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ILiM – GS1 Polska

• rok założenia: 1967
• forma prawna: instytut badawczy
• założyciel: Ministerstwo Gospodarki
• organizacja krajowa GS1 Polska: od 1990 roku
• misja: „Rozwijamy, promujemy i wdrażamy

w gospodarce innowacyjne rozwiązania
w zakresie logistyki i e-gospodarki”
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Organizacja GS1 – kim jesteśmy?

• Instytucja z 30-letnim doświadczeniem
• Zrzeszająca 108 organizacji krajowych
• Reprezentująca interesy ponad miliona firm, 

użytkowników systemu, w 140 krajach 
i przez te firmy zarządzana

• Tworząca standardy systemu GS1 
wykorzystywane w ponad 20 sektorach

• Non-profit
• Niezależna od IT

Najczęściej stosowany systemem standardów 
na świecie – 5 mld transakcji każdego dnia
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Czym jest system GS1

System GS1 to zintegrowany system

globalnych standardów, umożliwiający

precyzyjną identyfikację i przepływ informacji

o produktach, zasobach, usługach

i lokalizacjach.
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Globalne standardy dla elektronicznych komunikatów
biznesowych   

Infrastruktura dla synchronizacji danych 
podstawowych 

Globalne standardy dla automatycznej identyfikacji 

Globalne standardy dla identyfikacji opartej o RFID

Filary systemu GS1
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Globalne  identyfikatory GS1 są…

Unikalne:
każdy obiekt ma swoje odzwierciedlenie 
w oddzielnym unikalnym numerze;

Nie znaczące: 
identyfikują obiekt, ale nie niosą w sobie żadnej 
informacji o nim;

Międzynarodowe: 
numery identyfikacyjne GS1 są unikalne w skali 
świata i w każdej branży;

Bezpieczne:
numery identyfikacyjne GS1 mają stałą długość, 
format numeryczny i zawierają standardową cyfrę 
kontrolną.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1173924�
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Co identyfikują
globalne identyfikatory GS1?

Jednostki handlowe
Jednostki logistyczne

Lokalizacje
Zasoby
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Standardowe symboliki
kodów kreskowych
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Standardowe symboliki
kodów kreskowych

GS1 DataBar GS1 DataMatrix
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Traceability w sektorze mięsnym

Traceability to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr
w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących
te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem.

Standardy GS1 na rzecz identyfikacji:
Produktów (w tym ich partii produkcyjnej i daty ważności)
Partnerów

czyli

pełnego zestawu informacji współdzielonych przez wszystkich partnerów
w łańcuchu dostaw

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1172858�
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1097131�
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=959569�
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=892962�
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Korzyści 

 Zwiększenie bezpieczeństwa konsumenta poprzez:
 Kontrolę autentyczności produktów
 Śledzeniu ruchu i pochodzenia produktów (tzw. 

traceability)
 Możliwości szybkiego wycofania wadliwych produktów 

z rynku
 Uszczelnienie systemu przepływu produktów
 Usprawnienie zewnętrznych i wewnętrznych procesów

zaopatrzenia
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GS1 pomaga sprostać 5 prawom pacjenta

Właściwy Pacjent

Właściwy Lek

Właściwa Dawka

Właściwy Czas 

Właściwa Trasa

Globalny Numer Relacji Usługowej (GSRN)

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)

Skanowanie przy łóżku pacjenta

Skanowanie przy łóżku pacjenta

Prawa zdefiniowane po raporcie Institute of Medicine (IOM) nt. błędów
medycznych:

→

→

→

→

→
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Korzyści 

 Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez:
 Eliminację błędów medycznych
 Kontrolę autentyczności produktów
 Śledzeniu ruchu i pochodzenia produktów (tzw.

traceability)
 Możliwości szybkiego wycofania wadliwych

produktów z rynku
 Uszczelnienie systemu przepływu leków i materiałów

medycznych
 Usprawnienie zewnętrznych i wewnętrznych procesów

zaopatrzenia
 Pełna kontrola i obniżenie zapasów
 Bieżąca znajomość materiałowych kosztów leczenia
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Inne obszary zastosowania

• Znakowanie przesyłek rejestrowanych na poczcie – przesyłki 

rejestrowane
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Traceability w Wojsku Polskim:
• Od 2012 roku
• Znakowanie dostaw przychodzących do WP
• Nowe magazyny i zastosowanie ADC w oparciu 

o kody kreskowe
• Wyłącznie standardy GS1

Inne obszary zastosowania

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1316039�
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1316047�
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Korzyści ze stosowania wspólnych 
rozwiązań

• Bezpieczeństwo danych
• Automatyzacja procesów:
o oszczędności czasowe
o oszczędności finansowe
o redukcja błędów
o redukcja czynności dublujących się
o redukcja dokumentów papierowych
• Możliwość śledzenia przepływu obiektów w ramach jednostki 

i pomiędzy różnymi jednostkami
• Szybki i automatyczny dostęp do danych
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Dziękuję za uwagę.

Kontakt:
Anna Gawrońska-Błaszczyk
Instytut Logistyki i Magazynowania
Tel. 61 8504977
Mail anna.gawronska-blaszczyk@gs1pl.org
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