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Kody kreskowe stanowią jedno z wielu rozwiązań wykorzystywanych 

przy automatycznej identyfikacji towarów. Ich podstawowym zadaniem jest 
umożliwienie przepływu danych wpływające na przyspieszanie wszelkich 
procesów, jednocześnie wykluczające możliwość popełnienia pomyłki 
podczas ich transferu. Ujednolicenie przekazywanych informacji poprawia 
komunikację pomiędzy partnerami biznesowymi, przyczyniając się do 
globalizacji procesów zachodzących w każdej branży. W dobie 
dynamicznych zmian technologicznych oraz globalnej wymiany danych, 
jednolity sposób identyfikowania towarów stał się jednym z priorytetów 
warunkujących współpracę pomiędzy partnerami łańcuchów dostaw. 
Z uwagi na zachodzące zmiany struktury te stały się też formą współpracy 
umożliwiającą zwiększenie konkurencyjności, elastyczności działania oraz 
 podwyższającą efektywność realizowanych procesów. Szeroki zasięg 
realizowanych działań oraz duża liczba podmiotów gospodarczych 
biorących udział w międzynarodowych transakcjach handlowych 
determinują coraz większe wykorzystanie standardów, wpływających na 
jakość współpracy.  

 
 

Kod kreskowy jako nośnik danych 
 

W 1974 roku po raz pierwszy podczas transakcji handlowej użyto kodu 
kreskowego (kodu UPC), a sprzedanym produktem była guma do żucia 
„Wirgley’s”. Sprzedaż tego towaru stała się punktem zwrotnym, dzięki 
czemu procesy zachodzące dziś w wielu branżach (np. FMCG, transport, 
logistyka, ochrona zdrowia) wspomagane są w mniejszym lub większym 
stopniu przez globalne standardy identyfikacyjne. Mimo że użycie kodów 
kreskowych jest tak powszechne, większość społeczeństwa nie zdaje so-
bie sprawy z różnicy pomiędzy pojęciami EAN a GTIN. Z tego powodu 
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rozważania należy rozpocząć od podstaw, czyli określenia czym jest kod 
kreskowy. Zgodnie z jedną z definicji przez kod kreskowy należy rozumieć 
wzór równoległych, prostokątnych jasnych i ciemnych kresek lub komórek, 
uporządkowanych zgodnie z opisami poszczególnych symbolik w celu 
przedstawienia danych w postaci czytelnej maszynowo1. Przez symbolik ę 
rozumieć należy standardowy sposób przedstawiania danych w postaci 
kodu kreskowego2. Wynika z tego, że symbolika kodu wyznacza reguły 
odnoszące się do budowy danego typu kodu. Z terminem tym, ściśle kore-
sponduje pojęcie symbolu. Symbol stanowi zestaw znaków oraz określo-
nych cech, którego struktura wynika z określonej symboliki3. Należy za-
uważyć, że pojęcie symboliki jest szersze i odnosi się do zasad tworzenia 
i budowy określonej grupy kodów kreskowych. Natomiast pojęcie symbolu 
odnosi się do fizycznej (graficznej) postaci danego kodu kreskowego od-
czytywanej bezpośrednio przez urządzenie sczytujące (skanery). 

Wśród podstawowych symbolik kodów kreskowych wyróżnia się sym-
boliki jednoliniowe , inaczej jednowymiarowe, które charakteryzują się 
zapisem symbolu kodu kreskowego w jednej linii (np. kody: EAN, UPC, 
ITF-14, GS1-128 itp.) oraz symboliki dwuwymiarowe , które przedstawia-
ją symbol kodu w postaci dwuwymiarowej matrycy znaków, pozwalające 
zapisać większą ilość danych przy małej powierzchni kodu(np. kody; GS1 
Data Matrix, QR itp.). Każda symbolika określana jest przez właściwe dla 
niej cechy, do których zaliczyć należy: 

• znaki danych – czyli określony zestaw znaków (litery, cyfry, sym-
bol). 

• znaki kontrolne – są to niezawierające informacji znaki, których 
głównym zadaniem jest sprawdzenie poprawności budowy kodu; obliczane 
na podstawie algorytmu.  

• znaki pomocnicze i marginesy (ciche strefy) – zaliczamy do nich 
znak „start” oraz „stop”, które wyznaczają kierunek odczytu danych, za-
zwyczaj nie zawierają żadnych dodatkowych informacji (jest to uzależnione 
od symboliki kodu). Marginesy to miejsca przed znakiem „start” i po znaku 
„stop”, o określonej szerokości (wg ustalonej symboliki) bez jakichkolwiek 
symboli graficznych. 

• szerokość kresek – parametr stał się podstawą do podziału kodów 
na dwie grupy. Pierwszą stanową kody, w których występują dwie szero-
kości kresek, gdzie stosunek między kreską szeroką a wąską wynosi N. 
Drugą grupę stanowią kody modularne, składające się z kresek o różnych 

                                                      
1 E. Hałas (red.), Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, ILiM, Poznań, 

2012, s. 28. 
2 T. Kozal, Ewolucja stosowanej w praktyce symboliki jednowymiarowych kodów 

kreskowych, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom II, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007, s. 45. 

3 E. Hałas (red.), Kody kreskowe…, s. 30. 
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szerokościach. Te ostatnie bazują na modułach, czyli najwęższej kresce 
w znaku. Szerokość najwęższej kreski określona została terminem „wymia-
ru X”. Warto zaznaczyć, że każdy znak w kodzie tworzy określona stała 
liczba modułów. 

• typ kodu – to jeden z możliwych sposobów klasyfikacji kodów kre-
skowych wyróżniający kody dyskretne (przerwy międzyznakowe nie do-
starczają odbiorcy informacji) oraz kody ciągłe (każdy element znaku za-
wiera w sobie zakodowane informacje). Kody dyskretne posiadają znaki 
„start” oraz „stop”, natomiast w kodach ciągłych, nie występuje rozdzielenie 
pomiędzy kolejnymi elementami znaku. 

• długość kodu – w każdym typie symboliki, określone zostały wyma-
gania co do długości kodu. W standardowych symbolikach jest ona stała 
i ściśle ograniczona. Pozostałe symboliki mogą przyjmować zmienną dłu-
gość. Na długość kodu znaczący wpływ posiada gęstość, czyli liczba zna-
ków możliwa do zakodowania, a na tą wpływa typ kodu oraz jego szero-
kość. 

• samosprawdzalność znaku – dzięki wykorzystaniu algorytmu kon-
trolnego w symbolice kodu, możliwe stało się spełnienie postulatu samo-
sprawdzalności. Jest to istotne w przypadku uszkodzenia kodu – dzięki 
samosprawdzalności uszkodzony kod nie zostanie błędnie odczytany jako 
inny kod4. 

Symboliki kodów kreskowych EAN/UPC zostały uznane za najbardziej 
popularne. Wynika to z ich przeznaczenia, czyli wykorzystania do ozna-
czania jednostek handlowych, występujących w punktach sprzedaży deta-
licznej. W tabeli 1. zostały przedstawione kody kreskowe, najczęściej wy-
korzystywane w handlu detalicznym. 

 
Tabela 1. Najpopularniejsze kody kreskowe 

Kod kreskowy GS1 Wykorzystanie 

EAN-13 Cieszący się największą popularnością. 
Wykorzystywany do oznaczania towarów 
o zadeklarowanej masie, pojemności lub też 
wadze 

                                                      
4 E. Hałas (red.), Kody kreskowe…, s. 70. 
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EAN-8 Od kodu EAN-13 różni się jedynie roz-
miarem. Wykorzystywany jest do oznaczania 
towarów, na których ze względu na niewielką 
powierzchnię, nie można zastosować kodu 
EAN-13 

UPC-A Używany głównie na rynkach amerykań-
skich - odpowiednik kodu EAN-13 

UPC-E Używany głównie na rynkach amerykań-
skich - odpowiednik kodu EAN-8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.gs1pl.org/standardy-
irozwiazania/globalne-identyfikatory-gs1 [dostęp:10.03.2018]. 

 
Tworzeniem oraz wdrażaniem globalnych standardów identyfikacyj-

nych zajmuje się międzynarodowa organizacja GS1. Jej rozwiązania nie 
tylko przyczyniają się do integracji partnerów biznesowych w obrębie łań-
cuchów dostaw, lecz także optymalizacji procesów pod względem wielu 
czynników, np. czasu czy kosztów operacji biznesowych. Opracowanie 
reguł międzynarodowej identyfikacji (towarów, usług, jednostek logistycz-
nych, lokalizacji itp.) pozwoliło na stworzenie zbioru globalnych identyfika-
torów GS1 (obecnie wykorzystywanych jest 11 identyfikatorów)5. I tak jak 
alfabet stanowi podstawę każdego języka, tak identyfikatory, będąc klu-
czem do wielu cennych informacji w systemie GS1, stały się światowym 
językiem biznesu. W tabeli 2. zostały przedstawione wybrane identyfikatory 
wraz z ich przeznaczaniem. 

 
Tabela 2. Wybrane identyfikatory wraz z ich przezna czeniem biznesowym 

Identyfikator GS1 Przeznaczenie 

GTIN (Globalny Numer 
Jednostki Handlowej) 

Zajmuje się identyfikacją jednostek oraz 
usług, wobec których istnieje potrzeba faktu-
rowania, zamawiania lub wyceniania. Przy-
kłady towarów: sok w kartonie, woda w butel-
ce, ciastka w opakowaniu itp.` 

                                                      
5 https://www.gs1pl.org/standardy-i-rozwiazania/globalne-identyfikatory-

gs1[dostęp:10.03.2018]. 
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GLN (Globalny Numer 
Lokalizacyjny) 

Wiąże się z identyfikacją lokalizacji oraz 
jednostek prawnych należących do firm oraz 
organizacji. Przykłady identyfikacji: magazy-
ny, półki w magazynie, działy w przedsiębior-
stwie itp. 

SSCC (Seryjny Numer 
Jednostki Logistycznej) 

Używany do oznaczania i identyfikacji 
jednostek utworzonych dla potrzeb transpor-
towo – magazynowych (paleta z zawartością, 
paczki, skrzynia itp.) 

GDTI (Globalny Identyfi-
kator Typu Dokumentu) 

Stosowany do oznaczania dokumentów, 
które nakładają prawo bądź też obowiązek 
na posiadacza dokumentu. Przykłady wyko-
rzystania: wezwanie do wojska, paszport, 
dowód własności, wezwanie do zapłaty. 

GCN (Globalny Numer 
Kuponu) 

Stosowany do oznaczania kuponów cy-
frowych. Przykład wykorzystania: bilety elek-
troniczne, kupony cyfrowe, prezentacje itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.gs1pl.org/standardy-
irozwiazania/globalne-identyfikatory-gs1 [dostęp: 10.03.2018]. 

 
Przedstawione w tabeli 1. kody kreskowe wykorzystuje się do ozna-

czania jednostek handlowych. Z tego względu tworzone są na podstawie 
jednego z identyfikatorów GS1, odnoszących się do tego obszaru - numeru 
GTIN.  

Analiza powyższej treści potwierdza, że terminów EAN oraz GTIN nie 
można stosować zamiennie jako synonimów. GTIN jest numerem identyfi-
kacyjnym, pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować oznaczone nim 
jednostki handlowe. Na podstawie numeru GTIN generowany jest kod 
EAN, który stanowi graficzną prezentację numeru GTIN. Na rysunku 1. 
zaprezentowano różnicę pomiędzy numerem GTIN a kodem EAN.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie

irozwiazania/globalne-identyfikatory-gs1 [dostęp: 10.03.2018].

Rys. 1. EAN a GTIN

 
Kody kreskowe stanowią globalny standard 

munikację biznesową pomiędzy partnerami w obszarze ła
Stosunkowo niska cena wdrożenia i użytkowania
powodów, dla których rozwiązanie to zyskuje coraz wi
To dzięki nim w łatwy i pozbawiony błę
wprowadzanie danych do systemów komputerowych. 
wanie w wielu branżach, pozwoliło na wykorzystanie
z technik automatycznej identyfikacji towarów. Warto zaznaczy
kreskowe służą do identyfikacji towarów w ła
nie zawierają informacji. Należy traktować
uzyskanie konkretnych danych w bazie danych systemu.
 
 

Ewolucja kodów kreskowych
 

Obecnie, przy tak wysokim poziomie rozwoju technologicznego,
wyobrazić sobie funkcjonowanie bez wykorzystania
identyfikacji. Kody kreskowe używane są
kach sklepowych, pacjentów w szpitalu, ksi
rowców w magazynie. Z zalet kodów kresowych korzysta
wo niewielu lat, dlatego względu warto przeanalizowa
rii, wpływające na powszechne ich wykorzystywanie

W 1932 roku Wallace Flint jako pierwszy w swojej pracy podj
automatycznej identyfikacji towarów, jednak ze wzgl
zaprzestano dalszych badań nad projektem. Tematyka
pojawiła się ponownie podczas wspólnych
na J. Woodlanda pod koniec lat 40. XX wieku
produktów postanowił wykorzystać alfabet 
i kreskami, którym dla ułatwiania odczytu
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zyskuje coraz więcej zwolenników. 
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technik automatycznej identyfikacji towarów. Warto zaznaczyć, że kody 

 do identyfikacji towarów w łańcuchu dostaw, jednak same 
traktować je jako klucze, umożliwiające 

w bazie danych systemu. 

Ewolucja kodów kreskowych 

przy tak wysokim poziomie rozwoju technologicznego, trudno 
funkcjonowanie bez wykorzystania technik automatycznej 

ywane są do oznaczania: towarów na pół-
kach sklepowych, pacjentów w szpitalu, książek w bibliotece, a nawet su-

zalet kodów kresowych korzysta się od stosunko-
o przeanalizować kolejne etapy histo-

wykorzystywanie w XXI wieku. 
Wallace Flint jako pierwszy w swojej pracy podjął temat 

towarów, jednak ze względów ekonomicznych 
 nad projektem. Tematyka kodów kreskowych 

wspólnych prac Bernarda Silvera i  Norma-
XX wieku. Woodland do identyfikacji 

ć alfabet Morse'a. Posłużył się kropkami 
kreskami, którym dla ułatwiania odczytu, zmienił kształt przeciągając 
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mocno w dół. Dzięki zastosowanej technice, powstał znany na całym 
cie system linii. Na rysunku 2. oraz 3. widoczne jest 
dzy alfabetem Mores’a, a kodem EAN 8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: 
https://blogiceo.nq.pl/malinaukowcy2/2014/12/

13/encyklopedia-dla-dzieci-i-mlodziezy-
larousse/ [dostęp: 15.03.2018]. 

Rys. 2. Alfabet Mores’a 

 
W 1949 Silver zaproponował połączenie linii w symetryczne kr

re w konsekwencji stworzyły prototyp pierwszego kodu kreskowego (Bull's 
Eye). Kod tworzył szereg uporządkowanych
i odmiennych kolorach. Mimo że autorzy
łatwością odczytu, problemy techniczne spow
rzystano na szeroką skalę do automatycznej identyfikacji. Na 
4. został zaprezentowany model kodu kreskowego z 1949 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: https://www.techno.gildia.pl/publicystyka/kot

kreskowego [dostęp: 10.03.2018]. 
Rys. 4. Kod kreskowy typu Bull's Eye

                                                      
6 https://www.techno.gildia.pl/publicystyka/kot

kreskowego [dostęp: 10.03.2018]. 
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ki zastosowanej technice, powstał znany na całym świe-
rysunku 2. oraz 3. widoczne jest w podobieństwo mię-

kodem EAN 8. 

Źródło: 
https://www.gs1pl.org/standardy- 

i-rozwiazania/globalne-identyfikatory-
gs1 [dostęp: 15.03.2018]. 

Rys. 3. Kod EAN  
 

 
1949 Silver zaproponował połączenie linii w symetryczne kręgi, któ-

konsekwencji stworzyły prototyp pierwszego kodu kreskowego (Bull's 
ądkowanych pierścieni o różnej grubości 

że autorzy, kreując kształt kodu, kierowali się 
 odczytu, problemy techniczne spowodowały, że kodu nie wyko-

 do automatycznej identyfikacji. Na rysunku 
został zaprezentowany model kodu kreskowego z 1949 roku6. 

https://www.techno.gildia.pl/publicystyka/kot-paskowy-czyli-tajemnice-kodu-

Kod kreskowy typu Bull's Eye  

https://www.techno.gildia.pl/publicystyka/kot-paskowy-czyli-tajemnice-kodu-
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W latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych oraz Kandzie nastą-
pił gwałtowny rozwój supermarketów, co poskutkowało opracowaniem 
standardu pozwalającego na automatyczną identyfikację produktów 
w handlu. Rozwój gospodarczy przyczynił się do powstania wielu prototy-
pów kodów kreskowych, których głównym celem stało się ułatwienie za-
chodzących procesów. Dodatkową przyczyną powstawania nowych kodów 
kreskowych, był szybki rozwój elektroniki, który znacząco upowszechnił, 
a tym samym obniżył koszt małych skanerów kodów. Z tego względu wiele 
firmy z różnych branż wprowadzało swoje własne oznaczenia towarów. 
I tak jeden typ kodów wykorzystywano do oznaczania wagonów kolejo-
wych, inne typy kodów stosowano w bankach krwi, czy też w bibliotece. 
Taka sytuacja skutkowała powstaniem wielu rozwiązań używanych tylko 
w obszarze wewnętrznym przedsiębiorstwa, bez możliwości wykorzystania 
ich jako konkretnego, powszechnie akceptowanego standardu. 

W 1970 handlowcy i producenci ze wspomnianych wcześniej krajów, 
zawiązali Komitet ds. Jednolitego Kodu - UCC (Universal Code Council). 
Prace stowarzyszenia przyczyniły się do wprowadzenia w 1973 roku kodu 
UPC (Universal Product Code)7. 

Wzrost znaczenia technik automatycznej identyfikacji w transakcjach 
sprzedażowych w Ameryce spowodował rozpowszechnienie idei kodów 
kresowych również w Europie. Z tego powodu przedstawiciele 
12 najbardziej uprzemysłowionych krajów europejskich postanowili stwo-
rzyć na wzór amerykańskiego UPC – system europejski. W konsekwencji 
w 1976 roku powstał Europejski System Kodowania Towarów – EAN (Eu-
ropean Article Numbering). W 1977 roku założono EANA (European Article 
Numbering Association), czyli Europejskie Stowarzyszenie Kodowania 
Towarów, którego głównym zadaniem był nadzór i koordynacja prac nad 
kodami EAN oraz ich wdrażaniem. Zawiązanie stowarzyszeń spowodowa-
ło, że najczęściej używanymi oznaczeniami w handlu detalicznym stały się 
kody UPC (Ameryka) oraz EAN (Europa), a w przemyśle kod 39. Przed-
siębiorstwa z różnych branż rozpoczęły opracowywanie i wprowadzanie 
kodów bazujących na powyższych standardach. Z biegiem czasu rozpo-
częto prace, zmierzające do zredukowania powierzchni zajmowanych 
przez kody kreskowe. Wynikiem stały się nowe kody: kod 128 oraz kod 93, 
których etykiety były o 30% mniejsze w stosunku do kodu 398. 

W 1981 roku w wyniku rosnącego zainteresowania innych państw (np. 
Japonii, Argentyny, Australii itp.) stowarzyszenie rozbudowano do miana 
międzynarodowego, nadając mu nazwę IANA (International Article Num-
bering Association), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Kodowania 
Towarów. Mimo rozszerzenia stowarzyszenia o nowych członków, obowią-

                                                      
7 T. Janiak, Kody kreskowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2000, s. 110. 
8 Tamże, s. 112. 
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zującym standardem identyfikacyjnym pozostał niezmiennie kod EAN. 
W 1992 zmieniono nazwę stowarzyszenia na poprzednio wykorzystywaną 
nazwę EAN. Należy pamiętać, że pierwsze standardy kodów kreskowych 
nie posiadały możliwości udostępniania szczegółowych danych (np. seria 
bądź partia produkcyjna). Z tego powodu dzięki współpracy dwóch stowa-
rzyszeń (EAN international oraz UCC) wygenerowano w 1989 roku kod 
UCC/EAN-128, który uzupełniał dotychczas używane dane o dodatkowe 
informacje logistyczne (np. informacje o produkcie, czy ich transporcie). 
Dodatkowo wprowadzono IZ, czyli Identyfikatory Zastosowań występujące 
w kodzie EAN-128, bezpośrednio określające (poprzez stałe numery) wy-
stępujące w nim dane. W 1987 roku Intermec Corporation zaproponowało 
nowe rozwiązanie, jakim był kod 49. Jego innowacyjność polegała na za-
stosowaniu dwuwymiarowej symboliki. Wprowadzenie nowego typu kodu 
spowodowało, że na początku lat 90. XX wieku nastąpiło duże zaintereso-
wanie tym typem kodów, w konsekwencji wpływające na ich rozwój oraz 
rozwój prac nad kodami matrycowymi. Dostrzeżono także potrzebę ściślej-
szej współpracy pomiędzy EAN International oraz UCC. Z tego powodu 
w 1998 roku organizacje połączyły się w jeden globalny system EAN UCC. 
W 1999 roku udostępniono Specyfikację Ogólną EAN/UCC, będącą pod-
stawą dla organizacji krajowych do opracowywanie dokumentacji krajo-
wych. Obecnie standardy kodów kreskowych normowane są dzięki euro-
pejskim Normom EN, precyzyjnie określającym symboliki kodów kresko-
wych, ich właściwą jakość, zastosowanie czy trwałość. 

Analizując ewolucję związaną z kodami kreskowymi oraz systemem 
identyfikacji towarów, można przyjąć, że podstawą do rozwoju kodów kre-
skowych stał się gwałtowny rozwój handlu detalicznego oraz powstawanie 
coraz większej ilości supermarketów. Na przestrzeni lat starano się na wie-
le sposobów oznaczać wytwory ludzkiej pracy. Główny problem stanowił 
brak jednolitego rozwiązania oraz wysokie koszty wdrożeń i obsługi propo-
nowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwa, wprowadzając wewnętrzne roz-
wiązania, wykluczały możliwość współpracy z innymi, tym samym zamyka-
jąc się na swoje otoczenie. Zawiązanie się stowarzyszeń spowodowało 
rozpoczęcie prac nad jednym głównym standardem, który w konsekwencji 
przyczynił się do większego zintegrowania przedsiębiorstw w łańcuchu 
dostaw, jednocześnie ułatwiając zachodzące przepływy biznesowe. 
 

 
Rola i znaczenie automatycznej identyfikacji towarów 

w łańcuchach dostaw 
 
Potrzeby współczesnego klienta stanowią wyzwania, które jednocze-

śnie stały się jednym z czynników wpływających na rozwój gospodarki. 
Coraz bardziej wymagający konsument sprawił, że dotychczasowe rozwią-
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zania nie spełniają jego standardów. Za priorytet 
wisu oraz czas realizacji danego zlecenia
główne kryterium wyboru. Obecna sytuacja sprawiła, 
zaczynają poszukiwać nowych sposobów na zwi
ści. Jednym z nich jest współpraca w ramach ła
wszechna staje się więc realizacja procesów zakupowo
w obrębie wspomnianych już międzynarodowych struktur. 
określa sieć organizacji zaangażowanych po
cami i odbiorcami w różne procesy działania, które tworz
staci produktów i usług dostarczonych ostatecznym konsumentom
łańcuch dostaw należy rozumieć więc zbiór współpracuj
podmiotów gospodarczych, których głównym celem jest sprostanie zmi
niającym się potrzebom klienta w postaci dostarczanych 
jest to, że oprócz fizycznych procesów dostarczania dóbr do 
realizowane są równolegle przepływy informacyjne oraz pieni
macje podobnie jak środki pieniężne przepływaj
dzy nabywcą dóbr, ogniwami pośredni
dobra przepływają od producenta poprzez 
cy. Niektórzy eksperci twierdzą, że w tych przepływach nale
również aspekt logistyki zwrotnej. Z tego wzgl
fizyczny dóbr w łańcuchu dostaw również
kowy. Jednak na potrzeby niniejszego artykułu przyj
pływ ten jest jednokierunkowy, ponieważ
na dobrach dostarczanych do klienta. Na rysunku 5
idea przepływów w łańcuchach dostaw. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 5. Przepływy fizyczne w ła
 

                                                      
9 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie 

kosztów i poprawy poziomu obsługi, Polskie Centrum Doradzt
Warszawa, 2000, s. 20. 
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Za priorytet więc uznano jakość ser-
go zlecenia. Coraz częściej jakość stanowi 

główne kryterium wyboru. Obecna sytuacja sprawiła, że przedsiębiorstwa 
 nowych sposobów na zwiększenie konkurencyjno-

. Jednym z nich jest współpraca w ramach łańcuchów dostaw. Po-
realizacja procesów zakupowo-sprzedażowych 

ędzynarodowych struktur. Termin ten 
owanych poprzez powiązania z dostaw-

działania, które tworzą wartość w po-
usług dostarczonych ostatecznym konsumentom9. Przez 

ć ęc zbiór współpracujących ze sobą 
podmiotów gospodarczych, których głównym celem jest sprostanie zmie-

klienta w postaci dostarczanych dóbr. Znaczące 
e oprócz fizycznych procesów dostarczania dóbr do konsumenta, 

przepływy informacyjne oraz pieniężne. Infor-
przepływają dwukierunkowo pomię-

średnimi oraz producentem, natomiast 
ducenta poprzez ogniwa pośrednie aż do nabyw-

w tych przepływach należy uwzględnić 
Z tego względu uważają, że przepływ 

cuchu dostaw również przebiega w sposób dwukierun-
potrzeby niniejszego artykułu przyjęte zostało, że prze-

, ponieważ główna uwaga została skupiona 
Na rysunku 5. została przedstawiona 

Przepływy fizyczne w ła ńcuchu dostaw  
 

dzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki 
, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, 
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Jednym z głównych czynników wpływających na współpracę oraz inte-
grację w ramach łańcucha dostaw jest automatyczne gromadzenie danych 
(w skrócie ADC). Termin ten służy do zbierania i bezpośredniego (bez 
użycia klawiatury) wprowadzania informacji do komputera, programowa-
nego kontrolera logicznego lub innego urządzenia mikroprocesorowego. 
W systemach tych stosowanych jest wiele technologii, zapewniających 
automatyczne zbierania informacji dla różnych zastosowań10. ADC jest 
więc techniką pozwalającą przy użyciu właściwego oprogramowania oraz 
sprzętu na szybkie i bezbłędne wprowadzenie informacji do sytemu, jej 
odczyt, identyfikację oraz weryfikację. W zależności od wykorzystywanych 
identyfikatorów, urządzeń odczytujących, dostępnej bazy danych, można 
wyróżnić wiele sposobów automatycznej identyfikacji. Wyróżnia się nastę-
pujące techniki: 

• optyczne  – bazują na graficznym odczycie obrazków, pism, liter 
czy kodów kreskowych; 

• magnetyczne  – fundament techniki stanowi odczyt informacji zapi-
sanych na ścieżce magnetycznej w postaci magnetycznych kresek lub 
kropek; 

• elektromagnetyczne – bazują na komunikacji radiowej i związa-
nym z nią bezprzewodowym odczycie informacji (np. system RFID);  

• biometryczne  – pozwalają na identyfikację poprzez wykorzystanie 
odcisków palców, tęczówki oka lub też rozpoznanie głosu; 

• dotykowe  – w technice wykorzystywane są m.in. ekrany dotykowe 
czy pamięć kontaktowa; 

• kart inteligentnych  (Smart Cards) wyposażonych w pamięć oraz 
mikroprocesor11. 

Najczęściej w łańcuchach dostaw wykorzystuje się technikę optyczną, 
której fundament stanowią kody kreskowe. Kody kreskowe z uwagi na 
uniwersalność użycia mogą być wykorzystane w systemach jednolitych 
(wykorzystujących tylko jeden sposób odczytu danych) oraz w systemach, 
w których możliwe jest wykorzystanie kilku technologii ADC. W kodach 
kreskowych istnieje możliwość zapisu danych w sposób numeryczny bądź 
alfanumeryczny, przy czym istotnym ograniczeniem stała się ilość zapisy-
wanych danych. Z tego względu część przedsiębiorstw decyduje się na 
wykorzystanie kodów dwuwymiarowych (wraz z właściwymi do ich obsługi 
skanerami), które eliminują problem ilości danych. 

Wykorzystanie kodów kreskowych jako standardu biznesowego 
w większości branż na całym świecie spowodowało, że kody kreskowe 

                                                      
10 T. Janiak, Kody…. 
11 J. Bril, Z. Łukasik, K. Szajowska, Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw, 

Logistyka, nr 3/2014. 
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stały się głównym nośnikiem danych logistycznych. Wykorzystywane są do 
identyfikacji i weryfikacji: 

• towarów; 
• usług; 
• dokumentów; 
• osób i zwierząt; 
• lokalizacji itp. 
Oznaczenie towaru danym kodem kreskowym przyczynia się do jego 

identyfikacji podczas skanowania, np. w sklepie przy kasie. Mając dostęp 
do systemu połączonego z bazą danych, sprzedawca jest w stanie poznać 
nazwę towaru, właściwie zlokalizować miejsce w magazynie, sprawdzić 
ilość posiadanego dobra, jaki i powiązać towar z ustaloną dla niego ceną. 
Podobne procesy zachodzą również w łańcuchu dostaw. Dzięki kodom 
kreskowym, każdy podmiot gospodarczy, posiadający właściwe oprogra-
mowanie oraz niezbędny sprzęt elektroniczny, jest w stanie w szybki, łatwy 
i bezbłędny sposób uzyskać dostęp do niezbędnych informacji. Zastoso-
wanie kodów kreskowych nie tylko skraca czas trwania operacji w całych 
łańcuchach dostaw, ale również zmniejsza koszty operacyjne, co w konse-
kwencji wpływa na zwiększenie poziomu obsługi klienta oraz wzrost konku-
rencyjności. Dodatkowym atutem omawianej technologii jest zwiększenie 
bezpieczeństwa danych, gdyż kody kreskowe stanowią tylko klucz do od-
czytu. Dzięki aktualizacji danych w czasie rzeczywistym, możliwe stało się 
śledzenie towarów oraz określanie ich lokalizacji podczas poszczególnych 
etapów ich przepływu w łańcuchu dostaw.  

Wykorzystanie kodów kreskowych wpływa nie tylko na poprawę sfery 
operacyjnej procesów zachodzących w łańcuchach dostaw. Analizując 
aspekt logistyczny oraz zarządczy, należy zauważyć, że wpływają one 
również na ułatwienie czynności takich jak: manipulacja, kontrola, plano-
wanie czy organizowanie przepływu dóbr. Poniżej przedstawione zostały 
niektóre z procesów i czynności, które ulegają poprawie dzięki zastosowa-
niu automatycznej identyfikacji. Należy do nich zaliczyć: 

• przyspieszony czas przyjęć i wydań dóbr do magazynu; 
• możliwość łatwego określenia lokalizacji towaru; 
• możliwość kontroli magazynowanych towarów (np. data przydatno-

ści do spożycia); 
• możliwość określenia serii bądź partii produkcyjnej towaru; 
• obserwacja przepływu fizycznego dóbr w czasie rzeczywistym; 
• szybsza inwentaryzacja magazynu; 
• kontrola stanów magazynowych wykorzystywana przez dział za-

opatrzenia do planowania zapasów; 
• łatwiejsza komunikacja między przedsiębiorstwami (składanie za-

mówień na surowce i półprodukty); 
• wykorzystanie danych do sporządzania prognoz; 
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• wykorzystanie danych w procesie reklamacji i zwrotów; 
• możliwość generowania raportów (np. obciążenie magazynu dzięki 

ewidencji przyjęć i wydań z magazynu); 
• eliminacja papierowej dokumentacji; 
• szybsze fakturowanie dostaw. 
Przedstawione korzyści wdrożenia kodów kreskowych do przedsię-

biorstwa oraz całego łańcucha dostaw przyczyniają się do jego integracji 
oraz zwiększenia poziomu obsługi klienta. Dynamiczne zmiany zachodzą-
ce na globalnym rynku wpływają na powstawanie nowych technologii oraz 
urządzeń, przez co na znaczeniu zyskują także inne techniki automatycz-
nej identyfikacji towarów. Jedną z nich jest bezprzewodowy system RFID 
(Radio Frequency Identification), czyli technologia, której fundament dzia-
łania stanowi odczyt danych z przystosowanych tagów, za pomocą fal ra-
diowych i przy użyciu specjalnego czytnika wraz z anteną12. Warto zauwa-
żyć, że z roku na rok rozwiązanie to zyskuje coraz większą liczbę zwolen-
ników. Zestawiając je ze standardowymi kodami kreskowymi często zwra-
ca się uwagę na większy koszt wdrożenia systemu (koszt chipów) oraz 
zagrożenie bezpieczeństwa danych (w praktyce mogą one zostać prze-
chwycone przez niepowołane osoby). 

Nowe technologie oraz informatyzacja sprzyja procesom globalizacji 
oraz przepływu informacji. Identyfikacja towarów stała się niezbędnym na-
rzędziem wpływającym na jakość realizowanych procesów. Jest po-
wszechnie wykorzystywana w wielu branżach, a jej zastosowanie przynosi 
efekty na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstw. Pomaga 
w automatyzacji procesów zbierania danych, kontroli oraz weryfikacji wy-
korzystywanych w magazynowaniu, transporcie, zaopatrzeniu, produkcji 
czy dystrybucji. Automatyczna identyfikacja stała się znaczącym ułatwie-
niem przyczyniającym się do lepszej współpracy oraz kooperacji pomiędzy 
partnerami biznesowymi. 

 
 

Wnioski 
 
Kody kreskowe jako globalny standard stały się podstawowym 

nośnikiem danych logistycznych przyczyniającym się do szybszej 
i bezbłędnej komunikacji. Międzynarodowymi standardami 
identyfikacyjnymi zajmuje się organizacja GS1, a jednym 
z najpopularniejszych identyfikatorów przez nią wprowadzonych jest numer 
GTIN, wykorzystywany do oznaczania jednostek handlowych. Numer ten 

                                                      
12 https://www.rfidpolska.pl/technologia-rfid-co-to-jest/ [dostęp: 02.04.2018]. 
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jest podstawą do wygenerowanie kodu EAN. Graficzna prezentacja kodu 
kreskowego zależy od wymagań określonych w przyjętej symbolice. 

Na przestrzeni ponad 80 lat widoczna jest ciągła modernizacja kodów 
kreskowych oraz systemu identyfikacji towarów. Główną przyczyną po-
wstania tego typu oznaczeń, stał się rozwój supermarketów, a dokładniej 
potrzeba oznaczania produktów w handlu detalicznym. Chęć ujednolicenia 
i integracji przedsiębiorstw wymusiła na podmiotach działających na rynku 
zmiany w wykorzystywaniu wielu różnych identyfikatorów. Dzięki utworze-
niu międzynarodowych stowarzyszeń możliwe stało się opracowanie wy-
mogów i wprowadzenie jedynego globalnego standardu, którego nadrzęd-
nym zadaniem miał stać się właściwy przepływ danych w łańcuchach do-
staw.  

Mimo wielu dostępnych technik identyfikacyjnych, najpopularniejszą 
jest ta, której fundament stanowią kody kreskowe. Główną zaletą 
automatycznej identyfikacji towarów jest poprawa przepływu informacji 
pomiędzy partnerami biznesowymi. Wdrożenie kodów kreskowych 
przyczynia się do optymalizacji zarówno procesów operacyjnych, jaki 
i logistycznych. Do innych korzyści wynikających z zastosowania kodów 
kreskowych można zaliczyć: skrócenie czasu operacji, obniżenie kosztów, 
wzrost poziomu obsługi klienta, zwiększenie konkurencyjności, łatwość 
ewidencjonowania, kontrolowania oraz identyfikacji towarów podczas ich 
przepływu przez kolejne ogniwa aż do finalnego nabywcy. 

Z roku na rok przybywa nowych podmiotów gospodarczych, 
oferujących nowe produkty oraz usługi, przez co łańcuchy dostaw ulegają 
rozrostowi. Skala oraz dynamika zachodzących procesów powodują, że 
funkcjonowanie na globalnym rynku bez wsparcia kodów kreskowych 
przestało być możliwe. Mimo ciągłego rozwoju nowych technologii oraz 
systemów informatycznych, fundamentem komunikacji są i z pewnością 
długo pozostaną kody kreskowe.  
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AUTOMATIC IDENTIFICATION OF GOODS  
IN CONTEMPORARY SUPPLY CHAINS 

 

Globalisation and rapid progress concerning new technologies and IT 
systems are among the main factors influencing economy in the 21st cen-
tury. Similar factors also influence multipart supply chains, where there is 
flow of goods, information and money. As the range of these structures can 
be considered global, it was advisable to develop a single common busi-
ness language, i.e. GS1 identifiers. Market is a dynamic environment, 
where companies need to respond to its needs in a flexible manner in or-
der to maintain one’s position. Nowadays, one of the key aspects is infor-
mation, which reaches organisations from multiple sources. The problem is 
to quickly and adequately select necessary data, discard unnecessary in-
formation, and make use of the selected data in order to take proper deci-
sions.  

Considering the above, the purpose of the paper is to analyse the main 
aspects and role of barcodes, as one of the tools used for automatic identi-
fication of goods in contemporary supply chains. 

Keywords:  barcodes, global standards, automatic identification,  
supply chains 

 


