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Grzegorz Sokołowski
Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

Nowy przewodnik wdrożeniowy GS1 dla producentów
i dystrybutorów owoców i warzyw
Traceability, często zwane identyfikowalnością, czyli zdolność śledzenia przepływu produktów i ładunków w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją
parametrów je identyfikujących i lokalizacji, w których ten przepływ miał miejsce,
jest dla wielu branż obligatoryjne (na przykład branża żywnościowa). Dla innych z kolei (między innymi branży farmaceutycznej)
staje się najistotniejszym elementem zapewniającym bezpieczeństwo zarówno całemu łańcuchowi dostaw, jak i finalnemu
konsumentowi.
W poprzednich artykułach, zamieszczonych na łamach „Logistyki”, autorstwa
przedstawicieli Instytutu Logistyki i Magazynowania, opisywano między innymi szereg założeń i zasad związanych z wymogami traceability. Obecnie skupiono uwagę
przede wszystkim na wyjaśnieniu najważniejszych kwestii związanych z rozwiązaniem jakie oferuje system GS1, dedykowanym szeroko pojętej branży żywnościowej,
szczególnie zaś producentom i dystrybutorom owoców i warzyw. Rozwiązanie to jest
szczegółowo scharakteryzowane w dokumencie, który pojawił się w sierpniu 2009
roku na ogólnie dostępnych stronach organizacji GS1: www.gs1.org
Dokument opracowany ostatnio przez
GS1 nosi tytuł: „Traceability for Fresh Fruits and Vegetables. Implementation Guide”
i, jak wcześniej wspomniano, jest dedykowanym dla branży żywnościowej przewodnikiem, jak umiejętnie wdrożyć standardy
GS1 by móc realizować główne założenia
traceability. Zacznijmy jednak od początku. Poniżej lista obejmująca zakres dokumentu:
● przewodnik wdrożeniowy dla hodowców owoców i warzyw
● przewodnik wdrożeniowy dla firm zajmujących się pakowaniem i konfekcjonowaniem owoców i warzyw
● przewodnik wdrożeniowy dla dystrybutorów żywności
● przewodnik wdrożeniowy dla detalistów
● zasady stosowania standardów identyfikacyjnych GS1.
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Każdy partner w łańcuchu dostaw owoców i warzyw powinien umiejętnie rozpoznawać poprzednika i następnika w kontekście przemieszczanych dóbr. Priorytetem w traceability jest ochrona konsumentów poprzez szybsze i bardziej dokładne
określenie, gdzie znajduje się dany produkt (partia produktów). Ma to istotne znaczenie, jeśli produkt musi zostać wycofany
z łańcucha dostaw.
System oparty o wymagania traceability
i jednocześnie wykorzystujący identyfikatory zastosowań (IZ) systemu GS1, powinien powiązać numer GTIN z innymi informacjami o surowcu i produkcie, takimi jak:
identyfikacja dostawcy, numer partii surowca, numer partii produktu, liczba sztuk
jednostek handlowych w jednostkach logistycznych, data przydatności do spożycia,
identyfikacja odbiorcy, numer zmiany produkcyjnej i inne numery/identyfikatory wynikające z prowadzonego procesu produkcyjnego. Dokument ten definiuje minimalne wymagania, jakie powinni spełniać
uczestnicy owocowo – warzywnego łańcucha dostaw, by móc realizować proces traceability, przy zastosowaniu standardów
GS1 i wykorzystaniu narzędzi wymiany danych. Opisany w nim proces nie jest zależny od technologii stosowanych przez poszczególnych aktorów łańcucha, gdyż najważniejszym aspektem jest stosowanie
jednolitych standardów identyfikacyjnych.
Intencją tego rozwiązania było stworzenie
podstawowej struktury działania dla każdej organizacji, niezależnie od wielkości
i kraju działania, która miałaby być rozwijana już w trakcie opracowywania szczegółowych przewodników wdrażania systemu
traceability w firmie lub tworzenia dodatkowych wymagań. Przewodnik wyjaśnia na
początku kwestie związane z traceability:
czym jest, jakie są podstawowe wymagania
i zasady, jak firma może zdefiniować swoją
rolę w łańcuchu dostaw owoców i warzyw.
W kolejnych rozdziałach dokumentu
w przejrzysty sposób opisane są elementy
procesu wdrażania systemu traceability

opartego o standardy GS1 dla każdego
z uczestników opisywanego łańcucha.
Każda grupa uczestników łańcucha znajdzie w przewodniku wytyczne wdrożeniowe w następujących obszarach:
● gromadzenie i przechwytywanie danych
wejściowych – co i w jakich sposób gromadzić (zakres danych jakie powinny być
gromadzone: dane z produkcji, dane od
poprzednika itp.)
● unikalna identyfikacja – jak unikalnie
identyfikować jednostki na poszczególnych poziomach pakowania (zastosowanie identyfikatorów: GTIN, SSCC, oznaczeń partii itp.), a także partnerów w łańcuchu dostaw (GLN)
● dzielenie się danymi – jaki zakres danych
powinien być współdzielony z innymi
uczestnikami łańcucha w celu spełnienia
warunku efektywnego traceability.
Poza tym dokument zawiera opis scenariuszy biznesowych i najlepszych praktyk
dla każdego z ogniw łańcucha świeżych
owoców i warzyw. Ta część opracowania
stanowi bardzo pomocny element dla zainteresowanych i obrazuje jak w praktyce
biznesowej można wykorzystać standardy
GS1.
Z punktu widzenia systemu identyfikowalności oraz logistyki, na surowce i produkty określonego zakładu należy patrzeć
jako na obiekty identyfikowane unikalnymi
numerami GTIN, przemieszczane w formie
jednostek logistycznych identyfikowanych
unikalnymi numerami SSCC. Każdy dostawca i odbiorca powinien być identyfikowany
poszczególnym numerem GLN (lub za pomocą innego jednoznacznego identyfikatora dostawcy/odbiorcy).
Aby dowiedzieć się więcej na temat systemu GS1 i rozwiązań, jakie oferuje dla
branży owoców i warzyw, zachęcam do odwiedzenia stron: www.gs1pl.org lub
www.gs1.org i zapoznania się z dokumentem: „Traceability for Fresh Fruits and Vegetables. Implementation Guide”.

