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Łańcuchy dostaw widziane inaczej 

Współcześnie realizowane procesy magazynowe opierają się coraz częściej na tech-

nologiach informatycznych i bez ich stosowania stają się niewydolne. Coraz szerszy 

dostęp do technologii informatycznych powoduje, że w magazynowaniu zachodzą 

obecnie głębokie zmiany. Pamiętać należy, że niezależnie od tego czy w magazynie 

jest stosowany system informatyczny czy też nie jest, to procesy magazynowe i tak 

tam zachodzą i muszą być tam obsługiwane. Dlatego warto się zastanowić, co naj-

pierw usprawnić i jak to zrobić. 

Wprowadzenie 

Jak już wspomniałem w poprzednim numerze kwartalnika, magazyn zawsze powinien być trakto-
wany, jako jedno z ogniw łańcucha dostaw lub nawet sieci dostaw. Wynika z tego prosty fakt, że 
wszelkie materiały składowane w magazynie znajdują się tam „chwilowo” i za niedługi czas zostaną 
przekazane do innych ogniw łańcucha dostaw (również na cele produkcyjne). Z praktyki wynika, że 
każdy magazyn ma swoją organizację pracy, wynikającą z doświadczeń aktualnego właściciela ma-
gazynu lub personelu tam zatrudnionego, którzy w tym widzą wyższą konkurencyjność. W tych ma-
gazynach stosowane są rozmaite systemy informatyczne, które mają na celu usprawnić zarządzanie 
tymi indywidualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi. I tutaj pojawia się podstawowy dla zarządza-
nia łańcuchami dostaw problem: jak systemowo rozpoznawać opakowania z materiałami, które już 
przebywały w różnych magazynach i jeszcze będą przebywały w różnych magazynach, w sytuacji, 
gdy w tych magazynach działają różne systemy informatyczne? 

Jest to problem o wysokiej randze, ponieważ różne systemy informatyczne funkcjonujące w różnych 
magazynach w różny sposób „widzą” dokładnie ten sam materiał. Często się jeszcze zdarza, że w 
każdym ogniwie łańcucha następuje indywidualne przemianowywanie czegoś, co już miało swój 
identyfikator. Aby temu zapobiec, należy we wszystkich ogniwach wszystkich łańcuchów dostaw 
stosować jednolite zasady identyfikowania materiałów tak, aby nie występowała potrzeba dokony-
wania zmian w ich opisach podczas przyjęć do magazynu – kolejnego ogniwa w łańcuchu dostaw.  

Temu celowi służą międzynarodowe uzgodnienia logistyczne wyrażane w postaci standardowych 
identyfikatorów zastosowania, zgodnie ze specyfikacjami globalnego systemu oznaczania pozycji 
materiałowych GS1. 

Czym są identyfikatory zastosowania 

Czym jest identyfikator zastosowania GS1? Jest to standardowy w skali świata wyróżnik rodzaju 
danych, które zostały „zaszyfrowane” w kodzie kreskowym GS1-128, występujący w postaci stan-
dardowych liczb dwu-, trzy- lub czterocyfrowych. Zastosowania identyfikatorów zastosowania jest 
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kluczowym zagadnieniem dla efektywnego wykorzystywania systemu WMS w magazynie, jeżeli 
oczywiście mówimy o systemie zgodnym z GS11. 

Pojęcie Identyfikator Zastosowania (w skrócie IZ w j.angielskim Application Identifier) jest w syste-
mie GS1 traktowany, jako jeden z najistotniejszych elementów obsługi globalnych łańcuchów do-
staw, ponieważ umożliwia bezbłędną interpretacją tych samych danych logistycznych przez różne 
systemy informatyczne. Identyfikatory te zostały opracowane wskutek rosnących wymagań uczest-
ników systemu GS1 w celu uzupełnienia podstawowych standardów globalnej identyfikacji.  

System IZ-tów zapobiega błędnemu odczytywaniu różnorodnych informacji, które mogą być istotne 
dla poszczególnych użytkowników, a w razie potrzeby pozwala na dokonywanie zmian, bez ko-
nieczności zmiany struktury kodu. Ponieważ we współczesnych realizacjach procesów logistycznych 
nie wystarcza już samo zidentyfikowanie towarów, pojawiła się potrzeba wykorzystywania dodat-
kowych danych dotyczących np.: daty trwałości, symbolu partii produkcyjnej, monitorowania jed-
nostek wysyłkowych, wymiarów, kodów lokalizacyjnych itp. Właśnie temu celowi służą standardo-
we w skali świata identyfikatory zastosowania GS1 (IZ). 

IZ są przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128 (oraz w nowej symbolice GS1 DataBar) i wystę-
pują na etykietach nanoszonych na opakowania z towarami, do których odnoszą się występujące na 
nich informacje. Są one narzędziem systemowego komunikowania się, umożliwiającym łączenie 
informacji i produktów, których te informacje dotyczą. Każdy prefiks danych (IZ) jednoznacznie 
identyfikuje znaczenie i format znajdującego się za nim pola danych, które najczęściej jest ciągiem 
znaków alfabetycznych lub numerycznych, o stałej lub zmiennej liczbie znaków. 

Standardy GS1 oferują ok. 100 identyfikatorów zastosowań przygotowanych na różne okoliczności 
obsługi łańcuchów dostaw. Poniżej omówiłem tylko identyfikatory najczęściej występujące w prak-
tyce magazynowej.  

Zasada identyfikatorów zastosowania 

Należy pamiętać, że IZ-ty zaszyfrowane w kodzie kreskowym nie są częścią pola danych opisujących 
opakowanie z towarem. IZ-ty przeznaczone są jedynie dla rozróżnienia przez system informatyczny 
WMS wielu danych zakodowanych w jednym kodzie kreskowym. Jeżeli te same dane wykorzysty-
wane są do celów innych niż kod kreskowy, np. w elektronicznej wymianie danych (EDI), to IZ-ty są 
pomijane. 

W celu jednoznacznego rozumienia i interpretowania definicji IZ-tów, w GS1 przyjęto następującą 
zasadę opisywania przeznaczenia danego IZ: 

Tabela 1. Zasady interpretacji opisów IZ-tów 

a Treścią pola danych są wyłącznie znaki alfabetyczne  

n Treścią pola danych są wyłącznie znaki numeryczne  

an Treścią pola danych są znaki alfabetyczne i numeryczne (alfanumeryczne) 

a3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki alfabetyczne o stałej długości pola  

n3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki numeryczne o stałej długości pola 

an3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki alfanumeryczne o stałej długości pola 

a..3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki alfabetyczne o zmiennej długości pola (np. do 3 znaków) 

                                                      

1
 Takim rozwiązaniem jest autorski system informatyczny MaGS1 w 100% wykorzystujący wszelkie wytyczne GS1.  
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n..3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki numeryczne o zmiennej długości pola (np. do 3 znaków) 

an..3 Treścią pola danych są wyłącznie znaki alfanumeryczne o zmiennej długości pola (np. do 3 znaków) 

Spośród wielu zdefiniowanych identyfikatorów zastosowania, w niniejszym artykule przedstawiłem 
tylko wymienione w poniższej tabeli, gdyż są to dane najczęściej wykorzystywane. 

Tabela 2. Wykaz najczęściej wykorzystywanych Identyfikatorów Zastosowania GS1 

IZ Treść Format 

 Identyfikatory podstawowe  

01 Numer towaru GTIN / Numer jednostki handlowej  n2+n14 

02 Numer identyfikacyjny GTIN towarów zawartych w danej jednostce transportowej n2+n14 

20 Wariant produktu n2+n2 

240 Dodatkowa identyfikacja produktu n3+an..30 

00 Seryjny numer jednostki wysyłkowej  n2+n18 

10 Numer partii produkcyjnej n2+an..20 

21 Numer seryjny n2+an..20 

 Identyfikatory czasowe  

11 Data produkcji  n2+n6 

13 Data pakowania  n2+n6 

15 Minimalna data trwałości  n2+n6 

17 Maksymalna data trwałości  n2+n6 

8008 Data i czas produkcji n4+n8+n..4 

 Identyfikatory ilościowe  

30 Zmienna ilość n2+n..8 

37 Standardowa liczba sztuk opakowań na jednostce logistycznej n2+n..8 

 Identyfikatory miary ilości  

31nn-

36nn2  

Miary handlowe i logistyczne n4+n6 

 Identyfikatorów wymiany danych  

400 Numer zamówienia n3+an..30 

401 Numer przesyłki n3+an..30 

 Identyfikatorów lokalizacji  

410 Numer lokalizacyjny GLN3 odbiorcy bezpośredniego „Wysłać do / Dostarczyć do” n3+n13 

411 Numer lokalizacyjny GLN płatnika „Rachunek do / Faktura do” n3+n13 

412 Numer lokalizacyjny GLN sprzedawcy „Zakupiono od”  n3+n13 

413 Numer lokalizacyjny GLN odbiorcy ostatecznego „Wyekspediować do” n3+n13 

414 Numer lokalizacyjny GLN firmy lub miejsca w firmie n3+n13 

420 Kod pocztowy odbiorcy „Wysłać do – Dostarczyć do” n3+an..20 

421 Kod pocztowy odbiorcy z trzycyfrowym prefiksem kraju ISO „Wysłać do – Dostarczyć 

do”  

n3+n3+an..9 

422 Kraj pochodzenia produktu n3+n3 

 Identyfikatory do zastosowań wewnętrznych  

90 Zastosowania wewnętrzne lub uzgodnione obustronnie n2+an..30 

91-99 Zastosowania wyłącznie wewnętrzne n2+an..30 

Grupa identyfikatorów podstawowych 

Wszelkie opakowania zawierające towary, wyroby, produkty, materiały są wg standardów GS1 
identyfikowane w magazynie poprzez dwa zasadnicze numery: GTIN4 i SSCC5. W magazynie mogą 
                                                      

2
 IZ 31 - 36 są czterocyfrowe. Trzecia cyfra uzupełnia identyfikację rodzaju wymiaru i jednostki miary. Czwarta cyfra oznacza umowne 

położenie miejsca dziesiętnego. 

3
 GLN (Global Location Number) – globalny numer lokalizacyjny identyfikujący w unikalny sposób każdą firmę lub miejsce w firmie. 

4
 GTIN (Global Trade Item Number) – globalny numer identyfikujący standardową jednostkę handlową, pojedynczą lub zbiorczą. 

5
 SSCC (Serial Shipping Container Code) – seryjny numer każdej indywidualnej jednostki logistycznej.  
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też znajdować się opakowania zwrotne, np. szpule do kabli elektrycznych, beczki typu KEG do piwa, 
specjalne nośniki paletowe, koszowe lub inne. W celu odróżnienia nośników materiałów od samych 
materiałów, wszelkie nośniki zwrotne mogą być w magazynie identyfikowane poprzez numer GRAI6. 

 

 

Rys. 1. Relacje między numerami GTIN, SSCC i GRAI  

Interpretacja słowna sytuacji, którą ilustruje Rys. 1 (wyżej) powinna być następująca: na palecie 
identyfikowanej numerem GRAI znajdują się standardowe pudła kartonowe oznakowane numerem 
GTIN w liczbie sztuk 18, stanowiące jednorodną jednostkę logistyczną oznakowaną numerem SSCC. 
Ten sam co powyżej obiekt jest zarejestrowany w systemie WMS MaGS1 następująco: jeden numer 
SSCC jest informacyjnie związany z elementami podrzędnymi, którymi są numery GTIN w liczbie 18 
pozycji, SSCC jest informacyjnie powiązany również z numerem GRAI. 

Przedstawiona na Rys. 1 (wyżej) paletowa jednostka logistyczna znajduje się w określonym miejscu 
magazynowym, którego symbol lub numer jest definiowany przez użytkownika systemu WMS 
MaGS1. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) przed-
stawia paletę z materiałami umieszczoną w regale klasycznym na jednym z dostępnych miejsc ma-
gazynowych. W tym przypadku jest to miejsce o numerze „04”. 

 

                                                      

6
 GRAI (Global Returnable Asset Identifier) – globalny numer identyfikujący w unikalny sposób każdy zasób zwrotny. 
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Rys. 2. Co jest składowane na miejscu magazynowym? 

Oznakowanie kodowe wg standardów GS1 pozwala na przygotowanie kilku odrębnych etykiet dla 
poszczególnych elementów widocznej na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. (Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.) jednostki logistycznej, w których występują identyfikatory za-
stosowania. 
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Rys. 3. Przykładowe etykiety z kodami kreskowymi zawierającymi identyfikatory zastosowania  

Przedstawione powyżej przykłady etykiet z kodem kreskowym GS1 -128 wykorzystują identyfikatory 
zastosowania, które są w sposób uogólniony opisane poniżej. 

IZ 01  Globalny numer standardowego opakowania z towarem. 

IZ 01 służy do rozpoznania przez system informatyczny odczytanego z kodu kreskowego GS1-128 
globalnego numeru opakowania z towarem. Numer towaru występującego w standardowym opa-
kowaniu handlowym jest zawsze 14-cyfrowy i jest tożsamy z numerem GTIN. Sam numer GTIN mo-
że być też wyrażany w kodach kreskowych EAN-13 lub ITF-14, ale wówczas bez identyfikatora zasto-
sowania. 

Przykład wykorzystania IZ 01: 

(01)05900002017622 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane kodem kre-
skowym GS1-128 zawiera produkt o 
numerze GTIN 059000002017622 (IZ 
01). 

IZ 02  Numer identyfikujący opakowanie zbiorcze zawierające towar, występujące na jednostce 
logistycznej 

IZ 02 jest przeznaczony do identyfikowania numeru GTIN zbiorczych opakowań pośrednich z pro-
duktami, które są zawarte w jednostce logistycznej (najczęściej na palecie). IZ 02 może być stoso-
wany jedynie dla jednorodnych jednostek logistycznych, tj. gdy wszystkie opakowania pośrednie 
zbiorcze w nich zawarte mają ten sam numer GTIN. Identyfikator 02 musi występować zawsze z 
identyfikatorem 37 (ilość). Jest to zasadnicza różnica miedzy IZ 01 i IZ 02.  

IZ 02 mówi o numerze GTIN opakowania pośredniego zbiorczego występującego w określonej ilości 
sztuk, określonej przez IZ 37 w jednostce logistycznej a IZ 01 mówi o numerze GTIN konkretnego 
opakowania w ilości 1 sztuka. Numer standardowego opakowania z produktem jest zawsze 14-
cyfrowy i jest tożsamy z numerem GTIN opakowania zbiorczego. 

Przykład wykorzystania IZ 02: 

(02)05900002017622(37)12 

Opis przykładu: w jakiejś jednostce logistycznej znaj-
duje się 12 (IZ 37) opakowań ozna-
kowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02) w kodzie 
kreskowym GS1-128. 

IZ 20  Wariant produktu 
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IZ 20 wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy już istniejący, standardowo oznakowany numerem 
GTIN produkt występuje w więcej niż jednym wariancie w ramach przedsiębiorstwa. Ten IZ służy do 
rozróżnienia wariantu towaru standardowego, jeżeli jego zmiana nie upoważnia do nadania jemu 
oddzielnego numeru identyfikacyjnego GTIN, a różnica jest istotna jedynie dla wytwórcy tego pro-
duktu. Może to być na przykład odrębny sposób pakowania towaru na zamówienie konkretnych 
odbiorców, ale nie wpływający np. na jego cenę. 

Dane identyfikujące wariant produktu mogą być zapisane na dwóch znakach numerycznych. O do-
borze cyfr stosowanych do oznaczenia wariantów produktu zawsze decyduje jego producent. Kod 
ten używany jest w celu zmniejszenia liczby różnych numerów produktów w sytuacji, gdy nie ma to 
wpływu dla łańcucha dostaw a występuje potrzeba identyfikowania niewielkich zmian produktów, 
które są istotne tylko dla producenta. Oczywistym jest fakt, że IZ 20 musi występować zawsze z od-
powiadającym mu IZ 01 lub IZ 02. 

Przykład wykorzystania IZ 20: 

(01)05900002017622(20)03 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane kodem kre-
skowym GS1-128 zawiera produkt o 
numerze GTIN 059000002017622 (IZ 
01) występujący w danym przedsię-
biorstwie pod numerem wariantu 03 
(IZ 20). 

IZ 240  Dodatkowa identyfikacja produktu 

IZ 240 przeznaczony jest do zakodowania dodatkowego identyfikatora produktu, nadawanego przez 
producenta. O strukturze danych opisujących dodatkowy identyfikator decyduje producent. IZ 240 
może służyć do zakodowania wewnętrznie używanego w firmie identyfikatora produktu, którego 
treść ma być przekazana na etykiecie w łańcuchu dostaw np. numeru katalogowego czy rejestracyj-
nego. Ponieważ dodatkowy identyfikator musi być związany z identyfikatorem podstawowym, dane 
o dodatkowym identyfikatorze przedstawiane są zawsze łącznie z numerem towaru GTIN. 

Dodatkowy identyfikator produktu może być tworzony przy pomocy znaków alfabetycznych i nu-
merycznych o długości łącznie do 30 znaków (nie licząc IZ).  

Przykład wykorzystania IZ 240: 

(02)05900002017622(37)12(20)03(240)Z-234/20-05  

Opis przykładu: w jakiejś jednostce logistycznej znaj-
duje się 12 (IZ 37) opakowań ozna-
kowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02) w kodzie 
kreskowym GS1-128. Opakowania te 
zawierają wariant produktu 03 (IZ 
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20) oznakowany wewnętrznie jako Z-234/20-05 (IZ 240). 

 

IZ 00  Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej 

IZ 00 przeznaczony jest do seryjnego numerowania jednostek logistycznych (np. palety, beczki, 
skrzyni, kontenera). Jednostka logistyczna o dowolnej zawartości, tworzona jest do transportu i/lub 
składowania. Musi być zatem unikalnie identyfikowana i zarządzana w całym łańcuchu dostaw. 
Identyfikacja i oznaczanie jednostek logistycznych symbolami kodu kreskowego GS1-128 jest często 
kluczowym zagadnieniem w wielu aplikacjach użytkowników magazynowych systemów informa-
tycznych. Unikalny w skali świata numer SSCC jest najczęściej generowany przez system informa-
tyczny WMS i jednoznacznie określa każdą pojedynczą jednostkę logistyczną. Posiada stałą długość: 
18 znaków numerycznych. 

Przykład wykorzystania IZ 00: 

(02)05900002017622(37)12(20)03(240)Z-234/20-05  

(00)059000001000000913 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowanej 
w kodzie kreskowym GS1-128 nume-
rem SSCC 059000001000000913 (IZ 
00) znajduje się 12 (IZ 37) opakowań 
oznakowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02). Opakowa-
nia te zawierają wariant produktu 03 
(IZ 20) oznakowany wewnętrznie jako 
Z-234/20-05 (IZ 240). 

IZ 10  Symbol partii produkcyjnej 

IZ 10 identyfikuje symbol partii produkcyjnej. Jeżeli umiesz-
czony jest on na jednostce logistycznej, to symbol ten dotyczy wszystkich produktów i opakowań 
zbiorczych w niej zawartych. 

Przy pomocy tego standardowego identyfikowania partii produkcyjnej można przedstawić numer 
linii produkcyjnej, numer zmiany, datę produkcji itp., które umieszczone osobno lub razem tworzą 
numer partii produkcyjnej. Firma tworząca ten symbol nie musi podawać innych informacji poza 
wymienionymi, ale muszą one umożliwiać jednoznaczną interpretację przez kontrahentów (np. w 
razie reklamacji).  

Numer partii produkcyjnej może być tworzony przy pomocy znaków alfabetycznych i numerycznych 
o długości łącznie do 20 znaków (nie licząc IZ).  

Przykład wykorzystania IZ 10: 

(02)05900002017622(37)12(20)03(240)Z-234/20-05  
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(10)20090218 

(00)059000001000000913 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowa-
nej w kodzie kreskowym GS1-128 
numerem SSCC 059000001000000913 
(IZ 00) znajduje się 12 (IZ 37) opako-
wań oznakowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02). Opakowa-
nia te zawierają wariant produktu 03 
(IZ 20) oznakowany wewnętrznie jako 
Z-234/20-05 (IZ 240). Wszystkie pro-
dukty występujące na jednostce logi-
stycznej zostały wytworzone w partii 
produkcyjnej 20090218 (IZ 10). 

IZ 21  Numer seryjny 

IZ 21 przeznaczony jest do identyfikacji numeru seryjnego danego produktu. Numer ten jest niepo-
wtarzalnym kodem nadawanym przez producenta na cały czas istnienia pojedynczego opakowania, 
zawierającego określony rodzaj produktu. W połączeniu z numerem produktu oznaczającym w spo-
sób jednoznaczny serię jednakowych lub podobnych towarów (GTIN), numer seryjny identyfikuje 
niepowtarzalnie każdą pojedynczą jednostkę opakowaniową.  

IZ 21 jest pozornie podobny do numeru SSCC. Jednak seryjny numer jednostki logistycznej (IZ 00) 
skonstruowany jest w taki sposób, aby identyfikował jednoznacznie każdą pojedynczą jednostkę 
logistyczną, niezależnie od symbolu produktu w niej się znajdującego. Natomiast numer seryjny (IZ 
21), jest niepowtarzalny dla każdego pojedynczego wyrobu.  

Numer seryjny może mieć dowolną strukturę. Musi jednakże istnieć możliwość zidentyfikowania 
konkretnego produktu przez kontrahenta przy pomocy kombinacji numeru towaru (IZ 01 lub 02) i 
numeru seryjnego (IZ 21), niezależnie od stosowanej struktury kodu. Numer seryjny może zawierać 
do 20 znaków alfanumerycznych. 

Przykład wykorzystania IZ 21: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05  

(10)20090218(21)A/0324-6 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie kre-
skowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje jako 
wariant 03 (IZ 20) produktu oznakowany 
wewnętrznie jako Z-234/20-05 (IZ 240). 
Produkt ten został wytworzony w partii 
produkcyjnej 20090218 (IZ 10) a jego in-
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dywidualny symbol seryjny jest równy: A/0324-6. 

Grupa identyfikatorów daty i czasu 

Składowane w magazynach jednostki logistyczne bardzo często zawierają produkty o określonej 
trwałości. Informacje o zbliżającym się czasie ich zużycia są niekiedy kluczowe dla zarządzania całym 
magazynem. Do tego celu służą identyfikatory zastosowania IZ 11, 13, 15 i 17 określające w kodzie 
kreskowym GS1-128 rodzaj daty związanej z danym produktem. Jeżeli identyfikatory datowe znaj-
dują się na etykietach umieszczonych na jednostkach logistycznych, daty te odnoszą się do wszyst-
kich produktów zawartych wewnątrz.  

W identyfikatorach zastosowania GS1 daty mają precyzyjnie określoną długość zawsze sześciu cyfr, 
w formacie: rok, miesiąc, dzień (RRMMDD). Lata przedstawione są jako dwie ostatnie cyfry odpo-
wiedniego roku kalendarzowego. Do przedstawienia miesięcy używa się dwóch cyfr od stycznia z 
wartością 01, do grudnia o wartości 12. Dzień miesiąca jest zawsze przedstawiony w postaci dwóch 
cyfr. Jeżeli dzień miesiąca jest nieistotny i musi być oznaczony tylko miesiąc i rok, to pole przezna-
czone na określenie dnia wypełnia się zerami ("00"), co oznacza: "Dzień nie określony".  

Przykład określenia daty wg standardów GS1: 

1 lipca 2010 zakodowany będzie jako "100701".  

Koniec sierpnia 2010 zakodowany będzie jako "100800".  

Ponieważ istnieją wymagania prawne, zgodnie z którymi informacja o dacie przydatności produk-
tów, zwłaszcza spożywczych, musi być w sposób klarowny przekazana końcowemu konsumentowi, 
na etykiecie z kodem kreskowym GS1-128 należy umieścić jedną z poniższych dat, w zależności od 
rodzaju towaru (czy są to produkty spożywcze czy nie spożywcze): 

 data produkcji:   IZ (11) 

 data pakowania:   IZ (13)  

 najlepsze do:   IZ (15) 

 data ważności:   IZ (17) 

 data i czas produkcji  IZ (8008) 

 

Wybór odpowiedniego rodzaju daty do wykorzystania na etykiecie logistycznej GS1 jest konse-
kwencją typu daty podanej w formacie czytelnym wzrokowo na samym produkcie (zwykle z powo-
dów prawnych). Umożliwia to spójne śledzenie ruchu i pochodzenia produktów w przypadku ko-
nieczności wycofania danego produktu z rynku. 

IZ 11  Data produkcji 
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Data produkcji wykorzystywana jest dla określenia data wyprodukowania towaru lub jego montażu, 
określona jest zawsze przez producenta. Data może odnosić się do samej jednostki handlowej lub 
jednostek w niej zawartych. 

Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem iden-
tyfikacyjnym jednostki handlowej (GTIN), do której się odnosi. 

Interpretacja IZ (11) zależy od praktycznych potrzeb użytkownika. Można go zastosować np. do 
określenia daty wykonania (lub rozpoczęcia) konkretnej czynności, choćby daty pobrania próbki 
laboratoryjnej, albo wykonania badania, w zależności do czego data ta jest potrzebna. 

Przykład wykorzystania IZ 11: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05 

(10)20090218(21)A/0324-6(11)090807 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie 
kreskowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje 
jako wariant 03 (IZ 20) produktu 
oznakowany wewnętrznie jako Z-
234/20-05 (IZ 240). Produkt ten zo-
stał wytworzony w partii produkcyj-
nej 20090218 (IZ 10) a jego indywi-
dualny symbol seryjny jest równy: 
A/0324-6. Produkt ten został wytwo-
rzony w dniu 7 sierpnia 2009 roku (IZ 11). 

 

IZ 13  Data pakowania  

Data zapakowania podstawowego produktu zawartego w opakowaniu określana jest za pomocą IZ 
13. Jest to atrybut konkretnej jednostki handlowej (GTIN) i dlatego powinien być przedstawiany 
łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi. 

Przykład wykorzystania IZ 13: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05 

(10)20090218(21)A/0324-6(11)090807(13)090809 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie 
kreskowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje 
jako wariant 03 (IZ 20) produktu 
oznakowany wewnętrznie jako Z-
234/20-05 (IZ 240). Produkt ten został 
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wytworzony w partii produkcyjnej 20090218 (IZ 10) a jego indywidualny sym-
bol seryjny jest równy: A/0324-6. Produkt ten został wytworzony w dniu 7 
sierpnia 2009 roku (IZ 11) a zapakowany w dniu 9 sierpnia 2009 roku (IZ 13). 

IZ 15  Minimalna data trwałości 

Minimalna data trwałości wyróżniana przez IZ 15, wskazuje najlepszy termin konsumpcji lub czas 
użycia danego produktu. Dotyczy on jakości produktu. W języku angielskim określana jest jako „best 
before” – czyli „najlepsze przed”. W prawodawstwie polskim określono ją jako "datę minimalnej 
trwałości". 

W myśl Dyrektywy UE nr 79/112, jest to data, do której prawidłowo przechowywany środek spo-
żywczy zachowuje pełne właściwości jakościowe i zdrowotne. Warunek oznakowania tą datą jest 
taki, że po upływie tego terminu środek spożywczy może utracić najwyższą jakość, ale w dalszym 
ciągu, w przypadku spożycia go przez konsumenta, nie stanowi zagrożenia zdrowotnego (np. zwie-
trzała kawa lub herbatniki, które straciły kruchość po przekroczeniu tego terminu). 

Podobnie, jak daty poprzednio omówione (IZ 11 i IZ 15), stanowi ona atrybut konkretnej jednostki 
handlowej (GTIN) i dlatego powinna być przedstawiana łącznie z numerem identyfikacyjnym jed-
nostki handlowej, do której się odnosi. 

Przykład wykorzystania IZ 15: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05 

(10)20090218(21)A/0324-6(11)090807(13)090809(15)091200 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie 
kreskowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje 
jako wariant 03 (IZ 20) produktu ozna-
oznakowany wewnętrznie jako Z-
234/20-05 (IZ 240). Produkt ten został 
wytworzony w partii produkcyjnej 
20090218 (IZ 10) a jego indywidualny 
symbol seryjny jest równy: A/0324-6. 
Produkt ten został wytworzony w dniu 
7 sierpnia 2009 roku (IZ 11) a zapako-
wany w dniu 9 sierpnia 2009 roku (IZ 
13). Produkt oznaczony numerem 
059000002017622 (IZ 01) jest jeszcze przydatny do spożycia przed dniem 30 
grudnia 2009 roku (IZ 15). 

IZ 17  Maksymalna data trwałości 

Maksymalna data trwałości wyróżniana poprzez IZ 17 wskazuje limit czasu konsumpcji lub użycia 
danego produktu i dotyczy bezpieczeństwa konsumenta. W języku angielskim określa się ją jako 
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„use by” – czyli „użyć / spożyć przed”. W prawodawstwie polskim określono ją jako "termin przy-
datności do spożycia".  

W myśl Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/112 stosuje się ją dla produktów nietrwałych mikrobiolo-
giczne lub produktów dietetycznych. Spożycie produktu oznaczonego formułką „use by” po upływie 
tego terminu, może spowodować konsekwencje zdrowotne. Jest to data, po upływie której środek 
spożywczy nie może znajdować się w obrocie handlowym.  

Maksymalna data trwałości również stanowi atrybut konkretnej jednostki handlowej (GTIN) i dlate-
go powinna być przedstawiana łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której 
się odnosi. 

Przykład wykorzystania IZ 17: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05 

(10)20090218(21)A/0324-6(11)090807(13)090809(15)091200(17)100215 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie 
kreskowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje 
jako wariant 03 (IZ 20) produktu 
oznakowany wewnętrznie jako Z-
234/20-05 (IZ 240). Produkt ten zo-
stał wytworzony w partii produkcyj-
nej 20090218 (IZ 10) a jego indywi-
dualny symbol seryjny jest równy: 
A/0324-6. Produkt ten został wytwo-
rzony w dniu 7 sierpnia 2009 roku (IZ 
11) a zapakowany w dniu 9 sierpnia 
2009 roku (IZ 13). Produkt oznaczony 
numerem 059000002017622 (IZ 01) 
jest jeszcze przydatny do spożycia przed dniem 30 grudnia 2009 roku (IZ 15). 
Nie powinno się go jednak spożywać po dniu 15 lutego 2010 roku (IZ 17). 

IZ 8008  Data i czas produkcji 

Data i czas produkcji oznacza datę i czas wyprodukowania lub zmontowania produktu określone 
przez jego producenta. Data i czas mogą odnosić się do samej jednostki handlowej lub jednostek 
innych zawartych w opakowaniu zbiorczym. 

Ten identyfikator ma strukturę podobną jak pozostałe identyfikatory datowe, ale jest wzbogacony 
sześcioma cyframi oznaczającymi poza datą jeszcze czas wyprodukowania. 

Struktura danych dla IZ 8008 jest następująca: 

 Rok (RR)  dziesiątki i jednostki roku (np. 2000 = 00) 

 Miesiąc (MM) numer miesiąca (np. styczeń = 01) 
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 Dzień (DD) numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. 2 dzień = 02) 

 Godzina (GG) oznaczenie godziny według czasu lokalnego (np. 2 po południu = 14) 

 Minuty (MM) oznaczenie minuty (mogą być pominięte, jeżeli nie są potrzebne) 

 Sekundy (SS) oznaczenie sekund (mogą być pominięte, jeżeli nie są potrzebne) 

Ponieważ jest to atrybut określonej jednostki handlowej, nie powinien być przetwarzany oddzielnie, 
ale łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej (GTIN), do której się odnosi. 

Przykład wykorzystania IZ 8008: 

(01)05900002017622(20)03(240)Z-234/20-05 

(10)20090218(21)A/0324-6(8008)00010214 

Opis przykładu: opakowanie oznakowane w kodzie 
kreskowym GS1-128 numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 01) występuje 
jako wariant 03 (IZ 20) produktu ozna-
kowany wewnętrznie jako Z-234/20-
05 (IZ 240). Produkt ten został wytwo-
rzony w partii produkcyjnej 20090218 
(IZ 10) a jego indywidualny symbol se-
ryjny jest równy: A/0324-6 (IZ 21). 
Produkt ten został wytworzony w dniu 
2 stycznia 2000 roku dokładnie o 
g.14:00:00 (IZ 8008). 

Grupa identyfikatorów ilościowych 

Składowane w magazynie produkty niezależnie od tego, czy są składowane „luzem” czy w formach 
opakowań logistycznych, zawsze występują w określonej ilości. Do jednoznacznego wyróżniania 
rzeczywistej ilości składowanych materiałów wykorzystywane są następujące identyfikatory zasto-
sowania: IZ 30 oraz IZ 37  

IZ 37  Standardowa liczba sztuk opakowań na jednostce logistycznej 

Identyfikator IZ 37 identyfikuje stałą liczbę sztuk zawartości. Stosowany musi być zawsze razem z IZ 
02.  

IZ 37 zawsze dotyczy standardowej ilości materiału znajdującego się w nadrzędnej jednostce logi-
stycznej. 

Przykład wykorzystania IZ 37: 

(02)05900002017622(37)12 
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(10)20090218 

(00)059000001000000913 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowanej 
w kodzie kreskowym GS1-128 numerem 
SSCC 059000001000000913 (IZ 00) 
znajduje się 12 (IZ 37) opakowań ozna-
kowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02). Wszystkie 
produkty występujące na jednostce lo-
gistycznej zostały wytworzone w partii 
produkcyjnej 20090218 (IZ 10). 

IZ  30 Zmienna ilość 

Identyfikator IZ 30 wyróżnia rzeczywistą, niestandardową liczbę sztuk towaru w opakowaniu. Sto-
sowany jest on zawsze w połączeniu z IZ 01 (numer GTIN). Opakowania takie (o zmiennej liczbie 
sztuk zawartości) są specjalnie oznaczane numerem GTIN, w którym pierwsza z lewej strony cyfra 
jest równa „9”. 

Numer GTIN (z „9” na początku) związany z IZ 30 zawsze oznacza jednostkę miary danego materia-
łu, np. GTIN jednej sztuki, GTIN jednego metra, GTIN jednego litra, GTIN jednego kilograma itp. 

Rzeczywista liczba sztuk danego materiału oznaczonego 14-cyfrowym numerem GTIN z „9” na po-
czątku zawsze podawana jest w polu danych identyfikowanym przez IZ 30.  

Rzeczywista ilość – inna niż sztuki - danego materiału oznaczonego 14-cyfrowym numerem GTIN z 
„9” na początku zawsze podawana jest w polu danych identyfikowanym przez jeden z IZ  grupy 
„30nn” określających ilości w danej mierze (IZ-ty te są opisane w następnym podrozdziale). 

Przykład wykorzystania IZ 30: 

(01)95900002017626(30)12 

(10)20090218 

(00)059000001000000913 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowanej 
w kodzie kreskowym GS1-128 nume-
rem SSCC 059000001000000913 (IZ 
00) aktualnie znajduje się 12 (IZ 30) 
opakowań oznakowanych numerem 
GTIN 959000002017626 (IZ 01). 
Wszystkie produkty występujące na 
jednostce logistycznej zostały wytwo-
rzone w partii produkcyjnej 20090218 
(IZ 10). 
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Grupa identyfikatorów miary ilości 

Opisane niżej czterocyfrowe IZ oznaczają różne rodzaje miar. Czwarta cyfra w danym IZ oznacza 
położenie miejsca dziesiętnego. Same dane mają format pola numerycznego o zawsze stałej długo-
ści sześciu cyfr. 

Wskaźnik miejsca dziesiętnego oznacza miejsce, w którym system informatyczny musi postawić 
umowny przecinek. Rzeczywistą wartość przedstawioną w odpowiedniej jednostce miary, system 
informatyczny otrzymuje poprzez podzielenie zakodowanej na sześciu znakach numerycznych war-
tości przez 10 potęgowane wartością czwartej cyfry w IZ.  

Należy pamiętać, że miejsce dziesiętne może również znajdować się przed polem sześciu cyfr. 

Przykład uzyskiwania rzeczywistej wartości dla IZ 310n (dotyczy kilogramów): 

(3100)000035 = 35 / 100 kilogramów = 35 kg 

(3103)000035 = 35 / 103 kilogramów = 0,035 kg = 35 gramów  

(3109)000035 = 35 / 109 kilogramów 0,000000035 kg = 0,000035 gramów 

Przedstawiona powyżej zasada uzyskiwania przez system informatyczny WMS wartości zaszyfrowa-
nej w kodzie kreskowym GS1-128 jest taka sama dla różnych rodzajów miar. 

Identyfikatory zastosowań zaprojektowane do wyróżniania miar identyfikują różne rodzaje miar 
związanych z handlem bądź z logistyką. Miary handlowe odnoszą się do towarów o zmiennej ilości, 
gdzie ilość służy do późniejszego obliczania ceny przy sprzedaży i zakupie. Miary logistyczne odno-
szą się do jednostek, na których są naniesione i mają zastosowanie najczęściej w dystrybucji, w pro-
cesach składowania i transportu. 

Poza miarami metrycznymi w systemie GS1 występują również miary niemetryczne do specjalnych 
zastosowań przy współpracy z przedsiębiorstwami nie stosującymi międzynarodowego systemu SI. 
Partnerzy handlowi działający w logistycznych łańcuchach dostaw powinni uzgodnić między sobą 
stosowanie odpowiedniego systemu, przyjętego w danej branży.  

Identyfikatory zastosowań dla miar handlowych 

IZ-ty przedstawione w poniższej tabeli identyfikują różne rodzaje miar handlowych, odnoszących się 
do jednostek o zróżnicowanej ilości, gdzie miar tych używa się do obliczenia rzeczywistej ceny za 
rzeczywistą ilość materiału. Format danych dla miar handlowych jest zawsze 6-cyfrowy. 

Tabela 3. Wykaz identyfikatorów zastosowania dla miar handlowych 

IZ Definicja Jednostka miary 

310d Waga netto Kilogramy 

311d Długość lub pierwszy wymiar, handel Metry 

312d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, handel Metry 

313d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, handel Metry 

314d Powierzchnia, handel Metry kwadratowe 

315d Objętość netto Litry 

316d Objętość netto Metry sześcienne 
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320d Waga netto Funty 

321d Długość lub pierwszy wymiar, handel Cale 

322d Długość lub pierwszy wymiar, handel Stopy 

323d Długość lub pierwszy wymiar, handel Jardy 

324d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, handel Cale 

325d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, handel Stopy 

326d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, handel Jardy 

327d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, handel Cale 

328d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, handel Stopy 

329d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, handel Jardy 

350d Powierzchnia, handel Cale kwadratowe 

351d Powierzchnia, handel Stopy kwadratowe 

352d Powierzchnia, handel Jardy kwadratowe 

356d Waga netto Uncje troy 

357d Objętość netto Uncje (USA) 

360d Objętość netto Kwarty 

361d Objętość netto Galony (USA) 

364d Objętość netto Cale sześcienne 

365d Objętość netto Stopy sześcienne 

366d Objętość netto Jardy sześcienne 

„d” oznacza wskaźnik położenia umownego miejsca dziesiętnego 

 

Identyfikatory zastosowań dla miar logistycznych 

IZ-ty przedstawione w poniższej tabeli identyfikują różne miary wymagane dla potrzeb logistycz-
nych. Są one istotne zwłaszcza w procesach dystrybucji i odnoszą się do jednostek, na których są 
zaznaczone. Podobnie, jak dla miar handlowych, format danych dla miar logistycznych jest zawsze 
6-cyfrowy. 

Tabela 4. Wykaz identyfikatorów zastosowania dla miar logistycznych 

IZ Definicja Jednostka miary 

330d Waga brutto Kilogramy 

331d Długość lub pierwszy wymiar, logistyka Metry 

332d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, logistyka Metry 

333d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, logistyka Metry 

334d Powierzchnia, logistyka Metry kwadratowe 

335d Objętość brutto Litry 

336d Objętość brutto Metry sześcienne 

340d Waga brutto Funty 

341d Długość lub pierwszy wymiar, logistyka Cale 

342d Długość lub pierwszy wymiar, logistyka Stopy 

343d Długość lub pierwszy wymiar, logistyka Jardy 

344d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, logistyka Cale 

345d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, logistyka Stopy 

346d Szerokość, średnica lub drugi wymiar, logistyka Jardy 

347d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, logistyka Cale 

348d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, logistyka Stopy 

349d Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar, logistyka Jardy 

353d Powierzchnia, logistyka Cale kwadratowe 

354d Powierzchnia, logistyka Stopy kwadratowe 

355d Powierzchnia, logistyka Jardy kwadratowe 

362d Objętość brutto Kwarty 

363d Objętość brutto Galony (USA) 

367d Objętość brutto Cale sześcienne 

368d Objętość brutto Stopy sześcienne 

369d Objętość brutto Jardy sześcienne 

„d” oznacza wskaźnik położenia umownego miejsca dziesiętnego 
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Grupa identyfikatorów wymiany danych 

IZ 400  Symbol zamówienia 

IZ 400 identyfikuje symbol zamówienia złożonego przez zamawiającego. Pole danych może przyj-
mować wartości do 30 znaków alfanumerycznych.  

Przedstawienie symbolu zlecenia zakupu w postaci kodów kreskowych pozwala kontrahentom na 
sprawdzanie dokumentów dostawy i automatyczne porównywanie dostarczonych towarów z awi-
zem dostawy lub zleceniem zakupu. Oprócz tego ułatwia on dokładne sprawdzanie faktur.  

Przykład wykorzystania IZ 400: 

(02)05900002017622(37)12 

(10)20090218(400)ABCD-59/245-6 

(00)059000001000000913 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowa-
nej w kodzie kreskowym GS1-128 
numerem SSCC 
059000001000000913 (IZ 00) znajdu-
je się 12 (IZ 37) opakowań oznako-
wanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02). Wszystkie 
produkty występujące na jednostce logistycznej zostały wytworzone w partii 
produkcyjnej 20090218 (IZ 10). Odbiorca złożył zamówienie o symbolu: ABCD-
59/245-6 (IZ 400). 

IZ 401  Symbol przesyłki 

IZ 401 służy do identyfikacji numeru przesyłki. Przesyłka (jednostka logiczna) zawiera określoną ilość 
towarów (jednostek fizycznych), zebranych razem do celów transportowych. Numer przesyłki jest 
nadawany przez przewoźnika do identyfikacji licznego zbioru dóbr, które zostały mu przekazane. 
Pole danych może przyjmować wartości do 30 znaków alfanumerycznych.  

Zazwyczaj ten IZ stosowany jest z IZ 00 Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (SSCC). Sam SSCC 
identyfikuje osobno każdą jednostkę logistyczną, stanowiącą część przesyłki wyróżnianej przez IZ 
401. Symbol przesyłki może być naniesiony na różnych elementach przesyłki, stanowiąc ich wspólne 
oznaczenie. 

Struktura pola danych dla IZ 401 jest następująca: prefiks firmy wg GS1 + symbol przesyłki nanoszo-
ny przez przedsiębiorstwo. 

Przykład wykorzystania IZ 401: 

(02)05900002017622(37)12(20)03(240)Z-234/20-05 
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(10)20090218 

(00)059000001000000913 

(401)5901432-12/2345.6 

Opis przykładu: na jednostce logistycznej oznakowa-
nej w kodzie kreskowym GS1-128 nu-
merem SSCC 059000001000000913 
(IZ 00) znajduje się 12 (IZ 37) opako-
wań oznakowanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02). Opakowa-
nia te zawierają wariant produktu 03 
(IZ 20) oznakowany wewnętrznie jako 
Z-234/20-05 (IZ 240). Wszystkie pro-
dukty występujące na jednostce logi-
stycznej zostały wytworzone w partii 
produkcyjnej 20090218 (IZ 10). Ta 
jednostka logistyczna 
059000001000000913 (IZ 00) jest elementem przesyłki oznaczonej, jako 
5901432-12/2345.6 (IZ 401). 

Grupa identyfikatorów lokalizacji 

IZ-ty opisane w tym podrozdziale identyfikują numery lokalizacyjne oraz ich funkcje wykorzystywa-
ne w transakcjach handlowych. 

IZ 410 do 414 oznaczają lokalizację fizyczną lub funkcjonalną, przy pomocy numeru lokalizacyjnego 
GLN wg GS1. 

IZ 420 i 421 identyfikują kody pocztowe. Są one zwykle nadawane przez krajowe władze pocztowe. 
Nie identyfikują one dokładnej lokalizacji, ale służą jako informacja uzupełniająca w sytuacjach wy-
magających sortowania lub opracowywania trasy opakowań transportowych.  

IZ 422 oznacza kraj pochodzenia produktu. 

Identyfikatory zastosowania wyróżniające odpowiednie rozumienie lokalizacji w postaci jej standar-
dowego numeru GLN przedstawia Tabela 2. 

Przykład wykorzystania IZ 413: 

(02)05900002017622(37)12 

(10)20090218 

(00)059000001000000913 

(413)5900001017623 
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Opis przykładu: jednostka logistyczna oznakowana w 
kodzie kreskowym GS1-128 numerem 
SSCC 059000001000000913 (IZ 00), 
na której znajduje się 12 (IZ 37) stan-
dardowych opakowań oznakowanych 
numerem GTIN 059000002017622 (IZ 
02) wytworzonych w partii produkcyj-
nej 20090218 (IZ 10), będzie dostar-
czona do miejsca przeznaczenia iden-
tyfikowanego numerem GLN 
5900001017623 (IZ 413). 

Grupa identyfikatorów do zastosowań wewnętrznych 

IZ 90  Wyróżnik danych wykorzystywany do zastosowań wewnętrznych lub uzgodnionych obu-
stronnie 

IZ 90 przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz magazynu lub dla zastosowań obustronnie uzgod-
nionych między użytkownikami magazynów. Przedsiębiorstwa mogą zastosować swoją wewnętrzną 
strukturę kodu dla własnych celów i zakodować je razem z odpowiednimi IZ, według własnego wy-
boru, np. numeracja miejsc magazynowych. Głównie jednak IZ 90 służy do przedstawienia informa-
cji potrzebnych partnerom handlowym, których nie uwzględniają pozostałe istniejące IZ. Pola da-
nych mogą przyjmować wartości do 30 znaków alfanumerycznych.  

Przykład wykorzystania IZ 90: 

(02)05900002017622(37)12 

(10)20090218 

(00)059000001000000913 

(90)ZP-123/2 

Opis przykładu: jednostka logistyczna oznakowana w 
kodzie kreskowym GS1-128 nume-
rem SSCC 059000001000000913 (IZ 
00), na której znajduje się 12 (IZ 37) 
standardowych opakowań oznako-
wanych numerem GTIN 
059000002017622 (IZ 02) wytworzo-
nych w partii produkcyjnej 20090218 
(IZ 10), zawiera produkty wytworzo-
ne na mocy zlecenia produkcyjnego o 
symbolu ZP-123/2 (IZ 90). 

IZ 91 do 99  Wyróżnik danych wykorzystywany wyłącz-
nie do zastosowań wewnętrznych  
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IZ 91 do 99 przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego danej firmy. Nie należy ich stoso-
wać na etykietach podczas wymiany danych, ponieważ każdy magazyn ma prawo używać te identy-
fikatory do swoich indywidualnych celów. 

Przedsiębiorstwa mogą opracować swoją własną strukturę wewnętrzną tego kodu dla swoich wła-
snych celów i kodować je łącznie z odpowiednimi innymi IZ, według własnego uznania. Te IZ nie są 
przeznaczone do użytku ogólnego. Pola danych mogą przyjmować wartości do 30 znaków alfanu-
merycznych.  

Kody kreskowe przedstawiające wewnętrzne IZ i ich dane powinny zostać trwale zniszczone zanim 
towar opuści magazyn.  

©Jerzy Majewski 
Październik 2011 

 


