krajach lub posiadająca zróżnicowane i rozbudowane 
linie produktów mająca prawo do używania więcej niż jednego GCP.

• Fuzje i przejęcia mogą być źródłem dodatkowych prefiksów GS1 firmy. Pełne przejęcie firmy obejmuje GCP, 
które zostały wcześniej nabyte. Alternatywnie, przejęcia częściowe i/lub przejęcia linii produktów mogą być 
dokonywane wraz z numerami GTIN/UDI-DI produktów, ale nie z GCP, z których zostały utworzone przez 
poprzedniego właściciela. W takim przypadku produkty wymagają nadania nowych numerów GTIN/UDI-DI, 
zwykle wraz z aktualizacją etykiet. Zmiana numeru GTIN/UDI-DI jest zazwyczaj koordynowana przez partnerów 
handlowych w celu zminimalizowania zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Uwaga: Zmiany własności GCP spowodowane fuzjami i przejęciami muszą być zgłoszone do organizacji krajowej 
GS1, która wydała prawo do używania GCP. Jednakże, GCP nie mogą być przenoszone z jednej organizacji 
krajowej GS1 do innej.

• Czynności do wykonania:

 ؇ o Sprawdź do ilu prefiksów GS1 firmy Twoja organizacja nabyła prawa, zwłaszcza jeśli jesteś organizacją 
wielonarodową.

 ؇ o Upewnij się, że Twoje GCP są przechowywane w centralnej bazie danych lub na platformie, gdzie mogą 
być odpowiednio zarządzane, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 ؇ o Skontaktuj się z organizacją krajową GS1 w celu uzyskania wsparcia, które może być pomocne w ustaleniu, 
ile GCP zostało przypisanych do Twojej firmy.

Krok 3: Opracowanie planu zarządzania prefiksami GS1 firmy

• Prefiks GS1 firmy jest zasobem organizacji, której został wydany.

• Należy stworzyć bazę danych, w której przechowywane są wszystkie GCP, wraz z odpowiednimi 
poświadczeniami dostępu dla pracowników.

• Opracuj wewnętrzną politykę zarządzania GCP, role i obowiązki oraz podręcznik operacyjny, który zawiera 
strukturę biznesową Twojej firmy oraz politykę dotyczącą sposobu tworzenia i zarządzania identyfikatorami GS1.

• Upewnij się, że Twoja wewnętrzna polityka jest zgodne ze Specyfikacjami Ogólnymi GS1 i zasadami zarządzania 
standardami GS1.
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• Czynności do wykonania:

 ؇ Opracuj odpowiednie procedury, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej organizacji. Powinny one 
obejmować sytuacje, kiedy wszystkie numery identyfikacyjne GS1 będą wydawane z tego samego GCP  
lub z wielu GCP.

 ؇ Upewnij się, że Twoje wewnętrzne procedury są spójne ze Specyfikacjami Ogólnymi i zasadami GS1.

 ؇ W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z Ogólnymi Specyfikacjami GS1, Zasadami 
zarządzania numerami GTIN GS1 Healthcare oraz Zasadami zarządzania numerami GLN.

Krok 4: Role i obowiązki

• Zidentyfikuj osobę lub dział, która jest odpowiedzialna za tworzenie, przydzielanie i zarządzanie numerami 
identyfikacyjnymi GS1, takimi jak GTIN/UDI-DI, GLN, SSCC i inne. Może to być inna osoba lub dział.

• Nadawanie numeru GTIN/UDI-DI może być obowiązkiem jednej osoby lub działu, natomiast nadawanie  
i zarządzanie numerem GLN może być obowiązkiem innej osoby lub działu. Jest to całkowicie zależne od tego, 
która praktyka najlepiej pasuje do praktyk biznesowych Twojej organizacji.

• Czynności do wykonania: Zdefiniuj i udokumentuj role i obowiązki, które najlepiej pasują do Twojego modelu 
organizacyjnego i potrzeb biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat GCP skontaktuj się z lokalną Organizacją Członkowską GS1.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co się dzieje, gdy GCP traci ważność z powodu np. zakończenia działalności przez firmę.

Organizacje krajowe GS1 mają zakaz ponownego nadawania prefiksów GS1 firmy, które wcześniej zostały nadane 
innej firmie. 

Po przypisaniu numerów identyfikacyjnych GS1 do tej kategorii produktów, nie powinny być one w żadnym wypadku 
ponownie nadawane, aby uniknąć potencjalnego powielania danych.

2. Czy GCP można przydzielić ponownie ? 

Nie, GCP nie może być ponownie przypisany. Prefiks GS1 firmy nie może być sprzedany, wydzierżawiony lub 
przekazany, w całości lub w części, do użytku przez inną firmę. Zgodnie z Warunkami Ogólnymi Uczestnictwa w 
Systemie GS1 w Polsce firmy powinny niezwłocznie powiadomić organizację krajową o każdej zmianie statusu 
prawnego.

3. Kiedy dwie firmy łączą się, w jaki sposób i gdzie należy zarejestrować nowy podmiot, który przejmie prawa do 
wszystkich prefiksów firmy?

Firmy powinny skontaktować się z organizacją krajową GS1, która nadała prawa do używania GCP, aby zgłosić fuzję, 
co pozwoli na aktualizację dokumentacji.

Informacje kontaktowe wszystkich organizacji krajowych GS1 znajdują się na stronie GS1 (GS1 Polska tel.: +48 61 62 
81 590, mail: biuro@gs1pl.org).

Więcej informacji na temat fuzji i przejęć znajduje się w Specyfikacjach Ogólnych GS1.

4. Jaka jest rola GCP w stosunku do miejsca wytwarzania produktu?

Nie ma żadnej zależności pomiędzy prefiksem GS1 firmy a miejscem, w którym produkt jest wytwarzany. GCP nie 
identyfikuje produktu ani miejsca, w którym jest on produkowany np. GCP może być wydany dla siedziby głównej 
firmy zlokalizowanej w kraju A, ale produkty mogą być produkowane w kraju B lub w wielu lokalizacjach w innych 
krajach.

https://gs1pl.org/
https://gs1pl.org/
http://Specyfikacjach Ogólnych GS1


GS1 - międzynarodowa organizacja not-for-profit, działająca w 150 krajach, od początku istnienia 

wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy znany i używany dziś na całym 

świecie, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do 

powstania nowoczesnej gospodarki. Standardy GS1 pomagają firmom identyfikować, gromadzić 

i współdzielić informacje o produktach. Współcześni konsumenci żądają szybkiej, dokładnej  

i kompletnej informacji na temat towarów, którą mogą uzyskać dzięki dostępowi do systemów 

identyfikowalności (z ang. traceability). Dzięki Systemowi GS1 partnerzy handlowi mogą łatwo 

współpracować i udostępniać informacje o produktach w całym łańcuchu dostaw.

GS1 Polska

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

biuro@gs1pl.org

+48 61 62 81 590

www.gs1pl.org

https://www.linkedin.com/company/gs1-polska
https://www.facebook.com/GS1Polska
http://

