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Czy kody kreskowe są w magazynie potrzebne? 

Kody kreskowe znane i powszechnie używane od lat w sektorze detalicznym są dowodem na to, że 

istnieją ogniwa łańcucha dostaw, w których są one niezbędne. Trudno w obecnych czasach znaleźć 

sklep (mały, średni, duży czy wielki), w którym można sprawnie obsłużyć kolejkę klientów zdecydo-

wanych na pozostawienie tam swoich pieniędzy, który funkcjonowałby bez kodów kreskowych. 

Klient wybrawszy do swojego koszyka niezbędne dla niego produkty kończy kompletowanie wydania 

(jeśli posłużymy się nomenklaturą magazynową) i chce szybko opuścić ten „magazyn”. Istnieje tylko 

jeden kierunek, w którym może się udać: jedna z wielu kas sklepowych (dok magazynowy). Ponieważ 

klient w swoim mniemaniu prawidłowo zrealizował kompletację, uważa, że czas spędzony w kolejce 

kasowej jest dla niego czasem straconym.  

Przed epoką kodów kreskowych kolejki sklepowe były uzasadnione. „Kompletacja” odbywała się na 

ogół przy ladzie sklepowej, gdzie „magazynier” wydawał towar jednocześnie kasując równowartość 

pieniężną. Taka technologia jest jeszcze powszechna w małych sklepach, jest też niekiedy reaktywo-

wana w niektórych supermarketach, z tą tylko różnicą, że klient płaci za otrzymane produkty nieco 

później. Z uwagi na fakt, że przeważająca większość sprzedawanych towarów jest obecnie wyposażo-

na w kody kreskowe, również małe sklepy nie odżegnują się od współczesnych technik identyfikacji 

towarów. Tak jest wygodniej i bezpieczniej. 

Duży sklep (supermarket) różni się od magazynu tym, że kompletację wydań realizuje samodzielnie 

odbiorca a w doku magazynu (w kasie sklepowej), po sprawdzeniu kompletności wydania, dokonuje 

bieżącej płatności za pobrane towary. Natomiast w magazynie kompletacją zajmuje się wyznaczony 

pracownik, który na zlecenie odbiorcy gromadzi oczekiwane towary i przygotowuje je do wysyłki. W 

identyczny sposób działają sklepy internetowe. Klient zamawiając wybrany na stronie www towar, 

zamawia go wyznaczając wybrane przez siebie parametry dostawy i sposób płatności. Realizacja jego 

zamówienia odbywa się dokładnie wg reguł magazynowych. 

Można zatem postawić tezę, że pojęcia sklep i magazyn mogą być tożsame. Jeżeli tak jest, to pojawia-

ją się pytania: dlaczego prawie 100% sklepów opiera swoją działalność w sferze identyfikacji towa-

rów na kodach kreskowych i dlaczego tę technologię identyfikacyjną wykorzystuje tylko niewielki 

procent magazynów? 

Odpowiedzi na tak postawioną kwestię nie są jednoznaczne. Analiza uzasadniająca tę sytuację przed-

stawiona jest w kontekście faz uogólnionego przepływu towarów przez magazyn, w którym wykorzy-

stywany jest system informatyczny klasy WMS. Przebieg procesu magazynowego przedstawiony jest 

w formie wirtualnego wywiadu z kierownikiem magazynu (akapity pisane kursywą), którego uzasad-

nienia zostały skomentowane. Po komentarzu przedstawiony jest optymalny, zdaniem autora, kierunek 

rozwiązania problemu. 

Faza 1. Pozycje materiałowe dostarczane są z zewnątrz w postaci paletowych jednostek logi-

stycznych. Są wypakowywane z samochodu na placu przed magazynem. 

Na dostarczonych paletach dość często znajdują się etykiety z kodami kreskowymi, ale nie do końca 

jest dla mnie jasne, co te kody oznaczają. Etykiety są różnorodne, nie dostrzegam jakiejś powtarzalnej, 

jednolitej zasady oznaczania palet. Poza tym ponad połowa palet jest dostarczana bez etykiet. Musiał-

bym podczas przyjęć wprowadzić czynności związane z rozpoznawaniem dostarczonej palety, druko-

waniem i naklejaniem etykiety przygotowanej wg mojego wewnętrznego standardu. Wydłużyłoby to 

operację przyjęcia i zwiększyło koszty funkcjonowania magazynu (drukowanie etykiet). Poza tym nie 

ma na to czasu. 
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Dane o zawartości dostaw występują jedynie na papierowych dokumentach magazynowych typu PZ. 

Ponieważ każda dostawa powinna być zarejestrowana w systemie WMS a następnie zaksięgowana i 

rozliczona w systemie ERP, dane o dostawie ktoś kiedyś musi wprowadzić do systemu. Czynności te 

realizowane są poza magazynem, w sferze biurowej, więc kierownik magazynu nie dostrzega, że to 

jest też praca, która trwa jakiś czas i wpływa na koszt funkcjonowania magazynu. Dane o dostawie 

zawarte na dokumencie PZ dotyczą zamówionego towaru i są sformułowane w kontekście zarejestro-

wania zmiany stanu magazynowego na poziomie zamówionych i dostarczonych towarów jednostko-

wych oraz dokonania rozliczenia finansowego dostawy. Aby zachować rzetelność wprowadzanych 

danych, podczas przyjmowania dostaw do magazynu powinny być realizowane czynności określane, 

jako kontrola ilościowo-jakościowa dostawy. Innymi słowy magazynier przyjmujący musi przeliczyć 

dostawę i potwierdzić lub skorygować dokument PZ zanim zostanie on wprowadzony do systemu. O 

tym koszcie pracy również „zapomniał” ankietowany kierownik magazynu. 

Przy zachowaniu tej technologii realizacji przyjęć łatwo zauważyć, że nastąpiła rozbieżność między 

informacją na dokumencie PZ a informacją o fizycznym transferze towaru do docelowego miejsca 

magazynowego. Z dokumentu PZ wynika, że przyjęto np. 1000 towarów „X”, zgodnie z zamówie-

niem, które zaksięgowano i rozliczono. W rzeczywistości do magazynu wprowadzono 10 ofoliowa-

nych palet zawierających po 100 towarów „X”. Palety te nie mogą być „no name”, więc podczas przy-

jęć zostały wyposażone w jakieś etykiety z tekstem nadrukowanym. Ankietowany kierownik magazy-

nu nie zwrócił uwagi na fakt, że wydrukowanie etykiety z tekstem czytelnym wzrokowo lub z kodami 

kreskowymi trwa tyle samo i zasadniczo nie różni się kosztowo. 

Rozwiązanie: Podczas kontroli ilościowo-jakościowej dostawy powinna zostać zgromadzona cała 

„wiedza” o fizyczności dostawy (ile palet co zawierających). „Wiedza” ta powinna uzy-

skać postać etykiety dla każdej pojedynczej palety, na której wymagane informacje po-

winny występować w kodach kreskowych oraz drukowanych dla weryfikacji wzroko-

wej. I to jest cały koszt pracy w obszarze informacyjnym dostawy. Resztą zajmie się 

system WMS: skojarzy każdą przyjmowaną paletę z powiązanym z dostawą dokumen-

tem PZ, wykona raport ewentualnej rozbieżności między dostawą a zamówieniem, 

przekaże dane do systemu ERP celem dokonania rozliczeń, zarejestruje adres lokalizacji 

palety podczas przyjmowanie jej z zewnątrz. 

Znacznie prostsze jest przyjmowanie palet z fazy produkcji. Wymagane jest jedynie wprowadzenie do 

systemu WMS danych wynikających ze zlecenia produkcyjnego (dokument PW). Na podstawie tych 

danych system WMS wygeneruje etykietę dla każdej palety. Na etykiecie powinien być wydrukować 

kod kreskowy zawierający unikalny numer nośnika oraz inne dane informujące o zawartości palety. 

Magazynier przyjmuje paletę z etykietą logistyczną i skanuje tylko numer nośnika, pozostałe dane 

wynikają z wprowadzonego dokumentu PW. Fakt zeskanowania numeru palety może być potraktowa-

ny przez system WMS, jako usankcjonowane przyjęcie towarów z obszaru produkcji do obszaru ma-

gazynowania. 

Rozwiązanie: Najkorzystniejszym dla magazynu oraz dla odbiorców palety jest drukowanie etykiety, 

na której występują dane zapisane w określonym standardzie komunikacyjnym. Takim 

standardem jest międzynarodowy system GS1, wg którego wszystkie dane występujące 

na etykiecie mogą być jednoznacznie zinterpretowane przez dowolny zewnętrzny sys-

tem informatyczny, algorytmicznie przygotowany do reguł systemu GS1. Jeżeli produ-

cent towarów stosuje etykiety logistyczne GS1, to automatycznie niwelowane są 

wszystkie problemy stawiane przez kierownika magazynu, wyartykułowane w fazie 1. 

Faza 2. Umieszczanie dostarczonych palet w miejscach magazynowych. 
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Nie wykorzystuję skanerów kodów kreskowych, ponieważ każde skanowanie wydłuża czynności maga-

zynowe i zwiększa koszt eksploatacji magazynu. Magazynier musi pracować wydajnie. Jego głównym 

zadaniem jest pobranie palety z obszaru przyjęć i jej umieszczenie w miejscu magazynowym. 

Można by się z tą argumentacją zgodzić, jeśli wydajność magazynu liczona jest, jako suma wydajno-

ści poszczególnych magazynierów. Magazyn to jednak coś więcej niż samo przemieszczanie palet. 

Jeśli chcemy mówić o racjonalnym zarządzaniu magazynem, nie możemy pomijać prac związanych z 

informacjami o tym, co i gdzie się w magazynie znajduje. Jeżeli magazynier ma tylko przewozić pale-

ty, to ktoś inny musi robić ciągłą inwentaryzację stanów, aby w późniejszych fazach racjonalnie kom-

pletować i wydawać towary. Jeżeli magazynier umieszczający paletę w miejscu magazynowym zare-

jestruje ten fakt na kartce, nawet w specjalnie przygotowanym arkuszu, to później ktoś musi te dane 

wprowadzić do systemu. Czynności wpływających na koszt pracy magazynu jest więcej niż się nie-

kiedy wydaje. 

Wprowadzone do magazynu palety zostały umieszczone w określonych miejscach magazynowych. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w systemie magazynowym. Konieczne jest zatem zano-

towanie na kartce adresów, pod którymi zostały umieszczone palety w celu późniejszego zarejestro-

wania tego faktu w systemie. Łatwo zauważyć, że czas między fizycznym umieszczeniem palety w 

miejscu magazynowym a zarejestrowaniem tego faktu w fizycznie odległym niekiedy systemie, to 

czas, w którym system „nic nie wie” o umieszczonych w regale paletach.  

Rozwiązanie: Jeżeli każda wprowadzana do magazynu paleta będzie wyposażona w etykietę logi-

styczną z danymi ujętymi w kodach kreskowych, to oznacza, że jej zawartość już jest 

zarejestrowana w systemie. Paleta pobierana przez magazyniera z obszaru przyjęć i 

przemieszczana do obszaru składowania (do wybranego lub wyznaczonego miejsca 

magazynowego) zmienia tylko adres przebywania. Magazynier po dokonaniu czynności 

związanych z fizycznym umieszczeniem palety w miejscu docelowym powinien ska-

nować adres tego miejsca z kodu kresowego etykiety miejsca. Nie musi skanować kodu 

palety, ponieważ zrobił to podczas jej pobierania z miejsca źródłowego. W konsekwen-

cji automatycznie zmienił się stan magazynowy obszaru przyjęć (został umniejszony) 

oraz obszaru składowania (został powiększony). Znana jest dokładna lokalizacja palety, 

istnieje „wiedza” gdzie w magazynie znajduje się towar o określonej charakterystyce 

(data przydatności, partia produkcyjna, forma opakowaniowa itp.). W późniejszych fa-

zach system będzie miał podstawy do optymalizowania pobrań. 

Fazę 1 i fazę 2 niekiedy łączymy w jedną. Dostarczone palety od razu zawozimy do miejsc magazyno-

wych. Nie ma czasu na zbędne skanowania. Czas nas goni.  

Zależy co kierownik chce osiągnąć: dobry wskaźnik czasu przyjmowania czy dobry wskaźnik dokład-

ności przyjmowania. W jednym i drugim przypadku ilość pracy w magazynie jest constans. Pierwszy 

wskaźnik implikuje konieczność uruchomienia dodatkowych czynności pozwalających na późniejsze 

zidentyfikowanie i zarejestrowanie dostawy umieszczonej w obszarze składowania, drugi wskaźnik 

eliminuje nieprzewidywalne na tym etapie prace, wynikające z błędów interpretacyjnych przy pobra-

niach. W pierwszym przypadku w obszarze składowania znajdują się palety dostępne i jeszcze nie 

udostępnione. W drugim przypadku mamy wyraźne rozdzielenie palet dostępnych (w obszarze skła-

dowania) od niedostępnych (w obszarze przyjęć).  

Dobrze zorganizowany i dobrze zarządzany magazyn powinien mieć zdolność do efektywnego śle-

dzenia pochodzenia towarów (traceability). Każde opakowanie logistyczne powinno być identyfiko-

walne i lokowane w jednoznacznie określonych miejscach magazynowych. Postulat ten wynika z fak-

tu, że podobne wyglądzie zewnętrznym jednostki logistyczne mogą pochodzić z różnych partii pro-
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dukcyjnych dostawcy. Jeżeli pozycje magazynowe zostaną pobrane do przetworzenia produkcyjnego 

lub do wydania na zewnątrz bez zarejestrowania źródła pobrania fizycznej jednostki, to nie zostanie 

utrzymany łańcuch śledzenia pochodzenia. 

Podczas audytowania wielu magazynów autor zauważa, że w magazynach, w których składowane są 

surowce, istnieje wiele jednostek oznakowanych etykietami z kodami kreskowymi. Nawet pobieżna 

analiza zawartości tych etykiet pozwala wysnuć wniosek, że stosowane tam etykiety logistyczne są 

nieprzydatne dla efektywnej obsługi łańcucha dostaw, a tym samym, dla utrzymania spójnego łańcu-

cha śledzenia pochodzenia materiałów. 

   

Rys. 1. Oznaczenia kodowe pozycji surowcowej. 

źródło: opracowanie własne, wykonane w magazynie firmy P.P.H.U. CDM Sp. z o.o. 

Na etykiecie zilustrowanej na Rys. 1 występują dane, które bez „słownika” ich znaczenia nie mogą 

być bezbłędnie zinterpretowane.  

Rozwiązanie 1: Identyfikacja danych z tej etykiety przez własny system WMS po odczytaniu kodów 

kreskowych będzie możliwa, jeżeli w systemie informatycznym magazynu zostanie 

zaimplementowany konwerter danych systemu dostawcy na dane systemu magazyno-

wego. Może jednak powstać problem unikalności danych, jeżeli na etykiecie innego 

dostawcy znajdą się – przypadkowo – identyczne symbole. 

Rozwiązanie 2: Podczas przyjęć surowców z zewnątrz należy przeetykietować każdą bez wyjątku 

fizyczną jednostkę logistyczną, wyposażając ją w etykietę zawierającą dane „zrozu-

miałe” dla własnego systemu informatycznego WMS. 

Rozwiązanie 3: Firma eksploatująca system WMS postawi wymagania w stosunku do dostawców 

surowców, aby etykietowali swoje jednostki logistyczne zgodnie z zasadami między-

narodowego systemu identyfikacji GS1. 

Rozwiązanie 1 jest atrakcyjne dla dostawcy systemu WMS, ponieważ generuje dla niego dodatkową 

pracochłonność konieczną do zaimplementowania konwertera danych dla każdego przypadku dosta-

wy. Koszt ponosi firma eksploatująca system WMS. 

Rozwiązanie 2 jest tańsze pod względem inwestycyjnym, ale droższe pod względem eksploatacyjnym. 

Firma eksploatująca system WMS ponosi koszty ponownego etykietowania każdej dostarczonej jed-

nostki logistycznej. 

Rozwiązanie 3 jest dla firmy eksploatującej system WMS najkorzystniejsze finansowo, ponieważ 

podczas przyjęć zewnętrznych nie ma potrzeby generowania i naklejania własnych etykiet. Wszystkie 
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dane niezbędne do zarejestrowania parametrów śledzenia pochodzenia zawarte będą na fizycznych 

etykietach logistycznych. Wystarczy zeskanować kody kreskowe z etykiety logistycznej oraz kod 

kreskowy adresu składowania przyjmowanej jednostki. Od tego momentu w systemie WMS będzie 

wiadomo: 

1. Kto jest dostawcą jednostki – zeskanowany unikalny w skali świata numer GLN (Global Lo-

cation Number). 

2. Jaki jest numer jednostki – zeskanowany unikalny w skali świata numer SSCC (Serial Ship-

ping Container Code). 

3. Jaki produkt dostarczono na tej jednostce – zeskanowany unikalny w skali świata numer 

GTIN (Global Trade Item Number). 

4. Z jakiej partii produkcyjnej pochodzi ten towar – zeskanowany symbol partii produkcyjnej 

nadany przez producenta towaru. 

5. Ile towaru dostarczono na tej jednostce – zeskanowana liczba sztuk lub liczba kilogramów do-

starczonego towaru. 

6. Ewentualna data produkcji lub data przydatności materiału do użycia oraz inne uzgodnione 

dane. 

Rozwiązanie 3 wymaga jednak uruchomienia wymagań skierowanych do dostawców, aby etykietowa-

li swoje jednostki zgodnie z ustalonymi w świecie regułami GS1. Jest to proces rozłożony w czasie, 

ale możliwy do przeprowadzenia. Takie wymagania coraz częściej stawiają supermarkety. Oczekują 

nie tylko kodów kreskowych EAN-13 na produktach jednostkowych, co jest bezdyskusyjne ze wzglę-

du na kasy sklepowe, ale również kodów kreskowych GS1-128 na dostarczanych do sklepów zbior-

czych opakowaniach logistycznych. 

Faza 3. Pobranie składowanych palet z magazynu. 

Potrzebne do produkcji materiały pobieramy zgodnie z treścią zlecenia produkcyjnego z magazynu 

przyprodukcyjnego do hali produkcji, materiały do wydania zewnętrznego pobieramy na podstawie 

dokumentu WZ. O tym co i w jakiej ilości należy pobrać z magazynu decyduje pracownik, wspomaga-

jąc się wydrukiem z informacjami uzyskanymi z systemu informatycznego obsługi produkcji. Nie ska-

nujemy pobieranych materiałów, jakoś sobie radzimy. 

Tak też można działać. Jest to technologia typowa dla magazynu o małych rozmiarach, gdzie składuje 

się niezbyt dużą liczbę pozycji magazynowych. Pracownik doskonale orientuje się w lokalizacjach 

składowania i dość szybko odnajduje żądaną pozycję materiałową. 

Co jednak zrobić, gdy występuje konieczność pobierania materiałów wg zasady FEFO? Która ze skła-

dowanych w magazynie pozycji powinna zostać pobrana w pierwszej kolejności? W jaki sposób za-

blokować pozycje materiałowe, które zostały uznane za wadliwe dla konsumenta, jeżeli nie jest reje-

strowana partia produkcyjna konkretnych opakowań z towarem (traceability)? W których fizycznie 

miejscach aktualnie znajdują się pozycje, wymagające wycofania z dystrybucji (traceability)? Do tak 

postawionych kwestii ankietowany kierownik magazynu nie jest w stanie się ustosunkować. Jego ma-

gazyn zaczyna być postrzegany głównie, jako składowisko materiałów, którymi nie da się racjonalnie 

zarządzać. 

Rozwiązanie: Polecenia pobrań powinny być kierowane do skanujących terminali radiowych. Maga-

zynier otrzymuje z systemu WMS polecenie udania się do określonego miejsca maga-

zynowego, ponieważ właśnie tam, wg danych zarejestrowanych w systemie, znajduje 

się pozycja materiałowa spełniająca warunki określone w kryteriach wydania. Jeżeli do 

magazynu dotrze informacja, że określona pozycja materiałowa związana z określoną 

partią produkcyjną została gdzieś uznana za wadliwą lub niebezpieczną dla konsumen-
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ta, system udostępni magazynierowi listę miejsc, na których tak scharakteryzowana po-

zycja jest składowana, niezależnie od tego, w jakiej postaci opakowaniowej się znajduje 

(jednostka, opakowanie zbiorcze, paleta). Na polecenie użytkownika lub w sposób au-

tomatyczny, system WMS zablokuje te miejsca przed możliwością pobrania tych pozy-

cji na cele inne, niż związane z wycofaniem z dystrybucji (traceability). 

Faza 4. Kompletowanie wydań wg zamówień. 

Zamówienia od klientów są dla nas podstawą do skompletowania wysyłki. Ponieważ dla nas czas 

kompletacji jest kryterium podstawowym, rozdzielamy dane zamówienia na zadania dla kilku magazy-

nierów. Każdy magazynier otrzymuje wydrukowany dokument WZ, na którym ma wypisane pozycje do 

pobrania. Ponieważ mam dwa wózki wyposażone w terminale ekranowe, zlecenia kompletacji dla tych 

wózków są wyświetlane na ekranie. Magazynier w trakcie kompletacji potwierdza na terminalu, co 

pobrał na kompletowaną paletę. Magazynierzy wyposażeni w wydruki papierowe dostarczają je wraz 

z notatkami o pobraniach do biura magazynu, gdzie następuje potwierdzenie pobrania. Magazynierzy 

wiedzą skąd pobrać pozycje, ponieważ u nas obowiązuje niezmienna zasada stałych miejsc magazy-

nowania. 

Tutaj mamy do czynienia z dwiema technologiami: potwierdzanie pobrań w miejscu wykonywania 

czynności (stan magazynowy jest aktualizowany w systemie w czasie rzeczywistym) oraz potwierdza-

nie pobrań w biurze magazynu (stan magazynowy w systemie jest przez pewien czas nierzeczywisty). 

W jednym i drugim przypadku nie są wykorzystywane kody kreskowe. Wynika to z faktu, że magazy-

nier jest doświadczony i przy zasadzie stałych miejsc magazynowych wie co i skąd ma pobrać. Gdyby 

w magazynie nie było systemu informatycznego – nie musiałby nawet potwierdzać pobrań. Pojawiają 

się jednak te same kwestie, które zostały zasygnalizowane w fazie 3. 

Rozwiązanie 1: W magazynie obowiązuje technologia składowania w stałych miejscach. Zastosowano 

wózkowy terminal ekranowy, na którym magazynier może potwierdzać fakt pobrania 

danej pozycji magazynowej na kompletowana paletę. Jest to sytuacja, w której kie-

rownik magazynu zawierza pracownikowi, że wykona polecenia zgodnie z wytycz-

nymi. Jego potwierdzenia są podstawą do aktualizacji stanów magazynowych. Przy 

takiej organizacji pracy kody kreskowe nie są niezbędne. Magazyn nie ma jednak 

zdolności do efektywnego śledzenia pochodzenia towarów. Przy tej technologii należy 

często weryfikować wskaźnik poprawności kompletacji. 

Rozwiązanie 2: Należy w magazynie wprowadzić technologię składowania w wolnych miejscach. 

Uzyskać można lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Brak potrzeby inwe-

stowania w powiększanie magazynu można zrównoważyć potrzebą w poprawę orga-

nizacji magazynu w postaci wdrożenia technik automatycznej identyfikacji. W takiej 

sytuacji kody kreskowe już są warunkiem koniecznym. Towary są rozlokowane wg 

kryteriów rotacji lub świeżości, więc zachodzi konieczność monitorowania zmian ich 

lokalizacji. Magazynier kompletujący powinien skanować adres miejsca skąd pobiera 

pozycję magazynową a system WMS, zgodnie z narzuconymi mu kryteriami, w czasie 

rzeczywistym kontroluje poprawność działań magazyniera. 

Faza 5. Wysyłka – załadunek na środek transportu zewnętrznego. 

Skompletowane do wysyłki palety ustawiamy w rzędach przed dokami magazynu. Przewidując, że 

pomyłka przy załadunku palety do niewłaściwego samochodu może być kosztowna, oznaczamy każdą 

paletę etykietą z jej numerem oraz numerem doku wyrażonymi w kodach kreskowych. Jest to jedyne 

miejsce, gdzie korzystamy z kodów kreskowych. Magazynier pobierając paletę skanuje jej numer i 

widzi na wyświetlaczu nr doku załadunkowego. Wprowadzając paletę do doku, skanuje jego numer 
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umieszczony na dużej etykiecie obok doku z prawej strony. W ten sposób system kontroluje prawidło-

wość załadunku. 

Pojawiło się jednak miejsce, w którym obawa przez kosztami pomyłek w wysyłkach, wymusza postę-

powanie zbliżone do racjonalnego. Koszty pomyłek wewnętrznych zapewne nie były nadmierne, więc 

techniki automatycznej identyfikacji zastosowano tylko w fazie załadunków. 

Rozwiązanie 1: Działanie zgodne z opowiedzianym przez ankietowanego kierownika jest możliwe do 

zaakceptowania, jeżeli uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne nie pozwalają na 

więcej. 

Rozwiązanie 2: Etykietowanie palet dopiero w fazie wysyłek nie powinno mieć miejsca, jeżeli techni-

ka ta jest wdrożona w całym procesie magazynowym. Do wysyłki mogą być komple-

towane: palety z zawartością niezmienioną od fazy przyjęć, już wyposażone w etykie-

ty pochodzące od dostawcy lub wygenerowane podczas kontroli ilościowo-

jakościowej z informacjami o zawartości palety na podstawie dokumentu PZ, palety 

skompletowane poprzez pobrania pozycji materiałowych z różnych miejsc magazy-

nowych, wyposażone w etykiety z informacjami o zawartości palety na podstawie do-

kumentu WZ lub palety wytworzone w procesie produkcyjnym, wyposażone w ety-

kiety z informacjami o zawartości na podstawie dokumentu PW. 

Podsumowanie 

Każdy proces magazynowy może być w łatwy sposób przystosowany do technologii kodów kresko-

wych a w ślad za tym do celów śledzenia pochodzenia materiałów (traceability). Uzyskanie efektu 

wynikającego z traceability wymaga skonsolidowania miejsc składowania w nowocześnie zarządza-

nym magazynie, najlepiej w podziale na część surowcową i część produktową. Magazyn taki powi-

nien być wyposażony w infrastrukturę składowania o bezpośrednim dostępie do każdego miejsca ma-

gazynowego, w którym składowane będą jednoznacznie oznakowane jednostki logistyczne. Dla efek-

tywnego zarządzania magazynem oraz przy okazji dla zachowania celów traceability, każde miejsce 

magazynowe powinno być oznakowane etykietą z kodem kreskowym, w celu rejestrowania adresów 

składowania poszczególnych jednostek logistycznych. Cel traceability zostanie osiągnięty jednak 

dopiero, gdy oznakowane będą również wszystkie obiekty przemieszczane w procesie magazynowo-

produkcyjnym. 

Nawiązując do akapitów początkowych artykułu, z których wynika, że sklep bez kodów kreskowych 

mógłby funkcjonować tylko wtedy, gdy obsługą wydań zajmowałby się wyznaczony pracownik, łatwo 

zauważyć, że taka właśnie zasada działania występuje w magazynach. Technologia kodów kresko-

wych tak trudno adaptuje się w magazynowaniu, ponieważ ankietowany wirtualny kierownik magazy-

nu nie widzi potrzeby jej stosowania. Uznaje, że do jego magazynu nie mają dostępu bezpośredni 

klienci a jego pracownicy doskonale znają topografię magazynu i strategię rozmieszczenia towarów i 

obsłużą klienta. Kody kreskowe zajmują magazynierowi czas.  

Prawda zapewne, jak to zwykle bywa, leży pośrodku. Kody kreskowe i zajmują czas pracy magazynu 

i oszczędzają czas pracy magazynu. Automatycznie eliminowane są rozmaite prace wspomagające 

rejestrowanie ruchów magazynowych. Informacja pobrana skanerem w dowolnej fazie przepływów 

materiałowych, może być na wiele sposobów przetworzona przez system WMS, łącznie z systemo-

wym sterowaniem magazynem pod kontrolą człowieka - kierownika magazynu. Jeżeli magazyn bę-

dzie traktowany, jako jedno z ogniw łańcucha (lub sieci) dostaw a nie, jako składowisko materiałów, 

to szybko okaże się, że kody kreskowe stają się warunkiem koniecznym dla racjonalnie zarządzanego 

magazynu. 
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Efektywność całego łańcucha dostaw, a w tym efektywność śledzenia pochodzenia materiałów, będzie 

tym większa im więcej podmiotów zewnętrznych – dostawców surowców i odbiorców produktów 

będzie zaangażowanych. W szerokim, otwartym łańcuchu dostaw możliwe to jest głównie poprzez 

stosowanie w magazynach i wykorzystywanie przez różne systemy WMS międzynarodowych stan-

dardów Systemu GS1. 


