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• Rynki 4.0 , Przemysł 4.0, Logistyka 4.0

• Transformacja cyfrowa

• Technologie cyfrowe

• „Droga ku Cyfrowej Dekadzie” w UE

IV rewolucja przemysłowa
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„ Zmiana nigdy nie była tak szybka jak 

teraz i nigdy już nie będzie tak wolna.”           

Gordon E. Moore
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Ranking indeksu gospodarki cyfrowej na 2022 rok
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Bariery na polskim rynku

• Brak w wiedzy o cyfryzacji i korzyściach

• Brak strategii i Roadmap

• Brak integracji systemów IT

• Brak lidera do przeprowadzenia zmian

• Przekonanie o wysokich kosztach
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▪ Kluczowa rola w Przemyśle 4.0

▪ Datafikacja, Autonomizacja, 

Technologie cyfrowe

▪ Wielopłaszczyznowa integracja 

systemów 

▪ Standaryzacja warunkiem 

skutecznej digitalizacji  łańcucha 

dostaw

W kierunku Logistyki 4.0 
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GS1 - Strategia - Wizja – Misja 

Wspieranie cyfrowej 

transformacji w branżach….. 

…... z myślą o korzyściach dla 

konsumentów  

Standardy GS1 podstawą

udanej transformacji cyfrowej w 

łańcuchach dostaw na polskim 

rynku.
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Akademia Cyfryzacji GS1 Polska
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• Dla Uczestników Systemu GS1, 

którzy wdrażając standardy GS1 

zrobili już pierwszy krok w kierunku 

Gospodarki 4.0

• Dla przedsiębiorców i pracowników, 

którzy chcą dowiedzieć się, jak 

najwięcej  o rozwiązaniach 

umożliwiających digitalizację 

procesów w łańcuchach dostaw

• Obszary: Produkcja, Handel, TSL

Dla kogo?
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Partnerzy Akademii Cyfryzacji GS1 Polska
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• Narzędzia i usługi - firmy zrzeszone w Partnerskim 
Programie Dostawców Rozwiązań

• Granty na cyfryzację -PARP, Sense Consulting, ECDF 
Dotacje 

• Doradztwo biznesowe - Poznański Park Naukowo –
Technologiczny, Platforma Przemysłu Przyszłości, EVENEW

• Studia podyplomowe 
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1. Cyfrowe magazyny

2. Cyfrowe zakupy- ehandel/ e-commerce

3. Cyfrowe dokumenty

Grudzień 2022: podsumowanie roku

Top tematy w 2022
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https://akademiacyfryzacji.gs1.pl/

https://cutt.ly/DTdNIA1
https://akademiacyfryzacji.gs1.pl/
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Logistyka bez papieru - definicja

Digitalizacja dokumentów 
papierowych

Paperless

Strategia działania umożliwiająca pełną rezygnację z papierowych 
dokumentów, które towarzyszą procesom w całym łańcuchu 

dostaw, na rzecz ich elektronicznych, cyfrowych wersji.
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Zakres projektu Paperless

➢ Regulacje prawne: eCMR, eFTI

• Polska ratyfikowała protokół uzupełniający eCMR

• Rozporządzenie (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji 
dotyczących transportu towarowego – potrzeba zmiany prawa polskiego

➢ Badania przeprowadzone wśród klientów – Uczestników Systemu GS1 w Polsce

➢ Wyeliminowanie fizycznego kontaktu w procesach transportowych w związku z COVID-19

Uzasadnienie i potrzeba biznesowa

Cel główny projektu
Wypracowanie i wdrożenie standardów elektronicznych dokumentów umożliwiających 

sprawne i zgodne z prawem wydanie i przyjęcie dostawy

Projekty pilotażowe:

• wdrożenie komunikatów O2C,

• wdrożenie elektronicznych listów przewozowych w wewnętrznych systemach firm,

• wdrożenie eCMR w oparciu o zewnętrzną platformę/dostawcę usług.
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Cele projektu Paperless

▪ Zastąpienie dokumentów papierowych komunikatami 

elektronicznymi,

▪ Wypracowanie modelowego rozwiązania, które stanie się 

standardem,

▪ Zmierzenie korzyści z wdrożenia modelowego 

rozwiązania dla całego łańcucha dostaw,

▪ Usprawnienie procesów logistycznych z uwzględnieniem 

perspektywy wszystkich ogniw łańcuchów dostaw,

▪ Przeprowadzenie promocji oraz szerokiego wdrożenia.
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Papierowe dokumenty w procesie przyjęcia dostawy

1. Dokument Zamówienia

2. Dokument WZ

3. Dokument CMR 

4. List Przewozowy 

5. Dokument HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny)

6. Dokument Wydania Palet

7. Przepustka

8. Drukowana Etykieta Wewnętrzna
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Model docelowy Paperless
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komunikaty EDI dla obiegu Order-to-Cash (O2C):

➢zamówienie (ORDERS)

➢potwierdzenie zamówienia (ORDRSP)

➢awizo dostawy (DESADV)

➢potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV)

➢faktura (INVOICE)

komunikaty EDI transportowe:

➢zamówienie usługi transportowej (IFTMIN)

➢zbiorcza specyfikacja usług transportowych (IFCSUM)

➢komunikat o statusie transportu (IFTSTA)

➢list przewozowy (e-CMR  - UN/CEFACT)

Model docelowy zakłada pełną i kompleksową digitalizację 

obiegu dokumentów w oparciu o:
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Grupa projektowa Paperless
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Producenci/nadawcy           Operatorzy logistyczni              Odbiorcy                 Dostawcy rozwiązań
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uproszczona wersja 

komunikatu, bez 

ewidencji ewentualnych 

niezgodności w dostawie

Orders

Despatch advice

Receiving advice

Invoic

Wdrożenie – Lactalis – Fresh - JMP

Logistyka 
kontraktowa
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➢ Wdrożono pilotażowo wypracowany 
model

➢ Zbadano korzyści z wdrożenia

➢ Szeroka promocja modelu zachęciła 
nowe podmioty do kolejnych 
wdrożeń

➢ Powołano Forum na rzecz e-CMR

➢ Model Paperless zdobył I nagrodę w 
konkursie „Logistics Manager” 

Kluczowe osiągnięcia projektu
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Forum e-CMR

➢ Dialog z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego

➢ Pismo do PIU (Polskiej Izby Ubezpieczeń)

➢ Podjęto inicjatywę wspólnych działań lobbingowych na rzecz promowania wykorzystania e-CMR w 

Polsce. Podpisanie listów intencyjnych z:
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Raport e-CMR

20

➢ Brak wystarczającej wiedzy firm odnośnie rozporządzenia

eFTI i zmian, które nastąpią w tym zakresie

➢ Uświadomienie korzyści płynących z wdrożenia

elektronicznego listu przewozowego

➢ Analiza stopnia gotowości firm do wdrożenia e-CMR

➢ Zachęcenie do pilotażowych wdrożeń e-CMR

Przesłanki powstania raportu:
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PAPERLESS to moda, konieczność i 
przyszłość!

Dziękuję za uwagę!


