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Anna Kosmacz-Chodorowska
Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

Poczta Polska liderem we wdra˝aniu standardów
globalnych (cz. I)
Jak wiele instytucji, nie tylko pocztowych, chcàc usprawniç swojà dzia∏alnoÊç, Poczta Polska wdro˝y∏a system
automatycznej identyfikacji danych
(ang. Automatic Data Capture – ADC)
z wykorzystaniem kodów kreskowych.
W celu zapewnienia najbardziej efektywnego wdro˝enia kodów kreskowych, a w przysz∏oÊci równie˝ wymiany dokumentów w postaci standardowych komunikatów elektronicznych
(ang. Electronic Data Interchange – EDI),
wdro˝enie systemu ADC oparto o standardy globalne GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC). Tylko takie podejÊcie
uwzgl´dnia potrzeby i uwarunkowania
wewn´trzne Poczty Polskiej i ka˝dej innej firmy, a jednoczeÊnie jest zgodne
ze Êwiatowymi standardami, dzi´ki
czemu odpowiada równie˝ potrzebom
obecnych i przysz∏ych klientów, krajowych i zagranicznych.

Dlaczego zastosowano
standardy globalne GS1
WÊród istniejàcych aplikacji kodów
kreskowych mo˝na wyró˝niç rozwiàzania indywidualne, bran˝owe i globalne
(uniwersalne). Nie od razu Poczta Polska zdecydowa∏a si´ na rozwiàzanie
w oparciu o standardy globalne GS1.
W poczàtkowej fazie firma pracowa∏a
nad w∏asnym, wewn´trznym rozwiàzaniem. Tà drogà niestety podà˝a wiele
firm i to z ró˝nych sektorów.
1. Rozwiàzania indywidualne w zakresie
kodów kreskowych
W rozwiàzaniach indywidualnych
stosowaç mo˝na dowolne symboliki
kodów kreskowych (jest ich kilkaset rodzajów) z wyjàtkiem tak zwanych symbolik bezpiecznych, to znaczy zarezerwowanych wy∏àcznie do standardu globalnego, dla ÊciÊle okreÊlonych zastosowaƒ (globalnych, krajowych i wewn´trznych). Zalecenia Âwiatowego

Zwiàzku Pocztowego (UPU) uwzgl´dniajà takie rozwiàzania (okreÊlane jako
„prywatne”), jednak mogà byç one wykorzystywane wy∏àcznie w ramach danej firmy. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e
sà to rozwiàzania najmniej efektywne,
gdy˝:
– nie mogà byç wykorzystywane przez
firm´ do kontaktów jej z otoczeniem
– nie mogà byç wykorzystywane przez
firm´ do usprawnienia innych funkcji,
jakie realizuje ta firma (stosuje si´
w nich standardy globalne).
W takiej sytuacji firma musi stosowaç
odr´bne systemy ADC, co zawsze podnosi koszty.
2. Zalecenia UPU odnoÊnie stosowania
standardów kodów kreskowych
Po oko∏o dwuletnich przymiarkach
do rozwiàzaƒ wewn´trznych, w Poczcie
Polskiej zacz´to rozpatrywaç wdro˝enie systemu ADC w oparciu o rozwiàzania co prawda mi´dzynarodowe, ale
wy∏àcznie o zasi´gu bran˝owym.
W tym celu rozpatrywano rozwiàzania,
jakie dla tej bran˝y przygotowa∏ Âwiatowy Zwiàzek Pocztowy – standardy
bran˝owe S24-1 i S26-1. JednoczeÊnie
UPU rekomenduje przedsi´biorstwom
pocztowym, stosujàcym S24-1 i S26-1,
˝eby mog∏y przetwarzaç informacje
o przesy∏kach, zapisywane w innych
standardach zgodnych z Normami Europejskimi: EN1572 i EN1573, w tym
w standardzie globalnym GS1. Wytyczne UPU zalecajà tak˝e, aby firma stosujàca rozwiàzania w∏asne wykorzystywa∏a równie˝ standardy globalny i bran˝owe, jeÊli takie stosujà jej partnerzy
(w Polsce klienci Poczty Polskiej stosujà
standardy globalne GS1).
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w przypadku stosowania rozwiàzaƒ wewn´trznych i bran˝owych, u˝ywanych
jest wiele rodzajów symbolik kodowych, co oznacza, ˝e firma taka musia-

∏aby stosowaç równolegle kilka lub kilkadziesiàt rozwiàzaƒ, adaptujàc nie zabezpieczone symboliki, stosowane
przez pojedyncze firmy wed∏ug ich wewn´trznych rozwiàzaƒ. Takie za∏o˝enie
tworzy wysoki koszt stosowanych zarówno urzàdzeƒ, jak i rozwiàzaƒ oraz
stosowanie ma∏o przyjaznych rozwiàzaƒ z punku widzenia ich obs∏ugi przez
pracowników poczty (na przyk∏ad je˝eli kilka firm zastosuje tà samà symbolik´ kodu to z uwagi na mo˝liwoÊç zdublowania identyfikatora, nie ma automatycznej mo˝liwoÊci ich rozró˝nienia
odnoÊnie wartoÊci sczytywanych danych kodowych. Nie ma te˝ zabezpieczenia przed sczytywaniem kodów
z dokumentów firm, z którymi Poczta
Polska nie podpisa∏a stosownej umowy
i co do której nie uruchomi∏a kolejnego
modu∏u oprogramowania. W ka˝dym
zatem przypadku, gdy nadawca posiada w∏asny system kodowania przesy∏ek
kodem kreskowym, Poczta Polska jest
zmuszona przygotowaç interfejs umo˝liwiajàcy automatyczne wprowadzenie
danych do w∏asnego systemu informatycznego. Najkorzystniejszym rozwiàzaniem tych problemów jest wi´c stosowanie zarówno przez Poczt´ Polskà,
jak i jej klientów, standardów globalnych GS1.

Wdra˝anie kodów kreskowych
na przesy∏kach pocztowych
Opierajàc si´ na powy˝szej analizie
rozwiàzaƒ wewn´trznych i bran˝owych
oraz zaleceƒ UPU, Poczta Polska przyj´∏a do stosowania standardy globalne
GS1. Ju˝ w 2001 roku Dyrektor Generalny Poczty Polskiej (Jacek Turczyƒski)
wyda∏ stosowne zarzàdzenie w sprawie
kodu kreskowego obowiàzujàcego
w firmie, odnoÊnie wdro˝enia systemu
ADC z wykorzystaniem kodów kreskowych do procesu obs∏ugi przesy∏ek
i opakowaƒ zbiorczych.
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Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy
z dnia 30.07.1999 roku o Paƒstwowym
Przedsi´biorstwie U˝ytecznoÊci Publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. nr 106 poz.
675), zarzàdzi∏ wprowadzenie do stosowania w ruchu krajowym i zagranicznym
kodu kreskowego UCC/EAN-128 (obecna
nazwa: GS1-128) do identyfikacji przesy∏ek i opakowaƒ zbiorczych, wed∏ug standardu globalnego EAN.UCC (obecna nazwa: GS1), przy czym dla przesy∏ek zagranicznych i EMS-POCZTEX utrzyma∏
u˝ytkowany kod kreskowy 39, zgodnie
ze standardami technicznymi przyj´tymi
przez Âwiatowy Zwiàzek Pocztowy. Zobowiàza∏ te˝ do podj´cia dzia∏aƒ dostosowawczych komórki organizacyjne
CZPP oraz 9 innych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej.

Znak startowy „C” oznacza, ˝e ka˝dy
znak symbolu kodu kreskowego przedstawia dwie cyfry (kodowanie z podwójnà g´stoÊcià).

Kod dla przesy∏ek

jàcy firm´ – b´dzie to numer przyznany Poczcie Polskiej przez polskà
organizacj´ krajowà GS1 – Instytut
Logistyki i Magazynowania


Przesy∏ki pocztowe b´dà znakowane
18-cyfowymi numerami SSCC z 2-cyfrowym Identyfikatorem Zastosowania
GS1 00, tworzonymi systemowo, wed∏ug struktury opisanej poni˝ej:



Opis zawartoÊci kodu UCC/EAN-128
do identyfikacji przesy∏ek i opakowaƒ
zbiorczych w ruchu krajowym stanowi∏
za∏àcznik do zarzàdzenia. Wymagania
dotyczàce Kodu 128 podano w nim wed∏ug normy PN-EN 799:1999 Kody kreskowe – Wymagania dotyczàce symboliki „Kod 128”.
Za∏àcznik do tego zarzàdzenia przedstawia „ZawartoÊç kodu kreskowego
UCC/EAN-128 dla identyfikacji przesy∏ek pocztowych i opakowaƒ zbiorczych”. W mi´dzyczasie nastàpi∏o kilka
jego modyfikacji, przy czym aktualna
wersja pochodzi z 11 stycznia 2007 roku (poni˝ej przedstawimy zawartoÊç tego za∏àcznika, ale tylko w odniesieniu
do przesy∏ek pocztowych – kodowanie
opakowaƒ zbiorczych to ju˝ temat na
odr´bny artyku∏).

w polu „IAC”:
– cyfry od 1 do 9 oznaczajà, ˝e kod
kreskowy jest kodem identyfikacyjnym dla przesy∏ek pocztowych wed∏ug globalnego systemu GS1 i istnieje mo˝liwoÊç oznaczenia 9 grup
numeracyjnych, zawierajàcych po
99 999 999 niepowtarzalnych numerów
– ka˝da kolejna cyfra umo˝liwia
oznaczenie nast´pnych grup numeracyjnych w przypadku wyczerpania mo˝liwoÊci oznaczenia kolejnego rodzaju przesy∏ki na pozycji S1
lub przy wyczerpaniu dla okreÊlonego rodzaju przesy∏ki mo˝liwoÊci
numeracyjnej zawartej w pozycjach
S2 - S9

w pozycji Indywidualny numer przesy∏ki
b´dzie na pozycji S1 okreÊlany kolejny rodzaj przesy∏ki:
S1 = 1 oznacza przesy∏k´
listowà poleconà
S1 = 2 oznacza przesy∏k´ listowà
z zadeklarowanà wartoÊcià

S1 = 3 oznacza paczk´ zwyk∏à
S1 = 4 oznacza przesy∏k´
dworcowà
S1 = 5 oznacza przesy∏k´
pobraniowà


w pozycji Indywidualny numer przesy∏ki
cyfry na pozycjach od S2 do S9 b´dà
tworzy∏y numer kolejny przesy∏ki danego rodzaju



w pozycji cyfra kontrolna umieszczana
jest cyfra kontrolna, wyliczana automatycznie wed∏ug standardowego algorytmu GS1.

Budowa fizyczna kodu

ZawartoÊç kodu kreskowego dla
identyfikacji przesy∏ek pocztowych
Kody identyfikacyjne zosta∏y zaprojektowane wed∏ug standardu globalnego GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).
Kody te nie dotyczà przesy∏ek zagranicznych i EMS-POCZTEX. Podstawowa
struktura kodu kreskowego GS1-128
(poprzednia nazwa: UCC/EAN-128) dla
identyfikacji przesy∏ek pocztowych jest
nast´pujàca:





w pozycji prefiks znajduje si´ numer
okreÊlajàcy kraj rejestracji kodu - 590
okreÊla Polsk´
w pozycji Numer jednostki kodujàcej
zostanie umieszczony numer okreÊla-

Interpretacja kodu kreskowego musi
byç umieszczona bezpoÊrednio pod kodem kreskowym. WysokoÊç cyfr musi
byç mo˝liwie najbardziej zbli˝ona do 3
mm.

Przyk∏ad kodu
Przyk∏adowa zawartoÊç kodu kreskowego dla przesy∏ki:
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Interpretacja danych, przedstawionych w kodzie kreskowym:
(00) 1 590 1234 123456789 2
(00)
– identyfikator numerów
SSCC
1
– przesy∏ka rodzaju nr 11
(rodzaj przesy∏ki czytany ∏àcznie z poz. 1 po
numerze okreÊlajàcym
Poczt´ Polskà)
590
– Polska
1234
– numer (przyk∏ad) okreÊlajàcy Poczt´ Polskà
1 23456789-1– rodzaj przesy∏ki
23456789 – numer indywidualny
przesy∏ki

Trudne poczàtki
W okresie wdra˝ania systemu ADC
informatycznie Poczt´ Polskà (PP) obs∏ugiwa∏a firma EMAX z Poznania, a odpowiedzialny za jego wdro˝enie by∏ Artur Komander. Aplikacja w poczàtkowej
fazie by∏a niedoskona∏a. Na przyk∏ad
w oprogramowaniu PP zawarto identyfikowanie klienta z numeru SSCC – wed∏ug numeru jednostki kodujàcej, ale
tylko wed∏ug 4 cyfr nast´pujàcych po
prefiksie GS1 – 590, oznaczajàcym polskà organizacj´ krajowà GS1 i z tego
wzgl´du ˝àdano w poczàtkowej fazie
wdra˝ania tego rozwiàzania od klientów – masowych nadawców typu Reader`s Digest, aby zmienili numer jednostki kodujàcej na 4 cyfrowy; nawet,
jeÊli dysponowali numerem o innej d∏ugoÊci (Reader`s Digest mia∏ numer jednostki kodujàcej 7-cyfrowy).
Obecnie przedsi´biorstwo to koduje
wszystkie typy przesy∏ek i opakowaƒ
zbiorczych (na przyk∏ad w samym tylko okr´gu krakowskim szacuje si´ na
oko∏o 1 mln przesy∏ek). Wiele innych
firm – masowych dostawców – stosuje
wymagane oznaczenia. Niestety nie
wszyscy robià to w pe∏ni poprawnie,
a wiele firm dopiero si´ do tego przygotowuje.

Klienci Poczty, którzy chcà znakowaç
numerem SSCC przesy∏ki, majà dylemat
jak kodowaç: czy wed∏ug struktury
Poczty – z oznaczeniem rodzaju przesy∏ki (Poczcie czasowo by∏a potrzebna
klasyfikacja przesy∏ki wed∏ug kodu), czy
jako nieznaczàcy numer? Konsekwencje obydwu rozwiàzaƒ sà ró˝ne, przy
czym aplikacja wykorzystujàca te rozwiàzania akceptuje oba. Oznacza to, ˝e
obecnie oprogramowanie stosowane
w Poczcie Polskiej uwzgl´dnia i akceptuje wszystkie obowiàzujàce struktury
SSCC, przy czym ka˝demu klientowi
daje wybór. Klient mo˝e przesy∏k´
oznaczyç etykietà Poczty Polskiej z jej
numerem SSCC, albo zastosowaç w∏asnà etykiet´. Zgodnie z zasadami systemu GS1 – i docelowo – korzystnie jest,
gdy ka˝dy masowy nadawca przesy∏ek
dysponuje w∏asnym, tak zwanym prefiksem firmy GS1 (w Polsce jest to numerem 590 + numer jednostki kodujàcej, nadany przez Instytut Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu), który
identyfikuje tego nadawc´ jednoznacznie w skali Êwiata i jednoczeÊnie umo˝liwia stosowanie w praktyce innych
standardów i usprawnieƒ szeroko rozumianej e-gospodarki.
Obecnie Poczta Polska nie pos∏uguje
si´ kodem kreskowym dla przesy∏ek listowych zwyk∏ych, tylko dla przesy∏ek
rejestrowanych. Natomiast trwajà prace nad umo˝liwieniem kluczowym
klientom Poczty pos∏ugiwania si´ kodem kreskowym z w∏asnym numerem
jednostki kodujàcej klienta, wed∏ug
struktury SSCC. Wymaga to jednak rejestracji klienta w systemie GS1 na zasadach dotyczàcych wszystkich pozosta∏ych podmiotów gospodarczych
(szczegó∏owe informacje na stronie
www.gs1pl.org, w dziale: Rejestracja).

wst´pnego, r´cznego sortowania – zarówno po stronie nadawcy, jak i samej
Poczty.
Wià˝e si´ to jednak z wprowadzeniem zmian w zakresie przygotowania
odpowiednich, graficznych nadruków
kodu, z modyfikacjami w systemach komputerowych nadawcy i odbiorcy, ze zmianami w organizacji wysy∏ki oraz sprawdzeniem spójnoÊci
dzia∏ania ca∏ego procesu komputerowej obs∏ugi nadawania paczek. Okres
testowania nowego rozwiàzania oszacowano na kilka tygodni. Próby by∏y
prowadzone na materiale wysy∏kowym
firmy Bauer.
W zwiàzku z tym, ˝e w tym okresie
ani firma Arvato, ani Bauer nie by∏y zarejestrowane w systemie GS1 (nie mog∏y tworzyç numerów SSCC jako jednostki kodujàce, natomiast taki identyfikator posiada∏a ju˝ Poczta Polska),
wst´pnie uzgodniono, ˝e w zawartoÊci kodu GS1-128 b´dzie u˝yte jej
oznaczenie – przynajmniej na czas
trwania testów. Wià˝àce decyzje w tej
sprawie zapad∏y po uzgodnieniach
z dyrektorem CER Poznaƒ (Wac∏awem
Sobaƒskim).
OdnoÊnie struktury numeru SSCC
przyj´to, ˝e b´dzie on posiadaç nast´pujàcà zawartoÊç:
00= dwie pierwsze cyfry oznaczajàce
identyfikator zastosowania (IZ) (dla
numeru SSCC wynosi on 00)
0 = trzecia cyfra, b´dàca kodem agencji przydzielajàcej (mo˝na jà zmieniaç w zakresie od 0 do 9)

590 = czwarta, piàta i szósta cyfra,
oznaczajàca numer organizacji kraW 2004 roku, w nowo wybudowajowej GS1 (w Polsce: Instytut Loginym przez PP Centrum Ekspedycyjno –
styki i Magazynowania)
Rozdzielczym (CER) Poznaƒ/Komorniki
rozpocz´∏y si´ przygotowania do ozna- 0773 = siódma, ósma, dziewiàta i dzieczeƒ w postaci kodu kreskowego GS1siàta cyfra – numer jednostki kodu-128 (poprzednia nazwa: UCC/EAN-128)
jàcej (tu: Poczta Polska)
z numerem SSCC dla paczek nadawanych przez firm´ Arvato Services Pol- 1 = jedenasta cyfra – rodzaj przesy∏ki
ska. Poznaƒ zatem by∏ „królikiem do(na przyk∏ad list polecony, paczka
Êwiadczalnym” dla tych nowych techzwyk∏a)
nologii. U˝ycie tego typu kodu pozwoli∏o mi´dzy innymi na automatyzacj´ 23456789 = od dwunastej do dziewi´tprocesu sortowania paczek przez Pocznastej cyfry – oznaczenie indywit´ Polskà, likwidujàc koniecznoÊç ich
dualnego numeru przesy∏ki
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K = dwudziesta cyfra – kontrolna (obliczana na podstawie wartoÊci poprzednich cyfr, bez cyfr stanowiàcych IZ)
Na przyk∏ad:
00 0 590 0773 1 23456789 6
Cyfry wyró˝nione w druku mogà
byç modyfikowane wed∏ug uzgodnieƒ
pomi´dzy Pocztà Polskà, a masowym
nadawcà.
W 2005 roku Krakowie powsta∏o podobnie dzia∏ajàce Centrum Ekspedycyjno – Rozdzielcze (CER), jak w Poznaniu.
DziÊ na wszystkich paczkach i przesy∏kach wartoÊciowych, dystrybuowanych
przez Poczt´ Polskà, widnieje etykietka
z jednoznacznym w skali Êwiata identyfikatorem SSCC, prezentowanym w kodzie GS1-128, tak, by nie tylko Poczta
Polska mog∏a z niego korzystaç, ale
i wszyscy uczestnicy ∏aƒcucha dostaw,
w kraju i za granicà. Poczta Polska sto-

Systemy
logistyczne

suje w wymianie zagranicznej inny kod
kreskowy, ni˝ lokalnie w kraju. Przesy∏ki zagraniczne oznakowane sà 13 znakowym kodem kreskowym, zgodnie
z normami bran˝owymi UPU, zawierajàcym dwa znaki identyfikatora typu
przesy∏ki (na przyk∏ad CP-paczka, dziewi´ciocyfrowym numerem identyfikacyjnym i dwoma znakami kodu kraju
wed∏ug normy ISO – na przyk∏ad PL –
czyli CP123456789PL. Zwiàzane jest to
z tym i˝ aktualnie ta struktura kodu zosta∏a przyj´ta do wymiany elektronicznych komunikatów w bran˝owym standardzie EDI o przesy∏kach mi´dzy operatorami pocztowymi zrzeszonymi
w UPU.
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cealnych. Obejmuje on szczegó∏owe kami, mo˝e stanowiç pomoc dla zrocele kszta∏cenia, które po zakoƒcze- zumienia istoty zagadnieƒ zwiàzaniu nauki tego przedmiotu uczeƒ nych z szeroko rozumianà logistykà
przez osoby, dla których jest ona poj´ciem ca∏kowicie obcym.

Wydawca: Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznaƒ 2007
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN 978-83-87344-28-3
Obj´toÊç: 366 stron
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Funkcjonowania systemu ADC w zakresie przep∏ywu przesy∏ek, umo˝liwiajàcego Êledzenie przesy∏ki w czasie rzeczywistym, przynios∏o nast´pujàce koPolecamy zatem stosowanie podobrzyÊci, wynikajàce z wdro˝enia projek- nych, tak efektywnych rozwiàzaƒ
w pozosta∏ych firmach pocztowych
tu wed∏ug standardów globalnych:
 pe∏na identyfikowalnoÊç przesy∏ek
i nie tylko.

Marek Matulewski,
Sylwia Konecka, Pawe∏ Fajfer,
Adam Wojciechowski

Ksià˝ka jest pierwszym opracowaniem zbiorowym zespo∏u pracowników Wy˝szej Szko∏y Logistyki oraz
Instytutu Logistyki i Magazynowania
poÊwi´conym systemom logistycznym. Jest podr´cznikiem adresowanym zarówno do m∏odzie˝y, jak i doros∏ych uczàcych si´ wed∏ug aktualnie obowiàzujàcego programu nauczania przedmiotu Systemy logistyczne w technikach i szko∏ach poli-



poprzez stosowanie mi´dzynarodowych standardów
pe∏ny monitoring przesy∏ek dystrybuowanych do konkretnych miejsc
przeznaczenia
baza danych systemu informatycznego rejestruje wszystkie najwa˝niejsze
informacje zapisane za pomocà jednoznacznych identyfikatorów GS1
w przypadku reklamacji lub zwrotu
istnieje mo˝liwoÊç szybkiego i pewnego odszukania wymaganych informacji o przesy∏ce
zmniejszenie liczby b∏´dów wynikajàcych z naturalnych, ludzkich pomy∏ek
w procesie obs∏ugi przesy∏ek
automatyzacja i przyspieszenie wykonywanych dzia∏aƒ w ramach przep∏ywu przesy∏ki poprzez kolejne etapy procesu obs∏ugi przesy∏ki.

(s∏uchacz) powinien opanowaç. Ponadto, ze wzgl´du na przyst´pnà
form´ przekazu dodatkowo wzbogaconà licznymi rysunkami i ciekawost-

W ksià˝ce omówiono szeroki wachlarz zagadnieƒ. Poczàwszy od problemów dotyczàcych infrastruktury,
techniki i technologii procesów logistycznych, infrastruktury magazynowej, transportu wewn´trznego, opakowaƒ w systemach logistycznych,
logistyki miejskiej i kierunków jej
rozwoju, logistycznie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami, bilansów ekologicznych w systemach logistycznych, przez projektowanie wyrobów zorientowanych na
recykling, ekologistyk´ odpadów
opakowaniowych, przep∏yw informacji w logistyce, systemy informatyczne, systemy wspomagajàce zarzàdzanie, a˝ po problemy dotyczàce
dzia∏alnoÊci logistycznej w przedsi´biorstwie.
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