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Trendy w znakowaniu towarów 

Problematykę znakowania towarów kodami kreskowymi lub tagami RFID (Radio 

Frequency IDentification) powinna być przedstawiana w dwóch aspektach: 

1. Identyfikowalność detalicznej sztuki towaru w punkcie sprzedaży. 

2. Identyfikowalność zbiorczej pozycji towarowej w magazynie. 

Są to aspekty mocno ze sobą powiązane i trudno jest jednoznacznie określić, który z 

nich ma większy wpływ na funkcjonowanie drugiego. Prawdopodobnie w sferze 

sklepów detalicznych nie wprowadza się nowych sposobów identyfikowania, 

ponieważ dostawcy (sfera magazynów) nie znakują towarów inaczej niż kodem 

EAN-131. Prawdopodobnie w sferze magazynów nie wprowadza się nowych 

sposobów identyfikowania, ponieważ odbiorcy (sfera detalistów) nie wymagają 

znakowania towarów inaczej niż kodem EAN-13. 

Ta kwadratura koła zwolna jest łamana, coraz więcej sieci handlowych 

dysponujących nie tylko sklepem podstawowym, ale również magazynem, zaczyna 

wymagać od swoich dostawców stosowania etykiet logistycznych zgodnych z GS1. 

Dostawcy – będąc „zmuszeni” do poniesienia kosztu inwestycyjnego – podejmują 

kroki kompensujące ten koszt i uruchamiają działania prowadzące do wdrożenia w 

swoich magazynach systemów informatycznych klasy WMS (Warehouse 

Management System). Wiąże się to z możliwościami rozszerzania zakresu 

znakowania towarów nie tyko na pozycjach detalicznych (EAN-13), ale również na 

pozycjach hurtowych (zbiorczych) i logistycznych (GS1-1282). Zagadnienia 

identyfikacyjne i trendy ich zastosowań występują zatem odrębnie w każdym z 

wyżej zasygnalizowanych aspektów.  

Identyfikowalność detalicznej sztuki towaru w punkcie sprzedaży. 

Jednoznaczna identyfikowalność towaru pozwala na systemowe jej „widzenie” 

(visibility) w danej fazie procesu logistycznego. W omawianym przypadku 

pierwszym mówimy o fragmencie procesu sprzedażowego odpowiedzialnym za 

zidentyfikowanie danej pozycji detalicznej w celu określenia jej ceny i uruchomienia 

                                       

1 EAN-13 – symbolika kodu kreskowego zawierająca 12-cyfrowy, globalnie unikalny 

identyfikator detalicznych opakowań produktu z dodatkową cyfrą kontrolną. 
2 GS1-128 - implementacja kodu kreskowego code 128, używany głównie w logistyce. Kod 

ten jest standardem wymiany prostych informacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. W 

przeciwieństwie do innych kodów, które tylko przechowują numery, GS1-128 jest kodem 

samoopisującym się (tzn. zapisuje dane wraz z informacją o nich za pomocą identyfikatorów 

zastosowań IZ). GS1-128 nie jest osobnym kodem kreskowym samym w sobie, jest to 

standard, definiujący formatowanie określonego typu danych. 



plik: 2013.0901 Trendy w znakowaniu towarów.docx Strona: 2 

Opracowanie: Zmieniono: 2016-10-24 
© Jerzy Majewski Wydrukowano: 2016-10-24 

stosownych funkcji związanych z kompleksową realizacją sprzedaży. 

Zidentyfikowanie pozycji detalicznej praktycznie odbywa się na dwa sposoby: 

1. Organoleptycznie, poprzez odczytanie i wprowadzenie tzw. PLU (Price 

Look Up) do systemu kasowego. 

2. Systemowo, poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety jawnie 

dostępnej na opakowaniu. 

Sposób pierwszy stosowany coraz rzadziej, głównie w niewielkich obiektach 

sprzedażowych, wyposażonych w kasę fiskalną. Sposób drugi to powszechne 

wykorzystywanie globalnego identyfikatora (GTIN3) danego towaru, wyrażonego w 

kodzie kreskowym EAN-13.  

Odpowiedź na pytanie tytułowe w tym zakresie zastosowań wydaje się być 

oczywista. Jeszcze przez wiele lat nic nowego w tym zakresie się nie wydarzy. 

Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ponad 1.500.000 przedsiębiorstw 

zrzeszonych w GS1 na całym globie (w Polsce blisko 20.000), w jednym „momencie” 

zaprzestanie stosowania od lat używanego kodu EAN-13 na rzecz jakiegoś innego 

rozwiązania. Pamiętajmy, że w racjonalnie zarządzanej firmie przede wszystkim 

liczy się rachunek ekonomiczny. Jeżeli przed kilku laty firma zainwestowała w 

system kodów kreskowych oparty o EAN-13 i jak dotąd nie ma z tym większych 

problemów, co wynika z faktów, że: 

 drukarnia drukuje etykiety z kodem EAN-13 przy okazji drukowania 

etykiety opakowaniowej, czyli kod kreskowy uzyskuje się na etykiecie 

„za darmo”,  

 sklep bezproblemowo sprzedaje towary z kodem EAN-13, 

 system kasowy działa sprawnie, 

 sprawnie realizowane są przepływy finansowe itp., 

to trudno jest firmę przekonać do kosztownej zamiany dobrze funkcjonującego 

systemu znakowania towarów na system inny, gdy nie jest widoczna znacząca 

wartość dodana takiej inwestycji. 

Należy jednak stwierdzić, że w ostatnim czasie - dość nieśmiało - wykorzystywane 

są nowe symboliki kodu kreskowego GS1 DataBar, w którym wyrażany jest 14-to 

cyfrowy numer GTIN. W stosunku do kodu EAN-13, kod GS1 DataBar pozwala 

„widzieć” w punkcie kasowym nie tylko towary detaliczne, ale również towary 

występujące w opakowaniach hurtowych czy logistycznych. Kody GS1 DataBar 

obecnie są wdrażane w firmie JMP (Jeronimo Martins Polska), co jest w miarę łatwe, 

                                       

3 GTIN (Global Trade Item Number) - unikatowy numer przedmiotu handlu (wyrobu 

opakowanego). 13-cyfrowy numer GTIN jest wyrażany tylko w kodzie kreskowym EAN-13, w 

pozostałych symbolikach zastrzeżonych dla GS1, występuje, jako 14-cyfrowy. 
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ponieważ firma JMP dysponuje własną siecią sklepów detalicznych i może sobie 

pozwolić na etykietowanie niektórych towarów w kodzie GS1 DataBar. 

Czy zatem nowe trendy w sposobie znakowania towarów szybko się przyjmą? Chyba 

raczej nie. Przejście na znakowanie towarów tagami RFID jest dla przeciętnych firm 

zbyt abstrakcyjne (technologicznie i cenowo) a zmiana chociażby symboliki kodu 

EAN-13 na GS1 DataBar wymaga przerobienia wszystkich sklepowych systemów 

kasowych w celu umożliwienia akceptowania numerów kodowych GTIN w konwencji 

14-cyfrowej, w miejsce dotychczasowej 13-cyfrowej4. W takim razie można założyć, 

że skoro funkcjonujące od wielu lat kody kreskowe EAN-13 mają taką silną pozycję, 

to nadal będą podstawowym nośnikiem identyfikatora produktu, również coraz 

częściej wykorzystywanym w mobilnych technologiach informatycznych. 

W dzisiejszych czasach konsumenci obcują już na co dzień z technologiami 

mobilnymi, poprzez które uzyskują dostęp do coraz szerszych zasobów 

informacyjnych. Znają możliwości, jakie niesie za sobą technologia mobilna a tym 

samym, wykorzystując stosowne aplikacje realizujące ich oczekiwania, wywierają 

presję na firmy, aby poprawnie znakowały wytwarzane produkty. Konsumenci 

bowiem domagają się udostępniania im coraz więcej informacji o produktach, 

zwłaszcza spożywczych, z którymi stykają się na rynku. Wraz z popularyzacją 

technologii mobilnych będą w stanie je coraz łatwiej uzyskać. Po zeskanowaniu lub 

sfotografowaniu kodu kresowego za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie, 

konsumenci uzyskają wyświetlone informacje o tym produkcie w zakresie, w jakim 

udostępni im to dana aplikacja informatyczna. 

Identyfikowalność zbiorczej pozycji towarowej w magazynie. 

Znakowanie pozycji magazynowych etykietami pozwalającymi na systemowe ich 

rozróżnienie nadal stanowi jeden z podstawowych aspektów efektywnego 

eksploatowania systemu informatycznego w obszarach magazynowych. W tym 

momencie należy zaznaczyć, że mówimy przede wszystkim o rozwiązaniach 

informatycznych typu WMS i im podobnych. Dla systemów typu ERP (Enterprise 

Resource Planning) fakt systemowego znakowania poszczególnych pozycji 

magazynowych nie ma istotnego znaczenia. Istnieje wiele systemów klasy ERP, w 

których nie ma miejsca na identyfikator globalny (GTIN) a w żadnym z nich nie ma 

miejsca na identyfikator paletowej jednostki logistycznej (SSCC5). Informacja o 

                                       

4 Należy pamiętać, że każdy skaner kodu kreskowego potrafi odczytać każdy 

znormalizowany kod kreskowy. Problem kasowych punktów sprzedaży leży w dostosowaniu 

oprogramowania kasowego do akceptowania numerów kodowych 14-cyfrowych i 

skalibrowania skanera do odczytywania kodów innych niż EAN-13. 
5 SSCC (Serial Shipping Container Code) – unikalny w skali świata identyfikator jednostki 

logistycznej nadawany zgodnie z zasadami GS1 przez jej twórcę (firmę tworzącą jednostkę 

logistyczną). 
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towarze dostarczonym do firmy zapisana w systemie ERP, wynika z faktu, że 

przyjęcie tego towaru zostało wcześniej potwierdzone (organoleptycznie) w fazie 

jego fizycznego dostarczenia do firmy, w rzeczy samej do magazynu tej firmy, co 

znalazło stosowne adnotacje na wydrukowanym i później wprowadzonym do ERP 

dokumencie przyjęcia.  

Wyżej opisana technologia realizacji przyjęć, wspomagana jedynie systemem klasy 

ERP, sankcjonuje zapisy stanów magazynowych tylko na poziomie towarów 

jednostkowych. Wynika to z faktu, że towary w systemie ERP są identyfikowane 

tylko na poziomie najniższym w hierarchii opakowaniowej. 

W praktyce, do magazynu dostarczane są najczęściej opakowania zbiorcze oraz 

logistyczne, zawierające identyfikowalne przez ERP towary jednostkowe. To człowiek 

(magazynier) transponuje w fazie przyjmowania liczby sztuk, przeliczając zawartości 

opakowań zbiorczych i logistycznych na poziom towarów jednostkowych. 

Ponieważ taka praktyka jest stosowana dość często, co wynika ze słabego 

zaangażowania magazynów w systemy WMS + ADC6, dostawcy towarów 

zapakowanych w opakowania zbiorcze nie czują się „przymuszeni” przez magazyn 

odbiorcy do znakowania pudeł zbiorczych czy paletowych jednostek logistycznych. 

Znakują na potrzeby własne, co nie daje żadnej wartości dodanej dla odbiorcy lub 

znakują globalnie, ale z błędami, ponieważ prawidłowość identyfikacji nie jest 

weryfikowana przez odbiorcę. Sytuacja taka znacząco osłabia sprawność danego 

łańcucha dostaw. 

Problematyka poprawności znakowania dostarczanych do magazynu towarów jest 

kluczowa dla poprawności całego procesu logistycznego zachodzącego w firmie 

(magazynie) odbiorcy. Wynika to chociażby z faktu, że towary są dostarczane w 

rozmaitych postaciach opakowaniowych, pochodzących z różnych partii 

produkcyjnych i mają różne terminy przydatności. Zewnętrznie wyglądają 

identycznie, jedynie na etykietach z kodami kreskowymi można znaleźć informacje 

istotne dla późniejszego zarządzania towarami w magazynie. Umiejętne i efektywne 

rozróżnianie pozornie identycznych opakowań zbiorczych przez system WMS i 

techniki ADC (system ERP nie jest wyposażony w taką funkcjonalność) często 

stanowi o atrakcyjności danego rozwiązania typu WMS. 

Można spotkać się niekiedy z opiniami, że dane z kodów kreskowych występujące na 

dostarczonych opakowaniach nie są systemowo pobierane, ponieważ 

wykorzystywany system magazynowy nie potrafi ich prawidłowo zinterpretować. 

                                       

6 ADC (Automatic Data Capture) – zbiór technik wykorzystywanych do automatycznej 

identyfikacji i przechwytywania danych z mediów identyfikacyjnych. 
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Jak już wcześniej wspomniano, do magazynu przyjmowane są pozycje 

magazynowe, występujące w określonej postaci fizycznego opakowania. Są to 

często opakowania zbiorcze lub logistyczne (palety, kosze, kontenery itp.). Towary, 

te dla efektywnego nimi zarządzania muszą być dla systemu WMS „widoczne” 

(visibility), co jest możliwe do osiągnięcia na dwa sposoby: 

1. Dostarczone opakowania z towarami są jednoznacznie identyfikowalne 

wg międzynarodowych standardów GS1 – rozwiązanie najbardziej 

efektywne. 

2. Dostarczone opakowania z towarami są identyfikowane 

organoleptycznie przez personel magazynowy i oznaczane etykietami 

wg rozwiązań wewnętrznych – rozwiązanie kosztogenne.  

Niezależnie od sytuacji występującej w danym magazynie (pkt 1. lub 2.), w kolejnej 

fazie procesu magazynowego, czyli w składowaniu, pod względem identyfikacji 

zasadniczo nic się nie zmienia. Pozycja magazynowa, występująca w określonej 

postaci opakowaniowej (wcześniej zidentyfikowana i zapisana w bazie danych 

systemu WMS), jest przez pewien czas utrzymywana w dotychczasowej postaci 

fizycznej, więc z tym samym identyfikatorem. Natomiast w fazie kompletowania 

wydań następują przeformatowania dotychczasowej fizycznej postaci danej pozycji 

magazynowej. Z tego faktu wynika, że jej identyfikatory ulegają zmianie, ponieważ 

zmienia się ich fizyczność występowania. Towar może zostać w fazie wydań 

wyekspediowany poza magazyn w zupełnie innej postaci pozycji magazynowej niż 

był przyjęty, czyli z nowym identyfikatorem określającym jej aktualną formę 

opakowaniową. 

Czy łatwe do zaakceptowania są zatem nowe trendy w znakowaniu 

towarów kodami 1D (GS1 DataBar) czy 2D (GS1 QR, GS1 DataMatrix)?  

To zależy od zastosowań. GS1 DataBar zajmuje mniej miejsca na etykiecie niż EAN-

13. Odsłania się zatem pole dla lepszego zareklamowania towaru. GS1 DataMatrix 

zajmuje bardzo mało miejsca, więc stosowany może być na niewielkich 

opakowaniach lub wprost na urządzeniach np. elektronicznych czy chirurgicznych, 

czyli są to zastosowania specjalistyczne. Kod GS1 QR jest ostatnio modny, można 

go dostrzec na wizytówkach, na plakatach, na reklamach programów telewizyjnych 

itp. Jest to kod, w którym zapisać można wiele informacji w jednym symbolu, ale są 

to na ogół informacje specjalistyczne. Jeżeli nawet technologicznie nowe symboliki 

kodów kreskowych są atrakcyjne, to zawsze pojawia się problem podstawowy: czy 

wykorzystywane przez użytkowników systemy informatyczne, których pozbycie się 

nie jest ekonomicznie uzasadnione, potrafią te dane prawidłowo zinterpretować? 

Co może uzyskać przeciętny przedsiębiorca, zwłaszcza wytwórca produktów z 

zastąpienia kodu EAN-13 kodem innym, jeżeli jego odbiorca nie stawia mu żadnych 

innych wymagań? Nowe trendy w znakowaniu towarów zostaną zaakceptowane, 
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jeżeli wielkie sieci handlowe znajdą w nich istotną dla siebie wartość dodaną. 

Wówczas dostawcy zostaną „przymuszeni” do ich stosowania. 

Technologie kodów kreskowych zapewniają nadzwyczaj wysoką dokładność odczytu, 

prawie 100%, co pozwala uniknąć błędów przy kompletowaniu zamówień i 

dostawach, co jest ważną kwestią w branży spożywczej. Możliwość odczytania z 

kodu kreskowego numerów partii produkcyjnych i dat ważności umożliwia 

precyzyjną, automatyczną rejestrację tych informacji w dowolnej części łańcucha 

dostaw i ich stosowne wykorzystywanie.  

Dzięki temu sprzedawcy mogą szybciej podejmować decyzję o przecenieniu towaru, 

oddaniu go na cele charytatywne, czy w ostateczności odrzuceniu, jako nienadający 

się do sprzedaży. Mechanizm przeceniania towarów powoduje, że firmy działające 

na rozwiniętych rynkach potrzebują wydajnego systemu automatycznej identyfikacji 

towarów. Słabą jednak stroną jest część łańcucha dostaw towarów otrzymywanych, 

gdzie zharmonizowane i jednolite oznaczenia towarów są rzadko spotykane. 

Numerów partii produkcyjnych i dat ważności nie da się zapisać w kodzie EAN-13. 

Tak więc nowe trendy w znakowaniu towarów zależą nie tyle od technologii 

znakowania, ile od możliwości (informatycznych) wykorzystywania tych technologii 

w normalnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw. 

A co z RFID w detalicznym łańcuchu logistycznym? 

Można sformułować zdanie, które ma cechy zdania prawdziwego: technologie 

automatycznej identyfikacji – kody kreskowe i RFID pozwalają na monitorowanie 

produktów spożywczych w całym łańcuchu logistycznym: od momentu, gdy znajdą 

się w magazynie poprodukcyjnym, aż po ich wydanie na zewnątrz w wyniku 

sprzedaży. Dzięki urządzeniom drukującym etykiety i skanującym ich zawartość 

oraz odpowiednio przygotowanym systemom informatycznym, można m.in. uniknąć 

błędów przy kompletowaniu zamówień, czy dużo szybciej podjąć decyzję o 

przyspieszonym wydaniu towaru, którego termin przydatności się zbliża. 

W automatycznej identyfikacji nie tyle kod kreskowy lub chip RFID są istotne, ile 

numer GTIN zapisany w kodzie kreskowym oraz numer EPC (Electronic Product 

Code) zapisany w chipie radiowym. Zasygnalizowane wyżej nowe symboliki kodów 

kreskowych, jak również nowatorskie rozwiązania RFID, mają sens zastosowania 

wtedy, gdy będą miały charakter globalny a zapisane w nich identyfikatory będą 

miały strukturę otwartą, zgodną z GS1. Pamiętamy, że standardy globalne są 

stosowane przez ponad 1.500.000 firm na całym świecie. Zatem wszelkie trendy 

technologiczne zachodzące w znakowaniu produktów muszą uwzględniać globalny 

ich charakter. 
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Tak więc również technologia RFID znajdzie powszechne zastosowanie, jeżeli 

uwzględnione zostaną aspekty globalnego charakteru produktów. I tak właśnie to 

jest realizowane. Numer GTIN zapisany w kodzie kreskowym i numer EPC zapisany 

w chipie elektronicznym to ten sam identyfikator produktu.  

Technologia RFID staje się ostatnio coraz bardziej realną alternatywą dla 

tradycyjnych etykiet "optycznych" szczególnie, gdy można zaobserwować istotny 

spadek ceny znaczników przy masowych zastosowaniach. Czynnik kosztowy 

znaczników stosowanych sporadycznie nadal jest kluczowy dla dalszego rozwoju tej 

technologii. 

Niestety, pomimo funkcjonowania technologii RFID już od wielu lat, systemy oparte 

o identyfikację radiową nadal są postrzegane, jako nowatorskie, z wszystkimi tego 

konsekwencjami. Brak przekonania uczestników łańcucha dostaw, co do 

skuteczności odczytu a przede wszystkim obawy kosztowe, wstrzymują działania 

inwestycyjne w tę technologię. Przedsiębiorcy nie widzą jeszcze znaczącej wartości 

dodanej zastosowania znaczników radiowych w stosunku do opanowanego od lat 

kodu kreskowego EAN-13. Przeważają argumenty zachowawcze i konserwatywne, 

efektem czego są sprawdzone aplikacje z kodami kreskowymi 1D lub ewentualnie 

2D (głównie sektor motoryzacyjny, elektroniczny i farmaceutyczny). 

Dlaczego wdrażanie kodu EPC w technologii RFID nie jest zadowalające? 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele i są one ze sobą mocniej lub słabiej 

powiązane, ale każda z nich wydaje się być istotną. Wymienione poniżej przyczyny 

występują w kolejności przypadkowej. 

1. Brak wiedzy nt. idei EPC wśród polskich przedsiębiorców.  

2. Nie wszyscy wiedzą, że w numerze EPC zapisany jest, poza numerem GTIN, 

również numer seryjny danego produktu. Mówimy wówczas o numerze SGTIN 

(Serialized GTIN).  

3. Nie wszyscy też wiedzą, że używanie kodu EPC jest mocno powiązane z 

informatycznym rejestrowaniem zdarzeń, w których brał udział produkt 

oznaczony tagiem zawierającym numer EPC. Mówimy wówczas o EPC-IS 

(EPC-Information Service). 

4. Polskie przedsiębiorstwa znajdują się jeszcze na etapie przedzierania się 

przez ideę kodów kreskowych w zastosowaniach magazynowych. 

5. Zagadnienia wykorzystywania kodu EAN-13, już są rozwiązane, w 

przeważającej większości są stosowane etykiety na opakowaniach 

detalicznych, ale w systemach informatycznych GTIN nadal nie jest 

wykorzystywany, jako podstawowy identyfikator produktu. 

6. GTIN (EAN-13) jest jeszcze na często traktowany w systemach 

informatycznych, jako dodatkowy identyfikator stosowany tylko dlatego, że 

niektórzy odbiorcy tego sobie życzą.  
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7. O atrybutach danych w systemach informatycznych często decydują 

informatycy, proponując wewnętrzne identyfikatory danych, unikalne tylko w 

ramach danego systemu informatycznego w danym przedsiębiorstwie 

(magazynie). Wynika to ze znikomej wiedzy informatyków o zasadach 

identyfikacji danych wg standardów globalnych.  

8. Przedsiębiorstwa nie wywierają nacisków na informatyków, aby GTIN był 

podstawowym identyfikatorem, ponieważ również nie mają wiedzy o tym 

fakcie. Nadal mylone są pojęcia: GTIN i EAN-13. Często słyszy się, że do 

systemu informatycznego wprowadza się „kody kreskowe” (!?). 

9. Przedsiębiorstwa nie rozumują kategoriami łańcucha dostaw, rozumują 

kategoriami partykularnymi. Jeżeli występuje wykorzystywanie kodów 

kreskowych w łańcuchach dostaw, to realizowane jest to na poziomie 

paletowych jednostek logistycznych na etykiecie logistycznej. Stosowanie 

GTINów na opakowaniach zbiorczych wynika tylko z tego, że jest to 

potrzebne dla etykiety a nie dla zarządzania tymi opakowaniami w 

magazynie.  

10.Pojęcie EPC, nawet wdrażane na poziomie paletowych jednostek 

logistycznych jest dla polskich przedsiębiorstw pojęciem abstrakcyjnym. 

Częściej się mówi o RFID niż o EPC.  

11.Jeżeli nieliczne przedsiębiorstwa decydują się jednak na podjęcie działań 

związanych z wdrożeniem EPC, to zawsze oczekują wyraźnego efektu 

finansowego. 

12.Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw nie dysponują wiedzą nt. EPC-IS, 

ONS (Object Naming Service) itp. obiektów związanych z identyfikacją 

numeru EPC i nie widzą jeszcze istotnej wartości dodanej wynikającej z tego 

faktu.  

13.Cena tagów i urządzeń RFID nie jest argumentem przeciw. Raczej znikoma 

skala wdrożeń, które odbywają się gdzieś poza granicami Polski, powoduje, 

że zainteresowanie bezpośrednimi wdrożeniami jest małe.  

14.Uczestnicy szkoleń i spotkań seminaryjnych podchodzą jednak do filozofii EPC 

ze zrozumieniem, niekiedy entuzjastycznie, są zadziwieni kompleksowością 

podejścia, ale nie wierzą, że to można globalnie wdrożyć.  

15.Brak wsparcia finansowego dla wdrażania tej technologii przez sektor MSP, 

jest czynnikiem skutecznie hamującym jej zastosowania. Tylko wielkie bogate 

firmy mogą pozwolić sobie na wydatkowanie własnych środków na pilotowe 

wdrożenia. Ale jest ich mało. Dopiero przekroczenie masy krytycznej 

zastosowań przez sektor MSP może przyczynić się do spopularyzowania się 

technologii RFID w znakowaniu towarów. 
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