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S z c z e g ó ł y  d o ty c z ą c e  ko d o wa n i a  i n f o r m a c j i  

w y m a g a n y c h  p r z e z  d y r e k t y w ę  t y t o n i o w ą 1 

P r z e w o d n i k  d l a  u c z e s t n i k ó w o b r o t u  
 
Obowiązek umieszczania niepowtarzalnego identyfikatora na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych wynikający 
z przepisów dyrektywy tytoniowej odnosi się do wyrobów tytoniowych wprowadzanych do obrotu na rynku UE oraz wyrobów 
tytoniowych produkowanych w UE, w tym również przeznaczonych do wywozu poza UE.  Niepowtarzalny identyfikator 
opakowania jednostkowego koduje się z zastosowaniem wymienionych w przepisach nośników danych. Nośnik danych 
zawiera dane w formie przeznaczonej do odczytu za pomocą urządzenia.  
 
Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie uczestnikom obrotu specyfikacje kodowania produktu przyjęte przez członków 
DCTA2 z uwzględnieniem wymogów dyrektywy tytoniowej w zakresie struktury kodu i nośnika danych na różnych poziomach 
opakowania. Pozwoli to lepiej zrozumieć istotę kodów objętych obowiązkiem skanowania i rejestracji oraz określić, jakie środki 
kontroli można zastosować w lokalnym systemie śledzenia. 
 

 

1. Niepowtarzalny identyfikator na poziomie opakowania jednostkowego 
(paczki, saszetki, puszki, torebki stojące, itp.) 

 

 

 
Struktura kodu:  
Struktura kodu została określona w aktach wykonawczych do dyrektywy tytoniowej3. Kody generowane są przez podmioty 
wydające identyfikatory powoływane w poszczególnych krajach (domyślnie w kraju producenta lub w drodze odstępstwa w 
kraju docelowym). 
 
Opisana poniżej struktura niepowtarzalnego kodu na poziomie jednostkowym została opracowana na podstawie norm 
określonych w aktach wykonawczych do dyrektywy tytoniowej.  
 

Artykuł 
rozporządzenia 
wykonawczego 

Element danych 
Długość 

(ilość 
znaków) 

Przykład Uwagi 

8.1 a 
Kod identyfikujący podmiotu 
wydającego identyfikatory 

3 „RIT” 
Nośnik danych i kod czytelny dla 
człowieka 

8.1 b Numer seryjny Zmienna „qW135tr8b” 
Nośnik danych i kod czytelny dla 
człowieka 

8.1 c Kod wyrobu  Zmienna „x52Ab7” Tylko nośnik danych 

8.1 d Znacznik czasu4 8 „19052111” Tylko nośnik danych 

 
 
Przykład kodu: 

 Nośnik danych: „RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Do odczytu przez człowieka: „RITqW135tr8b” 
 
Wygląd i umiejscowienie kodu: 
Nośnik danych stanowi kod DotCode lub dwuwymiarowy kod kreskowy DataMatrix umiejscowiony na spodzie paczki 
papierosów (patrz rysunek poniżej) lub w różnych miejscach w przypadku innych wyrobów tytoniowych, takich jak saszetki, 
puszki, torebki stojące, itp. 
 
 

                                                           
1  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE w sprawie wyrobów tytoniowych lub dyrektywa tytoniowa. 
2  DCTA oznacza Digital Coding and Tracking Association (stowarzyszenie na rzecz cyfrowych systemów śledzenia i kodowania). 

Członkami DCTA (www.dcta-global.com) są: British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco 
International (JTI) oraz Philip Morris International (PMI). 

3  Szczególnie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/574 w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i 
funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych. 

4  Zgodnie z dyrektywą tytoniową znacznik czasu może być przeznaczony wyłącznie do odczytu przez człowieka, jednak każda 
wiadomość przekazywana do systemu repozytoriów musi zawierać ten element danych.  Z tego względu producenci zrzeszeni w 
DCTA uwzględniają ten element danych w kodzie do odczytu maszynowego, aby uniknąć niepotrzebnych trudności. 
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Przykłady: 
 

 
 
Możliwość przetwarzania kodów: 
Niepowtarzalne identyfikatory na poziomie jednostkowym zawierają skompresowane dane odnoszące się do danego 
podmiotu gospodarczego (np. dane o produkcie lub produkcji) wbudowane przez podmiot wydający identyfikatory, który 
wygenerował kod. Dane te stanowią trzeci element kodu. 
 
Podmiot gospodarczy, który chce móc zidentyfikować produkt po zeskanowaniu niepowtarzalnego identyfikatora na poziomie 
jednostkowym, musi zastosować algorytm dekodowania właściwy dla podmiotu wydającego identyfikatory, oparty na zbiorze 
„plików prostych offline” dostarczonych przez podmiot wydający identyfikatory, zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
wykonawczego do dyrektywy tytoniowej. 
 
Podmioty, które nie chcą zastosować tego algorytmu, mogą wykonać podwójne skanowanie: najpierw zeskanować kod 
EAN/GTIN-8/13 (dostępny na wszystkich opakowaniach jednostkowych w formacie jednowymiarowego kodu kreskowego) w 
celu identyfikacji produktu, a następnie niepowtarzalny identyfikator na poziomie jednostkowym w celu rejestracji i 
przekazania. 
 

 

2. Niepowtarzalny identyfikator na poziomie opakowania zbiorczego 
(karton, pakiet)  

 

 

 
Struktura kodu:  
Producenci będący członkami DCTA będą samodzielnie generować niepowtarzalne identyfikatory na poziomie zbiorczym 
zgodne z normą ISO 15495-4, umieszczane na każdym opakowaniu zbiorczym, na nośniku danych i w formacie czytelnym 
dla człowieka. 
 
Struktura kodu to GS1-SGTIN (seryjny globalny numer jednostki handlowej) ze znakami specjalnymi (tj. <FNC1>) i zgodnymi 
z normą identyfikatorami aplikacji, uzupełnionymi o elementy danych zgodne z wymogami GS1 według uznania producenta. 
 

Element danych 
Długość 

(ilość 
znaków) 

Przykład Uwagi 

<FNC1> n/d n/d Znak specjalny zgody z GS1 

Identyfikator aplikacji 01 2 „01” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks kodu GTIN 

GTIN-14 14 „04023500715224” 
Zewnętrzny kod GS1 GTIN GTIN-14 
lub EAN-13 z prefiksem „0” 



  JB dla DCTA, 12.09.2018 (wersja 1.2) 

 

3 

Identyfikator aplikacji 21 2 „21” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks numeru seryjnego 

Numer seryjny 
Zmienna 

(maks. 20) 
„KVVJB497KL07” 

Numer seryjny z zestawu 82 znaków 
GS1 

<FNC1> n/d n/d 
Znak specjalny zgody z GS1, jeżeli 
identyfikator aplikacji 21 składa się z 
mniej niż 20 znaków 

Identyfikator aplikacji 240 3 „240” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks kodu produktu 

Kod produktu 
Zmienna 

(maks. 30) 
„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12”, itp. 

Kod produktu zdefiniowany przez 
producenta 

Przykłady dodatkowe: 

<FNC1> n/d n/d 
Znak specjalny zgody z GS1, jeżeli 
identyfikator aplikacji 240 składa się 
z mniej niż 30 znaków 

Identyfikator aplikacji 10 2 „10” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks partii produkcyjnej 

Partia produkcyjna 
Zmienna 

(maks. 20) 
„21ABCDEFG” 

Partia produkcyjna zdefiniowana 
przez producenta 

 
 
Długość kodu w zależności od producenta: 
 
Stan aktualny,5 może zmienić się w przyszłości w zależności od producenta. 

Element danych 
BAT 

 (ilość znaków) 
ITG 

(ilość znaków) 
JTI 

(ilość znaków) 
PMI 

(ilość znaków) 

Identyfikator aplikacji 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

Identyfikator aplikacji 21 2 2 2 2 

Numer seryjny 19 17 12 12 

Identyfikator aplikacji 240 3 3 3 3 

Kod produktu 8 8 8 11 

 
Opcjonalnie: 

Identyfikator aplikacji 10 2 2 2 2 

Partia produkcyjna Zmienna Zmienna Zmienna 9 

 
Przykład kodu: 

 Nośnik danych: „<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Do odczytu przez człowieka: „(01) 04023500715224 
  (21) KVVJB497KL07 
  (240) PRD45678” 
 
Wygląd i umiejscowienie kodu: 
Nośnikiem danych jest dwuwymiarowy kod kreskowy DataMatrix umiejscowiony na spodzie opakowania zewnętrznego na 
etykiecie lub bezpośrednio na kartonie. 
 
Nośnik danych zgodny z wymogami dyrektywy tytoniowej do użytku przez podmioty gospodarcze jest oznakowany za pomocą 
specjalnego znaku „TTT” umiejscowionego powyżej lub obok nośnika danych. Znak ten stanowi gwarancję, że zawartość 
opakowania zbiorczego została zarejestrowana przez podmiot pakujący (producenta lub poprzedni podmiot gospodarczy).   
 
 

                                                           
5  Na lipiec 2018. 
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Przykład: 
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Możliwość przetwarzania kodów: 
Niepowtarzalny identyfikator na poziomie zbiorczym  stanowi kod GS1 SGTIN zgodny z normą ISO 15495-4, dzięki czemu 

każdy podmiot gospodarczy jest w stanie zidentyfikować produkt poprzez skanowanie niepowtarzalnego identyfikatora, 

używając: 

 części <GTIN-14> (z prefiksem „01”), 

 części <Kod produktu> (z prefiksem „240”), która zapewnia bardziej szczegółowe informacje o produkcie,  

 lub obu części. 

 

Przekazywanie kodu: 
O ile przyjęty format niepowtarzalnego identyfikatora na poziomie zbiorczym dopuszcza dołączanie, oprócz obowiązkowych 
części SGTIN „(01)..(21)..”, dodatkowych informacji poprzedzonych odpowiednimi identyfikatorami aplikacji GS1 (np. (240).. 
lub (10)..), to nie jest jasne, które części niepowtarzalnego identyfikatora będą przekazywane do systemu repozytoriów 
zgodnie z dyrektywą tytoniową (pełny kod czy tylko (01)..(21)..).  
 
Dlatego zaleca się, aby lokalny system śledzenia opierał się w pełni na zasadach GS1 w zakresie rejestrowania i 
przechowywania niepowtarzalnych identyfikatorów. 
 
 

 

3. Niepowtarzalny identyfikator na poziomie opakowania zbiorczego 
(pudło – „master case”)  

  

 
Struktura kodu:  
Producenci będący członkami DCTA będą samodzielnie generować niepowtarzalne identyfikatory na poziomie zbiorczym 
zgodne z normą ISO 15495-4, umieszczane na każdym pudle, na nośniku danych i w formacie czytelnym dla człowieka. 
 
Struktura kodu to GS1-SGTIN (seryjny globalny numer jednostki handlowej) ze znakami specjalnymi (tj. <FNC1>) i zgodnymi 
z normą identyfikatorami aplikacji, uzupełnionymi o elementy danych zgodne z wymogami GS1 według uznania producenta. 
 

Element danych 
Długość 

(ilość 
znaków) 

Przykład Uwagi 

<FNC1> n/d n/d Znak specjalny zgody z GS1 

Identyfikator aplikacji 01 2 „01” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks kodu GTIN 

GTIN-14 14 „05410706718553” 
Kod pudła GS1 GTIN GTIN-14 lub 
EAN-13 z prefiksem „0” 

Identyfikator aplikacji 21 2 „21” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks numeru seryjnego 

Numer seryjny 
Zmienna 

(maks. 20) 
„041703200737144901” 

Numer seryjny z zestawu 82 znaków 
GS1 

Przykłady dodatkowe (może zawierać dodatkowe przykłady zgodne z zasadami GS1) 

<FNC1> n/d n/d 
Znak specjalny zgody z GS1, jeżeli 
identyfikator aplikacji 21 składa się z 
mniej niż 20 znaków 

Identyfikator aplikacji 240 3 „240” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks kodu produktu 

Kod produktu 
Zmienna 

(maks. 30) 
„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12”, itp. 

Kod produktu zdefiniowany przez 
producenta 

<FNC1> n/d n/d 
Znak specjalny zgody z GS1, jeżeli 
identyfikator aplikacji 240 składa się 
z mniej niż 30 znaków 

Identyfikator aplikacji 10 2 „10” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks partii produkcyjnej 

Partia produkcyjna 
Zmienna 

(maks. 20) 
„21ABCDEFG” 

Partia produkcyjna zdefiniowana 
przez producenta 
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Długość kodu w zależności od producenta: 
 
Stan aktualny,6 może zmienić się w przyszłości w zależności od producenta. 

Element danych 
BAT 

 (ilość znaków) 
ITG 

(ilość znaków) 
JTI 

(ilość znaków) 
PMI 

(ilość znaków) 

Identyfikator aplikacji 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

Identyfikator aplikacji 21 2 2 2 2 

Numer seryjny 19 16 7 18 

 
Opcjonalnie: 

Identyfikator aplikacji 240 3 3 3 3 

Kod produktu 8 8 n/d 11 

Identyfikator aplikacji 10 2 2 2 2 

Partia produkcyjna Zmienna Zmienna 8 9 

 
Przykład kodu: 

 Nośnik danych: „<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Do odczytu przez człowieka: „(01) 05410706718553 
  (21) 041703200737144901 
  (240) PRD45678” 
 
Wygląd i umiejscowienie kodu: 
Nośnik danych to dwuwymiarowy kod kreskowy DataMatrix umiejscowiony na jednej lub dwóch ścianach pudła, na istniejącej 
etykiecie. 
Niektórzy producenci, oprócz dwuwymiarowego kodu DataMatrix, umieszczają równorzędny nośnik danych w formacie 
jednowymiarowego kodu kreskowego GTIN-128. 
 
Nośnik danych zgodny z wymogami dyrektywy tytoniowej do użytku przez podmioty gospodarcze jest oznakowany za pomocą 
specjalnego znaku „TTT” umiejscowionego powyżej lub obok nośnika danych. Znak ten stanowi gwarancję, że zawartość 
opakowania zbiorczego została zarejestrowana przez podmiot pakujący (producenta lub poprzedni podmiot gospodarczy).  
 

 
Przykład: 

  

                                                           
6  Na lipiec 2018. 
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Możliwość przetwarzania kodów: 
Niepowtarzalny identyfikator na poziomie zbiorczym (pudło) stanowi kod GS1 SGTIN zgodny z normą ISO 15495-4, dzięki 

czemu każdy podmiot gospodarczy jest w stanie zidentyfikować produkt poprzez skanowanie niepowtarzalnego 

identyfikatora, używając: 

 części <GTIN-14> (z prefiksem „01”), 

 części <Kod produktu> (z prefiksem „240”), która zapewnia bardziej szczegółowe informacje o produkcie, jeżeli 

istnieje,  

 lub obu części. 

 

Przekazywanie kodu: 
O ile przyjęty format niepowtarzalnego identyfikatora na poziomie zbiorczym dopuszcza dołączanie, oprócz obowiązkowych 
części SGTIN „(01)..(21)..”, dodatkowych informacji poprzedzonych odpowiednimi identyfikatorami aplikacji GS1 (np. (240).. 
lub (10)..), to nie jest jasne, które części niepowtarzalnego identyfikatora będą przekazywane do systemu repozytoriów 
zgodnie z dyrektywą tytoniową (pełny kod czy tylko (01)..(21)..).  
 
Dlatego zaleca się, aby lokalny system śledzenia opierał się w pełni na zasadach GS1 w zakresie rejestrowania i 
przechowywania niepowtarzalnych identyfikatorów. 
 

 

 
4. Niepowtarzalny identyfikator na poziomie opakowania zbiorczego 

(paleta, jednostka logistyczna)  
  

 

 
Struktura kodu:  
Producenci będący członkami DCTA będą samodzielnie generować niepowtarzalne identyfikatory na poziomie zbiorczym 
zgodne z normą ISO 15495-1, umieszczane na każdej palecie lub innej jednostce logistycznej mieszczącej się w zakresie 
dyrektywy tytoniowej, na nośniku danych i w formacie czytelnym dla człowieka. 
 
Struktura kodu to GS1-SSCC (seryjny numer jednostki wysyłkowej) ze znakami specjalnymi (tj. <FNC1>) i zgodnymi z normą 
identyfikatorami aplikacji, ewentualnie uzupełnionymi o elementy danych zgodne z wymogami GS1 według uznania 
producenta. 
 

Element danych 
Długość 

(ilość 
znaków) 

Przykład Uwagi 

<FNC1> n/d n/d Znak specjalny zgody z GS1 

Identyfikator aplikacji 00 2 „00” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks kodu SSCC 

SSCC 18 „034023500070013765” 
Kod palety lub jednostki logistycznej 
GS1 SSCC 

Opcjonalnie: 

Identyfikator aplikacji 10 2 „10” 
Identyfikator aplikacji użyty jako 
prefiks partii produkcyjnej 

Partia produkcyjna 
Zmienna 

(maks. 20) 
„21ABCDEFG” 

Partia produkcyjna zdefiniowana 
przez producenta 

 

Przykład kodu: 

 Nośnik danych: „<FNC1>00034023500070013765” 

 Do odczytu przez człowieka: „(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Kod do przekazania:  00034023500070013765 
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Wygląd i umiejscowienie kodu: 
Nośnik danych to jednowymiarowy kod kreskowy umiejscowiony na ścianie palety, na istniejącej etykiecie. Producenci 
zapewniający opakowanie zbiorcze dla całej dostawy mogą dodatkowo/zamiennie umieścić jednowymiarowy kod kreskowy 
na fizycznej kopii listu przewozowego. Producenci mogą również zapewnić dostęp do elektronicznej listy zawartości. 
 
W przypadku opakowań mieszanych lub mniejszych jednostek logistycznych nośnikiem danych może być dwuwymiarowy kod 
kreskowy DataMatrix. 
 
Nośnik danych zgodny z wymogami dyrektywy tytoniowej do użytku przez podmioty gospodarcze jest oznakowany za pomocą 
specjalnego znaku „TTT” umiejscowionego powyżej lub obok nośnika danych. Znak ten stanowi gwarancję, że zawartość 
opakowania zbiorczego została zarejestrowana przez podmiot pakujący (producenta lub poprzedni podmiot gospodarczy).  
 

 
Należy pamiętać, że w przypadku opakowań na tym poziomie zbiorczym (palety, jednostki logistyczne) będziemy mieli 

do czynienia ze zmianami w łańcuchu dystrybucji. 
Producenci zrzeszeni w DCTA stosują różne strategie w tym zakresie. Nie wszyscy z nich będą umieszczali na 

opakowaniach znak „TTT” (potwierdzający rejestrację zawartości opakowania). Niektórzy będą powierzali to zadanie 
właściwemu podmiotowi gospodarczemu. 

 
Poniższe przykłady ilustrują niektóre możliwości, ale rozwiązania będą różnić się w zależności od producenta. 

 

 
 

 

 

 
 
Przykład: 

 
 

 


