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Traceability – efektywne śledzenie pochodzenia towarów 
 

W wydaniu wiosennym WM zastanawialiśmy się czy techniki ADC rozwiązują wszystkie 

problemy magazynowe. Odpowiedź jak to zwykle bywa, nie była jednoznaczna. Dzisiaj zamierzam się 

skupić na problemie śledzenia pochodzenia towarów, zwłaszcza spożywczych w kontekście 

zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Takie zresztą jest główne przesłanie 

UE wyrażone w stosownych dokumentach (Rozporządzenie 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy). 

Śledzenie pochodzenia towarów umownie określane, jako traceability
1
 realnie występuje w 

magazynie, ponieważ właśnie tam ulokowane są towary poddane śledzeniu. A co jest śledzone? 

Śledzone są towary przyjmowane do magazynu od bezpośrednich dostawców oraz towary 

ekspediowane z magazynu do bezpośrednich odbiorców.  

Jaki zatem związek występuje między pojęciami: traceability i ADC? Powiem krótko: zasadniczy. 

Dlaczego? Ponieważ śledzenie dotyczy „czegoś”, zatem to „coś” musi być identyfikowalne (śledzimy 

określonego, zidentyfikowanego przestępcę a nie wszystkich przechodniów). Jeżeli dany obiekt ma 

być w magazynie śledzony, musi być odróżnialny od innych obiektów, zatem śledzenie towarów w 

magazynie musi odbywać się za pomocą technik ADC poprzez identyfikowanie fizycznych postaci 

opakowaniowych, w których znajdują się śledzone towary. 

A dlaczego identyfikowanie fizycznych postaci opakowaniowych a nie towarów? Ponieważ 

wiadomo z powszechnej praktyki, że towary nie są dostarczane do magazynów „luzem”, lecz w 

rozmaitych opakowaniach zbiorczych. Kluczową zatem funkcjonalnością systemów WMS 

wspieranych technikami ADC dla uzyskania rezultatu traceability jest hierarchia opakowaniowa 

pozycji materiałowych dostarczanych do magazynu (oraz wydawanych z magazynu). 

 

Hierarchia opakowaniowa materiałów  

System informatyczny WMS, wspomagając realizowanie czynności magazynowych poprzez 

techniki ADC, identyfikuje pozycje materiałowe na poziomie najwyższej hierarchicznie formy 

opakowaniowej. Dotyczy to oczywiście tylko standardowych opakowań homogenicznych. Zawartość 

składowanych czy przemieszczanych w magazynie jednostek logistycznych, ma wówczas dla systemu 

WMS znaczenie wtórne. Informacje o umieszczonych na palecie towarach występują w zdefiniowanej 

hierarchii opakowań, zapisanej w bazie danych systemu WMS i są przez cały czas życia danej 

jednostki logistycznej dostępne, niezależnie od miejsca jej składowania w magazynie. Wystarczy 

zatem zidentyfikować kod opakowania znajdującego się na najwyższym poziomie hierarchicznym, 

aby znać jego całą zawartość, aż do poziomu opakowania jednostkowego. Przykładową hierarchię 

opakowaniową przedstawia rysunek 1.  

Poszczególne pozycje materiałowe (widoczne na rys. 1) rozróżniane systemowo poprzez odrębne 

identyfikatory: GTIN
2
_1, GTIN_2 (zawierający 20 sztuk GTIN_1) i GTIN_3 (zawierający 12 sztuk 

GTIN_2) są „widziane” przez system WMS tak, jak je widzi magazynier. Poprzez techniki ADC 

każda z tych pozycji jest wprowadzana na stan magazynowy podczas przyjęcia oraz zdejmowana ze 

stanu magazynowego w trakcie wydania, w takiej liczbie sztuk jednostek podrzędnych (ich 

zawartości), w jakiej została zdefiniowana. Jeżeli przykładowo dysponent materiałów określi 

w systemie ERP, że należy wydać 275 sztuk materiału jednostkowego sygnowanego numerem 

GTIN_1, to magazynier otrzyma na swoim terminalu skanującym informację, że powinien wydać 

jedną całą paletę (240 szt.), jedno całe opakowanie zbiorcze (20 szt.) oraz 15 szt. towarów jednostko-

wych, razem: 275 szt.  
                                                           
1  Traceability – zdolność przedsiębiorstwa do śledzenia ruchu i pochodzenia towarów. Są to wymagane prawem unijnym 

procedury postępowania w celu zachowania wysokiego bezpieczeństwa konsumentów, zwłaszcza produktów 

spożywczych, kosmetycznych i innych.  
2 GTIN (Global Trade Item Number) – globalny numer identyfikujący towar wg standardów GS1, w miejscu GTIN może też 

występować dowolny inny unikalny identyfikator wewnętrzny. 
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Uwaga: Numer rejestracyjny palety (SSCC
3
) nie jest nośnikiem informacji o hierarchii opakowaniowej. Na 

etykiecie logistycznej zawarte są dane dotyczące tylko bezpośrednio podrzędnego poziomu w hierarchii. 

 

Rys. 1. Przykładowa hierarchia opakowaniowa.  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Każdy magazyn zawsze funkcjonuje w powiązaniu z jego otoczeniem. Pozycje materiałowe są 

dostarczane do magazynu z zewnątrz lub z obszarów produkcji własnej. Z magazynu są ekspediowane 

na zewnątrz lub na cele produkcji własnej. Pozycje materiałowe zawsze występują w określonych po-

staciach fizycznych, których pełna zawartość nie zawsze wynika z odczytanego technikami ADC kodu 

kreskowego (np. numeru GTIN). Problem ten rozwiązuje w systemie WMS właściwie zdefiniowana 

struktura opakowaniowa, w której powiązane są wszystkie istotne dla traceability parametry (kod 

towaru, partia produkcyjna, data wytworzenia, data trwałości itp.). Warto zauważyć, że magazyn, w 

którym stosowane są globalne standardy GS1, jest magazynem - ogniwem otwartego łańcucha dostaw 

a system WMS tam działający, jest otwarty na przyjmowanie z zewnątrz towarów rozmaitego 

pochodzenia, co znacznie podnosi efektywność działań związanych z traceability. 

 

Procesy śledzenia pochodzenia towarów w magazynie  

Z fundamentalnego założenia, na którym zbudowana jest funkcjonalność otwartego systemu WMS 

wykorzystującego techniki ADC, wynika, że każda postać opakowania zawierającego materiał jest 

identyfikowana w systemie, jako GTIN lub SSCC, a każdy adres źródłowy i docelowy w magazynie 

również jest jednoznaczny. Płynie z tego wniosek, że niezależnie od stylu organizacji magazynu, 

czynności logistyczne w każdym magazynie zawsze będą podobne – materiał (GTIN, SSCC) 

zawsze będzie przemieszczany z miejsca „A” do miejsca „B”. Różnice polegają jedynie w zakresie 

systemowego wspomagania określania adresu docelowego i/lub funkcji mającej wpływ na różne 

księgowanie materiałowe poszczególnych przesunięć (np. przyjęcie z zewnątrz lub zwrot 

reklamacyjny, wydanie na zewnątrz lub wydanie do produkcji itp.).  

W wewnętrznym systemie logistycznym przedsiębiorstwa, realizowanym w magazynie i 

obsługiwanym systemem WMS z wykorzystaniem technik ADC, występują trzy zasadnicze procesy 

obsługujące przemieszczanie jednostek logistycznych:  

1.  PM: Przyjęcie Materiałów do magazynu (za przyczyną zakupu, przyjęcia z zewnątrz, przyjęcia z 

produkcji, zwrotu, reklamacji, itp. powodów określonych w systemie ERP).  

                                                           
3 SSCC (Serial Shipping Container Code) – globalny numer identyfikujący jednostkę logistyczną wg standardów GS1, w 

miejscu SSCC może też występować dowolny wewnętrzny identyfikator jednostki logistycznej, jeżeli będzie unikalny. 
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2.  WM: Wydanie Materiałów z magazynu (za przyczyną sprzedaży, wydania na zewnątrz, wydania 

na cele produkcyjne, wydania reklamacyjnego, itp. powodów określonych w systemie ERP).  

3.  MM: Przesunięcie Między Miejscami magazynowymi (np. zmiana lokalizacji materiału w 

magazynie).  

Cele traceability osiągane są tylko w procesach PM i WM, ponieważ procesy te dotyczą 

kontaktów magazynu z otoczeniem zewnętrznym. Proces MM nie wpływa na stan traceability. 

Efektywne śledzenie pochodzenia towarów będzie miało miejsce wtedy, kiedy procesy będą 

obsługiwane technikami ADC, których zastosowanie zobrazowane jest na rysunku 2. Na rysunku 

przedstawione są, w sposób schematyczny, fizyczne obszary czasowego przebywania jednostek 

logistycznych na terenie przedsiębiorstwa w odrębnych fizycznie obiektach magazynowych. Na 

ilustracji widać, że przemieszczane są obiekty, których każda zmiana lokalizacji jest potwierdzana 

technikami ADC, w tym przypadku poprzez skanowanie kodów kreskowych z etykiet umieszczonych 

na przemieszczanych obiektach oraz umieszczonych w lokalizacjach magazynowych.  

 

 

Rys. 2. Schemat ideowy systemu WMS + ADC.  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Sytuacja przedstawiona na rysunku 2 to rutynowe czynności wykonywane na co dzień przez 

magazynierów, związane są poszczególnymi procesami magazynowymi. Ich przebieg jest w 

uogólniony sposób scharakteryzowany poniżej.  

1.  Proces przyjęcia materiałów (PM): kontrahent zidentyfikowany poprzez numer GLN
4
-1 

dostarczył surowce w opakowaniach zawierających etykiety identyfikacyjne. Surowce są fizycznie 

przemieszczane do obszaru przyjęć/wydań w magazynie surowców, gdzie odbywa się ich 

identyfikacja poprzez skanowanie kodów z etykiet. Następuje formalne ich przyjęcie na stan 

magazynu, co powoduje zwiększenie stanu magazynowego w magazynie surowców (w systemie 

WMS). Wewnątrz magazynu surowców następuje ich przemieszczanie do docelowej lokalizacji 

składowania – każdorazowo poprzedzone skanowaniem numerów identyfikacyjnych towarów oraz 

kodów miejsc źródłowych i docelowych.  

                                                           
4 GLN (Global Location Number) – globalny numer lokalizacyjny wg standardów GS1, w miejscu GLN może też wystąpić 

dowolny identyfikator klienta, jeśli będzie unikalny. 
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2.  Proces przesunięcia między miejscami (MM): zadysponowane surowce są poprzez obszar 

przyjęć/wydań w magazynie surowców przemieszczane do obszaru przyjęć/wydań w magazynie 

produkcyjnym. Następuje skanowanie kodów identyfikacyjnych, co powoduje zmniejszenie stanu 

magazynowego w magazynie surowców (w systemie WMS) i zwiększenie stanów magazynowych 

w magazynie produkcyjnym (w systemie WMS).  

3.  Proces produkcyjny: surowce są zgodnie z recepturami produkcyjnymi przetwarzane w produkty. 

W końcowej fazie produkcji wytworzone towary otrzymują swoje identyfikatory w postaci etykiet 

identyfikacyjnych. Produkty są układane na paletowych jednostkach logistycznych, które 

otrzymują swoje etykiety identyfikacyjne.  

4.  Proces przesunięcia między miejscami (MM): wytworzone produkty umieszczone na 

paletowych jednostkach logistycznych są przez obszar przyjęć / wydań w magazynie 

produkcyjnym przemieszczane do magazynu wyrobów gotowych, gdzie są formalnie 

przyjmowane. Pobranie produktów z magazynu produkcyjnego jest poprzedzone skanowaniem 

kodów identyfikacyjnych towarów oraz kodów miejsc źródłowych i docelowych, co powoduje 

umniejszenie stanu magazynowego w magazynie produkcyjnym (w systemie WMS) i zwiększenie 

stanów w magazynie wyrobów gotowych (w systemie WMS).  

5.  Proces wydania materiałów (WM): kontrahent, identyfikowany poprzez numer GLN-2 zakupił 

określone produkty. W tym celu następuje pobranie w magazynie wyrobów gotowych przeliczonej 

przez system WMS (na podstawnie hierarchii opakowaniowej) liczby palet i produktów luzem. 

Pobrane pozycje materiałowe są wydawane z magazynu wyrobów gotowych na miejsce 

załadowcze. Pobranie produktów z magazynu wyrobów gotowych jest poprzedzone skanowaniem 

kodów identyfikacyjnych oraz kodów miejsc źródłowych i docelowych, co powoduje 

umniejszenie stanu magazynowego w magazynie wyrobów gotowych (w systemie WMS). 

Wydane produkty zostały z miejsca załadowczego umieszczone na określonym środku transportu.  

Równolegle z wydaniem materiałów (WM), na podstawie magazynowego dokumentu wydania, 

może być generowany standardowy dokument EDI
5
 związany z awizowaniem wysyłki (DESADV), 

stanowiący elektroniczny odpowiednik dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne).  

Dzięki technikom ADC, w każdym z wyznaczonych miejsc magazynowych (zdefiniowanych w 

strukturach bazy danych WMS), mamy do czynienia z aktualnym w danym czasie stanem liczbowym 

jednostek logistycznych określonych kodami identyfikacyjnymi, z których wynikają stany ilościowe 

surowców lub wyrobów finalnych, zgodnie z hierarchią opakowaniową. Przemieszczanie palet 

odbywa się przez przestrzenie buforowe poszczególnych działów, czyli wydzielone obszary 

przyjęć/wydań, do/z których transport wewnętrzny dostarcza/odbiera paletowe jednostki logistyczne 

lub opakowania luzem.  

W tle normalnej działalności magazynierów, stosujących techniki ADC, automatycznie 

rejestrowane są parametry wymagane dla spełnienia postulatów traceability. Największą efektywność 

dla traceability uzyskuje się jednak tylko przy zastosowaniach globalnych standardów 

identyfikacyjnych GS1. Wszystkie niezbędne dane zawarte na etykietach identyfikacyjnych są 

wówczas unikalne i jednoznaczne, nie występuje potrzeba wspomagania ich interpretacji. Jeżeli na 

etykietach identyfikacyjnych występują standardowe dane zapisane wg struktur GS1 (np.: numer 

SSCC oraz pozostałe dane logistyczne związane z produktem: numer GTIN (IZ
6
 02), liczba sztuk (IZ 

37), symbol partii (IZ 10), symbol zamówienia (IZ 400), data produkcji (IZ 13) itp.), to każda 

rutynowa czynność magazyniera jest automatycznie związana ze śledzeniem pochodzenia towaru.  

Z analizy rysunku 2 widać, że w systemie WMS
7
 zarejestrowano:  

                                                           
5 EDI (Electronic Data Interchange) – elektroniczna wymiana danych 
6 IZ (Application Identifiers) – Identyfikator Zastosowania – pole występujące na początku oznaczenia kodowego GS1-128, 

które jednoznacznie identyfikuje jego format oraz znaczenie następujących po nim informacji. IZ pozwala na prawidłowe 

umieszczanie wielu danych pochodzących z jednego odczytu kodu kreskowego do odpowiednich pól bazy danych.  
7 Więcej na temat zasad traceability w systemie WMS można znaleźć na stronie: www.mags1.pl.  
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  kto jest dostawcą surowców (GLN-1),  

  którym pojazdem dostarczono surowce (nr rejestracyjny),  

  co fizycznie dostarczono (SSCC, GTIN + PARTIA),  

  w których lokalizacjach magazynu surowców składowano surowce (adresy miejsc 

magazynowych),  

  w których lokalizacjach magazynu wyrobów gotowych składowano produkty (adresy miejsc 

magazynowych),  

  co fizycznie wydano (SSCC, GTIN + PARTIA),  

  którym samochodem wywieziono produkty (nr rejestracyjny),  

  kto jest odbiorcą produktów (GLN-2).  

Traceability uzyskiwane z wykorzystaniem systemu WMS+ADC+GS1 w magazynie jest 

najbardziej efektywne, ponieważ jest realizowane w tle normalnych działań magazynierów i nie 

wymaga instalowania innych, specjalizowanych dla traceability systemów informatycznych.  

 

Standardowe dane dla traceability  

W projekcie systemu śledzenia pochodzenia towarów konieczne jest uwzględnianie otoczenia 

firmy (magazynu) w aspekcie fizycznej wymiany materiałów, przemieszczanych na nośnikach 

paletowych albo „luzem”. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa łańcucha dostaw, 

system traceability (oparty na technikach ADC), powinien być projektowany z uwzględnieniem reguł 

obowiązujących w rozwiązaniach GS1. Oznacza to, że każda paletowa (lub niepaletowa) jednostka 

logistyczna powinna być oznaczona zapisanym w kodzie kreskowym GS1-128 numerem SSCC i 

każde standardowe opakowanie zbiorcze powinno być okodowane zapisanym w kodzie kreskowym 

GS1-128 numerem GTIN
8
.  

Przykład opisu istniejącego stanu oznakowania kodami kreskowymi pozycji materiałowych 

składowanych w pewnym magazynie, związany ze wskazaniem ewentualnych zmian w ich 

kodowaniu, przeanalizowany został po przeprowadzeniu autorskiej, eksperckiej wizji lokalnej. 

Przedstawiona na rysunku 3 etykieta jest jedynie ilustracją uogólniającą zagadnienie. Dane zawarte na 

etykiecie (rys. 3) są fikcyjne, natomiast układ etykiety jest rzeczywisty.  

 

                                                           
8  Identyfikatory SSCC i GTIN mogą być też równoprawnie zaszyfrowane w Elektronicznym Kodzie Produktu (EPC).  
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Rys. 3. Analiza danych na etykiecie logistycznej niezgodnej z wymaganiami globalnymi GS1.  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Z oceny etykiety widocznej na rysunku 3, dla spełnienia postulatu traceability wynikają dwa 

zasadnicze wnioski:  

1.  Opakowania zawierające pozycje materiałowe są znakowane w podobny graficznie sposób, ale 

zawierają informacje, które mogą być interpretowane tylko w badanym magazynie (w lokalnym 

systemie informatycznym).  

2.  Stosowane etykiety nie nadają się do planowanego w magazynie wdrożenia technik ADC (oraz 

systemu WMS) na gruncie prowadzenia otwartej działalności logistycznej, czyli na podstawie 

standardów GS1.  

Etykietę logistyczną zaprojektowaną dla celów traceability, zgodnie z wytycznymi standardów 

GS1, która powinna zastąpić etykietę, przedstawioną na rysunku 3, ilustruje rysunek 4.  
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Rys. 4. Projekt uniwersalnej etykiety logistycznej dla palet homogenicznych zawierających opakowania zbiorcze 

pośrednie.  

Źródło: opracowanie własne.  

Na etykiecie (rys.4) zawarte są te same dane, co na etykiecie poprzedniej (rys.3). Dane te są 

jednak ustandaryzowane w skali świata, co pozwala na znaczne podniesienie efektywności systemu 

traceability (niezawodność, bezbłędność, szybkość rejestracji, szybkość reakcji na sytuacje 

kryzysowe). Z treści etykiety logistycznej przedstawionej na rys.4, system WMS może odczytać 

(poprzez techniki ADC), że: 

1. Jednostka logistyczna jest identyfikowana unikalnym numerem (00)059067752000000148 

(SSCC). 

2. Znajduje się na niej towar identyfikowany unikalnym numerem (02)159006775212346 

(GTIN). 

3. Na palecie znajduje się (37)25 sztuk opakowań z towarem. 

4. Towar został wytworzony w dniu (11)091221 (czyli 21. grudnia 2009 roku). 

5. Towar został wytworzony w partii produkcyjnej (10)000002113532. 

6. Towar został zamówiony na mocy zamówienia o numerze (400)0080959. 

7. Towar zamówił klient identyfikowany numerem wewnętrznym (90)000010300139. 

8. Ten sam klient jest dodatkowo identyfikowany numerem globalnym (410)59038190003459 

(GLN). 

Jeżeli zidentyfikowana jednostka paletowa o numerze SSCC=059067752000000148 zawiera 

towary uznane za wadliwe (niebezpieczne dla konsumenta), to w systemie WMS można ja 

zablokować do dalszej dystrybucji lub nakazać jej przemieszczenie do wyznaczonego sektora 

jednostek wadliwych. 
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Przykładowa koncepcja efektywnego systemu traceability  

Na rysunku 5 przedstawiona jest przykładowa koncepcja wraz z zasadami wdrożenia systemu 

ADC w całym procesie produkcyjnym, dla celów śledzenia ruchu i pochodzenia towarów 

(traceability) w firmie wytwarzającej opakowania papierowe dla przemysłu spożywczego.  

Fazy procesu zaznaczone na rysunku 5 w czarnych kółkach scharakteryzowane są w tabeli 1. 

Typowe czynności realizacyjne wykonywane z wykorzystaniem technik ADC i systemu WMS 

pozwalają na automatyczne rejestrowanie wszystkich parametrów niezbędnych dla spełnienia 

warunków wymaganych przez traceability.  

 

 

Rys. 5. Plan sytuacyjny przepływu materiałów w drukarni wytwarzającej opakowania dla celów spożywczych.  

Źródło: opracowanie własne.  

 

Tabela 1. Przykładowa tablica śledzenia ruchu i pochodzenia towarów (traceability) w procesie logistycznym 

firmy produkującej opakowania  

dla celów spożywczych  

Przebieg procesu 
Miejsce 
realizacji 

Lokalizacja zasobów Status traceability Czynności ADC 

Faza 1 
otwarcie zlecenia 
przyjęcia surowców 

biuro – – brak 

Faza 2 
przyjęcie dostawy 
materiałów 
surowcowych 

komora przyjęć 
materiały znajdują się 
przed magazynem 

– 
skanowanie istniejących 
kodów kreskowych  

Faza 3 
generowanie 
brakujących etykiet 

magazyn 
surowców 

materiały znajdują się 
w magazynie 

zarejestrowano: materiał, 
dostawcę i partię 
produkcyjną 

drukowanie i naklejanie 
etykiet z kodami 
kreskowymi 

Faza 4 
przygotowanie 
zlecenia 
produkcyjnego 

biuro 
niezbędne materiały są 
dostępne, zostały 
przypisane do zlecenia 

istnieje powiązanie 
zlecenia produkcyjnego z 
materiałami, dostawcami i 
partiami 

brak 

Faza 5 

dostarczenie 
niezbędnych 
materiałów do 
produkcji 

magazyn 
surowców 

materiały i wykrojniki są 
przygotowane do 
użycia 

bez zmian 
skanowanie kodów 
kreskowych na wejściu do 
hali produkcyjnej 
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Przebieg procesu 
Miejsce 
realizacji 

Lokalizacja zasobów Status traceability Czynności ADC 

Faza 6 

dostarczenie 
wymaganych płyt 
negatywowych do 
magazynku 
przyprodukcyjnego 

naświetlarnia 
płyty są przygotowane 
do użycia 

bez zmian 
skanowanie kodów 
kreskowych na wejściu do 
hali produkcyjnej 

Faza 7 uruchomienie zlecenia biuro 
wszystkie materiały są 
gotowe do użycia 

dane o pochodzeniu 
materiałów są zapisane 
w systemie traceability 

brak 

Faza 8 
realizacja zlecenia – 
drukowanie 

maszyna 
drukarska 

pobrano płyty i 
niezbędne odczynniki 
dla maszyny 
drukarskiej, 
zarejestrowano 
parametry dla 
traceability 

system traceability jest 
wzbogacany o dane o 
materiałach 
eksploatacyjnych używa-
nych przy zleceniu 

brak 

Faza 9 
przekazanie do 
wykrawania 

maszyna 
drukarska 

wydrukowano kartony, 
zarejestrowano ilość 
palet 

bez zmian 
skanowanie kodów 
kreskowych  

Faza 10 wykrawanie 
maszyna 
wykrawająca 

zrealizowano 
wykrawanie  

bez zmian brak 

Faza 11 
przekazanie do 
sklejania 

maszyna 
wykrawająca 

zarejestrowano ilość 
palet 

bez zmian brak 

Faza 12 sklejanie 
maszyna 
sklejająca 

pobrano palety po 
wykrawaniu i 
niezbędne odczynniki 
dla maszyny 
sklejającej, 
zarejestrowano 
parametry dla 
traceability 

tablica traceability jest 
wzbogacana o dane o 
materiałach eksploata-
cyjnych używanych przy 
zleceniu 

skanowanie kodów 
kreskowych  

Faza 13 pakowanie 
maszyna 
sklejająca 

istnieją palety z 
wyrobami gotowymi 
oznakowanymi kodami 
kreskowymi; każda 
paleta ma przygoto-
waną etykietę 
logistyczną 

bez zmian 
w realizacji – po 
pakowaniu 

Faza 14 
składowanie wyrobów 
gotowych 

magazyn 
poprodukcyjny 

palety z wyrobami 
gotowymi są foliowane  
i posiadają naklejoną 
etykietę logistyczną 

bez zmian 
skanowanie kodów 
kreskowych na wyjściu z 
hali produkcyjnej 

Faza 15 
przekazanie do 
magazynu 

magazyn 
wyrobów 
gotowych 

gotowe do wydania 
palety znajdują się w 
magazynie 

bez zmian 

skanowanie kodów 
kreskowych na wejściu do 
magazynu wyrobów 
gotowych 

Faza 16 zamknięcie zlecenia biuro bez zmian 
wydrukowane dokumenty 
poświadczające 
traceability dla zlecenia 

brak 

Faza 17 
wydanie wyrobów 
gotowych na zewnątrz 

magazyn 
wyrobów 
gotowych 

stan magazynowy jest 
umniejszony o palety 
wydane  

bez zmian brak 

 

Rezultaty efektywnego systemu traceability  

W rezultacie przebiegu produkcji opakowań dla produktów spożywczych przedstawionego w 

tabeli 1 przedsiębiorca, wykorzystując techniki ADC i rejestrując w systemie WMS parametry dla 

traceability, wypełnił wymagania unijnego prawa żywieniowego odnośnie obowiązku śledzenia 

pochodzenia towarów.  

W systemie traceability, zarejestrowane zostały następujące dane:  

  numer GLN dostawcy papieru do opakowań,  

  numer GLN dostawcy farb drukarskich,  

  numer GLN dostawcy kleju,  

  miejsca składowania ww. materiałów w magazynie surowców,  
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  symbol zlecenia produkcyjnego, z którym powiązane są numery GTIN i symbole partii 

produkcyjnych wszystkich pobranych do produkcji surowców,  

  numery SSCC paletowych jednostek logistycznych wysłanych do odbiorców,  

  numery GLN odbiorców gotowych produktów.  

Dane te, wydrukowane ze szczegółowymi parametrami kontaktowymi i wpięte w teczkę 

sygnowaną numerem zlecenia produkcyjnego, stanowią dla przykładowego przedsiębiorcy wymagany 

rejestr prowadzony dla celów traceability. Dane te pochodzą z procesu realizowanego za pomocą 

technik ADC, więc są rzeczywiste. W sytuacji krytycznej przedsiębiorca jest w stanie odszukać, kiedy 

i co produkował, z jakich partii produkcyjnych surowców i komu wyekspediował ewentualnie 

wadliwe
9
 z punktu widzenia konsumenta produkty (opakowania spożywcze). Jest w stanie również 

ostrzec swoich odbiorców, informując ich, na których paletach (SSCC) dostarczył im wadliwe 

produkty.  

 

©Jerzy Majewski 

Sierpień 2012 

 

                                                           
9  Wadliwość produktu finalnego może być w tym przypadku spowodowana aktywnymi farbami lub klejami migrującymi 

przez papierowe opakowanie do żywności lub niską gramaturą papieru użytego do produkcji opakowań.  


