El˝bieta Ha∏as
Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

GS1 w najbli˝szych latach
Zgromadzenie Ogólne jest najwa˝niejszym organem w GS1: zatwierdza
plany i bud˝et oraz podejmuje wszystkie strategiczne decyzje – tak˝e te, dotyczàce kierunków dzia∏ania. W tym roku Zgromadzenie Ogólne, z udzia∏em
270 delegatów z 73 organizacji krajowych, odby∏o si´ w Seulu, w Korei Po∏udniowej.
W uroczystym otwarciu Zgromadzenia wzià∏ udzia∏ przedstawiciel rzàdu
Korei Po∏udniowej, Pan Young-Ju Kim,
Minister Handlu, Przemys∏u i Energii.
W swoim wystàpieniu Pan Minister
przedstawi∏ najwa˝niejsze osiàgni´cia
ekonomiczne i technologiczne Korei
Po∏udniowej w ostatnich latach. PodkreÊli∏ znaczàcà rol´ rzàdu koreaƒskiego w budowaniu jak najlepszego Êrodowiska sprzyjajàcego wzrostowi ekonomicznemu. Wyrazi∏ tak˝e du˝e uznanie
dla osiàgni´ç we wdra˝aniu standardów GS1 w Korei Po∏udniowej.

cych zaufanie potrzebne do urzeczywistnienia wizji.
Zatwierdzony na Zgromadzeniu
Ogólnym trzyletni plan strategiczny na
lata 2007 – 2010 i roczny plan na rok
2007 – 2008, w pe∏ni odzwierciedlajà
nowe cele i zadania, które stawia sobie
organizacja. Do najwa˝niejszych, przyj´tych inicjatyw nale˝à:
Sonny Singh, Senior Vice President Oracle
(fot. GS1).

Do najwa˝niejszych decyzji, podj´tych
na Zgromadzeniu Ogólnym, nale˝à:
• zatwierdzenie nowej misji i wizji organizacji
• zatwierdzenie 3-letniego i jednorocznego planu dzia∏ania
• wybór nowych cz∏onków Rady zarzàdzajàcej
• przyj´cie nowych paƒstw do organizacji.

Wizja i misja sà bardzo wa˝ne dla
ka˝dej organizacji, gdy˝ pokazujà,
czym ona jest i jakie ma cele. Dotychczasowa wizja i misja, ograniczajàce si´
w swoim brzemieniu do obszaru zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw, nie oddawa∏a w pe∏ni nowych us∏ug GS1, takich jak
GDSN czy eCom oraz planów organizacji odnoÊnie dzia∏aƒ w nowych sektorach, takich, jak ochrona zdrowia czy
Minister Young-Ju Kim na obradach ZG
wojsko. Nowa wizja i misja sà znacznie
GS1 w Seulu (fot. GS1).
bardziej inspirujàce i lepiej oddajà nowy, zmieniony w ostatnich latach chaDrugim wa˝nym goÊciem tegorocz- rakter organizacji.
nego Zgromadzenia Ogólnego by∏ Pan
Sonny Singh, Senior Vice President firW swojej wizji GS1 dà˝y do takiego
my Oracle. Pan Singh podkreÊli∏, jak Êwiata, w którym towary, ∏adunki, obiekwielkie znaczenie dla sprostania konku- ty i wszystkie inne rzeczy oraz zwiàzane
rencji ma obecnie umiej´tnoÊç wyko- z nimi informacje przemieszczajà si´
rzystaniu nowych technologii informa- w sposób efektywny i bezpieczny, aby zatycznych oraz wzajemna wspó∏praca. pewniç jak najwi´ksze korzyÊci biznesowe
Zwróci∏ uwag´ na niezb´dnoÊç stoso- oraz wp∏ynàç na popraw´ ˝ycia ludzi,
wania jednego wspólnego j´zyka bizne- ka˝dego dnia i w ka˝dym miejscu.
su oraz globalnych i otwartych standarMisjà GS1 jest byç neutralnym liderem,
dów. PodkreÊli∏ rol´ GS1 w skutecznym wspierajàcym Êrodowiska biznesowe,
rozwijaniu i wdra˝aniu tych standar- umo˝liwiajàcym tym Êrodowiskom rozdów oraz znaczenie, jakie dla firmy wijanie i wdra˝anie standardów, stanoOracle ma wspó∏praca z GS1.
wiàcych podstaw´ narz´dzi oraz budujà-

• Program GS1 DataBar
Od 1 stycznia 2010 roku w punktach
sprzeda˝y detalicznej zacznà funkcjonowaç nowe kody kreskowe – GS1
DataBar. W ramach programu, GS1
przygotowuje rynek do nowych kodów,
a w tym pomaga organizacjom krajowym w przygotowaniu firm – uczestników systemu do korzystania z nowych
symbolik. Program obejmuje szerokà
akcj´ informacyjnà, przygotowanie materia∏ów szkoleniowych i wytycznych
wdro˝eniowych, wsparcie dla wdro˝eƒ
pilotowych oraz wspó∏prac´ z dostawcami sprz´tu i oprogramowania, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi.
• Wzrost wykorzystania numerów identyfikacyjnych GS1
Celem tej inicjatywy jest rozszerzenie wykorzystania numerów GTIN i GLN
w innych bran˝ach poza FMCG oraz wypracowanie jednolitej, globalnej strategii w zakresie ich przyznawania i zarzàdzania nimi
• GS1 eCOM program
W ramach tego programu celem GS1
jest integracja dotychczas wypracowanych standardów XML ze standardami
tworzonymi przez mi´dzynarodowà organizacj´ UN/CEFACT oraz wypracowanie wspólnie z UN/CEFACT standardów
dla e-administracji. Ponadto program
obejmuje tak˝e integracj´ ze standardami Rosettanet, stosowanymi g∏ownie
w USA i Azji w bran˝y elektronicznej
• Wdro˝enie GDSN
GDSN (Globalna Sieç Synchronizacji Danych) ju˝ istnieje i ∏àczy ze sobà 19 cer-
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tyfikowanych katalogów elektronicznych na ca∏ym Êwiecie. Celem programu jest szerokie wykorzystanie sieci
w procesach wymiany danych podstawowych o produktach w bran˝y FMCG.
• Wdro˝enie EPC
Ratyfikacja standardu EPCIS w kwietniu 2007 roku to kamieƒ milowy w tworzeniu sieci EPC Global, ∏àczàcej ze sobà technologi´ RFID z Internetem. Celem programu jest doprowadzenie do
praktycznej realizacji koncepcji „Internetu produktów”, w której towary sà
identyfikowane indywidualnie za pomocà tagów radiowych, a informacja
o ich przemieszczaniu si´ jest dost´pna
on-line w Internecie

ceprzewodniczàcymi zostali: Juan Antonio Sanfeliu, CEO hiszpaƒskiej firmy Manufacturas Antonio Gassol oraz Robert
A. McDonald, Vice-Chairman Global
Operations, Procter & Gamble Company.
W uznaniu zas∏ug przy budowaniu
nowej organizacji, poprzedni Przewodniczàcy GS1, Pan Timothy Smucker,

Danny Wegmann, ponownie wybrany Przewodniczàcym GS1 (fot. GS1).

s∏u˝by zdrowia.
Corocznym zwyczajem, na Zgromadzeniu Ogólnym wybrano w∏adze Stowarzyszenia. Przewodniczàcym GS1 zosta∏ ponownie wybrany Danny Wegmann, CEO Wegman’s Food Markets,
• Globalna inicjatywa GS1 w ochronie Inc., amerykaƒskiej sieci detalicznej. Wizdrowia
Sektor ochrony zdrowia jest drugim –
po FMCG – priorytetowym obszarem
wdra˝ania standardów GS1. Jednoznaczna identyfikacja leków i pacjentów ma ogromne znaczenie w procesie
leczenia, bo koszt b∏´du jest tu niezmiernie wysoki. Celem, jaki stawia sobie ta inicjatywa, jest doprowadzenie
do stosowania jednolitych globalnych
identyfikatorów do identyfikacji leków,
Robert A. McDonald, Vice-Chairman Glomateria∏ów medycznych i urzàdzeƒ, pabal Operations, Procter & Gamble Compacjentów oraz wdro˝enia metod autony (fot. GS1).
matycznego odczytu w placówkach

Od lewej: poprzedni Przewodniczàcy GS1,
Timothy Smucker i Juan Antonio Sanfeliu,
CEO hiszpaƒskiej firmy Manufacturas Antonio Gassol (fot. GS1).

Chairman i CEO J.M. Smucker Company,
otrzyma∏ do˝ywotni, honorowy tytu∏
Chairman Emeritus
Ponadto przyj´to do GS1 4 nowe organizacje: GS1 Benin, GS1 Nigeria, GS1
Pakistan i GS1 Tad˝ykistan. W sk∏ad
GS1 wchodzi obecnie 108 organizacji
krajowych, które w sumie w 150 krajach oferujà standardy, rozwiàzania
i us∏ugi GS1.

W nast´pnym numerze „Logistyki” uka˝à si´ m.in. artyku∏y:
Ireneusza Fechnera: „Informacyjne aspekty zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw w sektorze FMCG”
Henryka Woêniaka: „Koszty logistyczne we wspó∏czesnej gospodarce”
Sergio Bologna: Strategie wielkich operatorów logistycznych
Andrzeja Jezierskiego: „Audyt logistyczny w procesach gospodarczych”
Olgierda Bagniewskiego: „Zarzàdzanie Êrodkami finansowymi w bran˝y TSL. Wykorzystanie produktów
strukturalizowanych”
Ryszarda Rolbieckiego i Iwa Nowaka: „Dunaj jako ogniwo ∏aƒcucha logistycznego. Transportowe
wykorzystanie drogi wodne”
Paw∏a Hanczara: „Symulacja – narz´dzie analizy przep∏ywu towarów w systemie dystrybucyjnym”
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