
Tajemnice 
kodu kreskowego
Za każdym razem, gdy skanujemy produkty, 
wchodzimy w interakcję z kodem kreskowym. 
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jakie 
informacje zawiera w sobie kod kreskowy? 
W tym artykule odsłaniamy przed Tobą 
tajemnice kodów kreskowych. 

Aleksandra Kiecana
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Kod kreskowy to graficzne przedstawienie okre-
ślonej informacji za pomocą ciemnych i jasnych 
pasków w różnych szerokościach, ustalonych wg 
przyjętych reguł. Systemy kodów kreskowych po-
magają firmom i organizacjom śledzić produkty, 
ceny i poziomy zapasów. Zastosowanie systemów 
kodów kreskowych zrewolucjonizowało zarządza-
nie, co doprowadziło do niesamowitego wzrostu 
produktywności i wydajności. Początkowo kody 
składały się z podstawowych, czarnych linii, które 
można było odczytać tylko za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych skanerów. Jednak obecnie kody 
kreskowe mają wiele kształtów i rozmiarów oraz 
szeroką gamę wzorów, a wiele z nich można nawet 
odczytać za pomocą telefonów komórkowych i in-
nych urządzeń.

Rodzaje kodów kreskowych

Istnieją dwa rodzaje kodów kreskowych: 1D i 2D. 
Najbardziej popularną formą kodów jednowymia-
rowych jest liniowy kod kreskowy EAN -13. Składa 
się z dwóch części: kodu kreskowego i 12-cyfrowe-
go numeru. Pierwsze 2 lub 3 cyfry obejmuje kod da-
nego kraju, w którym towar został zarejestrowany. 
Każdy kraj ma przypisane do siebie cyfry, np. liczba 
590 oznacza iż dany produkt został zarejestrowany 
w polskiej organizacji GS1. Następne 4 cyfry kodu 
kreskowego to numer identyfikacyjny producen-
ta. Kolejne pięć cyfr to unikalny numer produktu. 
Ostatnia liczba jest cyfrą kontrolną, która umożli-
wia skanerowi określenie, czy kod kreskowy został 
zeskanowany poprawnie. Liniowy kod kreskowy 
zazwyczaj zawiera wszelkiego rodzaju informacje 
tekstowe. Do zalet stosowania kodów 1D zaliczamy 
łatwość zastosowania oraz możliwość odczytu za 
pomocą dowolnego czytnika. Minusem kodów li-
nearnych jest mniejsze zagęszczenie informacji na 
stosunkowo większej powierzchni kodu. Kody 1D 
wystarczą, gdy w grę wchodzi ewidencja zwykłych 
środków trwałych. Do kodów jednowymiarowych 
zaliczamy również: 

• EAN-8, posiada 7 cyfr danych i 1 cyfrę kontro-
lną. Sprawdza się w opakowaniach o dużych 
wymiarach. 

• Code 39, składa się z 5 czarnych pasków  
i 4 białych. Ze względu na niewielki obszar za-
pisu, code 39 nie jest stosowany na małych 
produktach.

• Code 128, składa się z 11 czarnych i białych 
kresek. Zaletą tego typu kodu jest możliwość 
umieszczenia dużej ilości danych na stosunko-
wym małym obszarze. 

• ITF-14, zbudowany jest z 14 cyfr dziesiętnych, 
a każda cyfra składa się z pięciu pasków. Kod 
ITF-14 wykorzystuje się do kodowania opako-
wań zbiorczych. 

Kod kreskowy 2D jest bardziej złożony i może za-
wierać więcej informacji: cenę, ilość, adres inter-
netowy lub obraz. Rozwój kodu kreskowego 2D 
znacznie rozszerzył zastosowanie kodów kresko-
wych. Obecnie, kody 2D zawierają więcej informacji 
o danym produkcie przy wykorzystaniu mniejszej 
powierzchni oraz są łatwe do odczytania przez 
konsumentów (np. przez telefony komórkowe). 
Jednym z kluczowych elementów jest większa 
odporność kodu na uszkodzenia. Przy stosowaniu 
tego typu kodu niezbędny jest zakup czytnika 2D. 
Należy rozważyć stosowania kodów 2D w przypad-
ku ewidencji mniejszych przedmiotów lub gdy wy-
stępują długie numery ewidencyjne. Ze względu 
na budowę i stopień wykorzystywania wyróżniamy 
kilka kodów dwuwymiarowych:

• DataMatrix, zbudowany z kwadratowych mo-
dułów wewnątrz wzorca wyszukiwania. Ten 
typ kodu można odczytać nawet, gdy jego po-
wierzchnia ulegnie uszkodzeniu. 

• Kod QR, jeden z najczęściej używanych kodów 
2D. QR umożliwia kodowanie znaków z najróż-
niejszych alfabetów.

• Aztec Code, głównym rdzeniem kodu jest czar-
na kropka, umieszczona w kwadratowej po-
wierzchni. 

Jak działa kod kreskowy?

Kody kreskowe działają dzięki współpracy kodu 
kreskowego i skanera, który może odczytać symbo-
le i przekształcić je w przydatne informacje, często 
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informacje o pochodzeniu, cenie, typie i lokalizacji 
przedmiotu. Skaner odczytuje kod kreskowy i au-
tomatycznie wprowadza zapisane w nim informa-
cje do systemu, często do bazy danych. W czasie 
odczytu kodu skaner emituje wiązkę lasera, znaj-
dujący się w nim czujnik wykrywa światło odbite  
i generuje sygnał. Standardowe czytniki kodów jed-
nowymiarowych nie są jednak przystosowane do 
interpretacji kodów 2D. Do odczytu kodów dwuwy-
miarowych wykorzystuje się tzw. imagery. Imagery 
to skanery kodów 2D, które interpretują informacje 
zawarte również w kodach jednowymiarowych. Gdy 
w grę wchodzi skanowanie kodów w ilościach hur-
towych, niezbędne jest użycie specjalistycznego 
sprzętu. Aby kod identyfikował dany produkt zgod-
nie z obowiązującymi normami, należy za pomocą 
weryfikatora sprawdzić kod pod kątem poprawno-
ści i zgodności ze standardami ISO. 

Drukowanie kodów kreskowych

W przypadku samodzielnego drukowania kodów 
kreskowych, zalecana jest drukarka etykiet. Ważną 
kwestią jest również materiał, na którym będzie 
drukowany kod kreskowy oraz technika drukowa-
nia. Własne kody można stosować w oznaczeniu 
własnych produktów, miejsc w magazynie, doku-
mentów magazynowych oraz handlowych, zapi-
sywanie informacji o swoich produktach i firmie  
w kodzie QR. Gdy mamy do czynienia z dużymi 
wolumenami, warto zdecydować się na firmę, któ-
ra profesjonalnie zajmuje się drukiem hurtowym.  
W momencie wysyłania produktów na zewnątrz 
firmy, istnieje wymóg zgłoszenia kodu kreskowego 
do nadrzędnej instytucji w celu sprawdzenia zgod-
ności z obowiązującymi standardami. Przy druko-
waniu kodów kreskowych należy zwrócić uwagę 

EAN 8 

CODE 39 

CODE 128 

IFT-14 

Kody 1D
KODY LINIOWE

Kody 2D 
KODY DWUWYMIAROWE 

DATA MATRIX 

KOD QR 

AZTEC CODE  
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na czytelność kodu, podłoże na którym będzie 
umieszczony kod oraz wielkość nakładu. 

Jak system kodów kreskowych pomaga 
firmom w biznesie?

W jaki sposób kody kreskowe mogą wpłynąć na 
wyniki Twojej firmy? Ściśle mówiąc, to nie istnie-
nie samych kodów kreskowych pomaga firmom 
oszczędzać i zarabiać więcej; to systemy za nimi 
stojące. Zaletami stosowania kodów kresowych 
jest dokładne wprowadzanie, zapisywanie i prze-
twarzanie danych oraz oszczędność kosztów 
zarządzania zasobami. Technologia kodów kre-
skowych pozwala na monitorowanie transakcji, 
prowadzenie ewidencji zasobów firmy, nadzoro-
wanie i przyśpieszenie procesów, monitorowanie 
produkcji, szybszy czas reakcji na niższy stan ma-
gazynowy. Identyfikacja produktowa za pomocą 
kodów minimalizuje liczbę pomyłek, optymalizuje 
wydatki związane z obrotem towarów. Niezależnie 

od tego, czy produkujesz i sprzedajesz produkty 
fizyczne, potrzebujesz wiedzieć gdzie znajduje się 
dany kolektor lub akurat przeprowadzasz inwenta-
ryzacje - etykietowanie i śledzenie zasobów za po-
mocą kodów kreskowych może zaoszczędzić czas 
i pieniądze Twojej firmy.
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