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Bezpieczeństwo wyrobu
-bezpieczeństwo klienta

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń, Intrograf-Lublin S.A.

Inspiracją do napisania tego artykułu była nietypowa sytuacja, z jaką zetknąłem się podczas codziennych zakupów w sklepie 
spożywczym. Na moich oczach jeden z Klientów poprosił sprzedawcę o otwarcie opakowania, tak aby mógł sprawdzić, czy 
znajduje się w nim dokładnie to co zamierzał kupić. Wydawało by się, że w dwudziestym pierwszym wieku, w centrum dużego 
miasta takie rzeczy już się nie zdarzają. Tymczasem,  Klient rzeczywiście bał się, że rzeczywista zawartość  nie będzie odpowiadać 
informacji na opakowaniu.

Chwilę później wstąpiłem do apteki, aby kupić tabletki od 
bólu głowy. Mając w pamięci wcześniejszą sytuację zaczą-

łem analizować: czy na pewno kupię tabletki od bólu głowy, 
czy dawka będzie zgodna z informacją na opakowaniu, czy 
ulotka będzie dotyczyć specyfiku, który jest w opakowaniu? 
Oczywiście, nie miałem żadnych wątpliwości. Kupiłem to co 
zamierzałem i nie mogło być mowy o żadnej pomyłce. W ar-
tykule nie będę poruszał zagadnień dotyczących procedur, 
rygorystycznych systemów i zabezpieczeń w firmach farma-

ceutycznych i kosmetycznych. Skupię się natomiast na roli 
drukarni produkującej kartoniki, etykiety i ulotki informacyjne, 
która uczestniczy w łańcuchu produkcji farmaceutyków i ko-
smetyków. W jaki sposób to właśnie drukarnia podchodzi do 
kwestii odpowiedzialności za produkowane wyroby? Jaka jest 
świadomość jej pracowników? Jakie podejście do bezpieczeń-
stwa Klienta reprezentują osoby zatrudnione w aptekach, skle-
pach z kosmetykami czy w szpitalu? I wreszcie: czy odbiorca 
może czuć się bezpiecznie? 

Postanowiłem postawić się w roli Klienta drukarni, który 
musi ocenić, czy ta daje mu pełne poczucie bezpieczeństwa. 
Dotyczy to nie tylko zamawiającego usługi w drukarni, ale 
przede wszystkim odbiorców na rynku. Czy patrzenie tylko 
i wyłącznie przez pryzmat ceny jest rozwiązaniem optymalnym 
dla bezpieczeństwa wyrobu? Jakie standardy istotne dla bez-
pieczeństwa wyrobu spełnia drukarnia, aby można ją nazywać 
bezpiecznym dostawcą dla branży, w której pomyłka może 
nieść za sobą tragiczne skutki? 

Dokumentacja technologiczno – produkcyjna 
Pierwszym elementem związanym z bezpieczeństwem wy-

robu jest prawidłowo przygotowana dokumentacja związana 
z przygotowaniem i realizacją zamówienia. Nadawanie indywi-
dualnych i niepowtarzalnych identyfikatorów zamówieniu jest 
czynnikiem pozwalającym na prawidłową identyfikację zlecenia 
na wszystkich etapach produkcji. Dzięki systemowi numerycz-
nemu unikamy pomyłek zarówno w dokumentacji analogowej, 
jak i w przypadku wykorzystywania elektronicznych systemów 
zarządzania. To na tym etapie wprowadzane są do dokumen-
tacji narzędzia np. wykrojniki, tłoczniki, matryce do tłoczenia 
Braille’a. To właśnie w tym momencie należy zwrócić baczną 
uwagę na prawidłową identyfikację narzędzi. Tutaj również 
posługujmy się najbezpieczniejszym systemem identyfikacji tj. 
systemem numerycznym (patrz foto 1,2,3).

Prawidłowy nadzór nad narzędziami, ich identyfikacja oraz 
kontrolowanie stanu technicznego pozwalają na uniknięcie po-
myłek. Nabiera to szczególnego znaczenia, kiedy wymiary po-
szczególnych produktów różnią się od siebie zaledwie o milime-
try. Dla drukarń opakowaniowych wykrojniki stanowią wyzwa-
nie, zarówno jeśli chodzi o wykorzystywanie ich w produkcji, 
magazynowanie, jak i wycofywanie wykrojników zużytych lub 
niebiorących udziału w produkcji. Jak to wykonywać to w spo-
sób prawidłowy? Na dodatek, co z taką ilością wykrojników ro-
bić? Potrafi to być „pięta Achillesa” wielu drukarń.

Pliki graficzne 
– zabezpieczenie dostępu do plików

Liczba fałszerstw wyrobów farmaceutycznych i kosme-
tycznych z każdym rokiem wyraźnie wzrasta. Serializacja bę-
dzie z pewnością utrudniać wprowadzanie na rynek wyrobów 
sfałszowanych, ale nie zatrzyma procederu. Możemy natomiast 
utrudniać go różnymi sposobami. Jednym ze sposobów jest 
ograniczanie dostępu do produkcyjnych plików graficznych. 
Oczywiście można powiedzieć, że podrabiane są nawet nomi-
nały euro i dolary. Tak, to prawda. Wszystko zależy od czasu, 
środków i narzędzi, jaki dysponujemy, aby dokonać fałszerstwa. 
Możemy jednak proceder fałszerstw ułatwiać lub utrudniać. 
Róbmy to drugie.

Czy zastanawialiście się ile osób w drukarni ma dostęp do 
graficznych plików produkcyjnych? Ile osób może dokonywać 
zmian w plikach? Czy jest to bardzo wąska grupa pracowni-
ków, czy dostęp do plików jest praktycznie nieograniczony 
wewnątrz struktury organizacyjnej drukarni? Czy ułatwione 
jest niekontrolowane „wypłynięcie” plików na zewnątrz? Jak 
tworzone i zabezpieczane są kopie zapasowe? W jaki sposób 
archiwizowane są pliki wycofane z bieżącej produkcji? Jaka jest 
identyfikacja takich plików? Ile serwerów posiada drukarnia 

Identyfikacja numeryczna wykrojników, matryc do tłoczeń (foto autor).

Foto. 3.

Foto. 2.

Foto. 1.

Nowoczesny magazyn wykrojników (foto autor).
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i jak są zabezpieczone np. przed pożarem, kradzieżą itp.? Od-
powiedzi na te pytania dadzą nam obraz bezpieczeństwa, jakie 
daje nam drukarnia. 

Kolejną kwestią jest, to czy Zleceniodawca drukarni jest 
w posiadaniu swoich aktualnych kopii plików graficznych pro-
dukcyjnych (podkreślam produkcyjnych) wykorzystywanych 
w bieżącej produkcji. Wiele drukarń bardzo niechętnie lub wręcz 
odmawia udostępnienia takich plików, traktując je jako własną 
„wartość intelektualną”. Ma to miejsce zwłaszcza w momencie, 
gdy drukarnia dokona poprawek – zmian w plikach. Pomijając 
aspekty prawne i wątpliwości dotyczące zasadności takiego 
postępowania, warto zastanowić się, czy w przypadku zmiany 
dostawcy drukarnia nie odmówi Zleceniodawcy otrzymania ta-
kich plików graficznych. Niejednokrotnie spotykamy się z sy-
tuacjami, w których otrzymane pliki do realizacji zamówienia 
na pewno nie były materiałami użytymi do bieżącej produkcji 
kartoników lub etykiet. Część poprawek jest prostych do wyko-
nania. Są jednak przypadki, w których bez kosztownej próby lub 
nawet kilku prób drukowania nie ma możliwości odwzorowania 
wzoru. Dotyczy to głównie efektów uzyskiwanych z wykorzy-
staniem folii metalicznych lub kolorów Pantone. W takich sy-
tuacjach stosunkowo niskokosztowe próbne wydruki cyfrowe 
– proofy są nieskuteczne. Można takich problemów uniknąć. 

Są na to niezbyt skomplikowane rozwiązania:
  1. Na początku współpracy należy ustalić kwestię „wła-

sności intelektualnej” po dokonaniu zmian w plikach gra-
ficznych przez drukarnię. Kto jest właścicielem plików po 
poprawkach i co z tego wynika. 

   2. Współpraca z drukarnią - tzw. „współpraca bez korekt”. 
Podczas takiej współpracy drukarnia otrzymuje pliki gra-
ficzne niewymagające wprowadzania jakichkolwiek zmian. 
W tej sytuacji pełny nadzór nad plikami jest w rękach Klien-
ta drukarni. Jest to sprawdzony, działający od wielu lat mo-
del współpracy na linii drukarnia – Klient.  

Produkcja – „Czystość linii” 

Pisząc o produkcji nie skupiam się na kwestiach jakościo-
wych, takich jak kolorystyka, czy wykrawanie. Oczywistym 
jest, że produkcja ma być wykonywana z jakością, jakiej ocze-
kuje Zamawiający i w uzgodnionych terminach. Bez tego nie 
możemy rozmawiać o bezpieczeństwie Klienta, czy bezpie-
czeństwie wyrobu. Nie przytoczymy również najnowszych 
rozwiązań związanych z konstrukcją maszyn i technologii pro-
dukcji, mimo tego, że pozwalają łatwiej uzyskiwać zamierzone 
efekty jakościowe i wydajnościowe. Chcę się natomiast skupić 
na wdrożonych i stosowanych procedurach związanych z zapo-
bieganiem kontaminacji. Na etapie produkcji niedopuszczalne 
jest wymieszenie różnych opakowań, etykiet, czy ulotek. Skutki 
kontaminacji i ryzyko przedostania się na rynek takich opako-
wań może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko dla 
firmy farmaceutycznej czy kosmetycznej. W praktyce proce-
dury związane z tym zagadnieniem nazywane są „czystością 
linii”. Czystość linii dotyczy wszystkich etapów produkcyjnych. 
Procedury te mogą być bardzo szczegółowo opisane w doku-
mentacji. Jednakże, bez świadomości pracowników i częstych 
kontroli wewnętrznych np. w formie audytów wewnętrznych, 
dokumenty te mogą pozostać „martwe”. Najtrudniejsze jest 

reklama

właśnie budowanie świadomości pracowników. Tego nie uda 
się stworzyć w krótkim czasie. Świadomość buduje się latami. 
Każdy pracownik musi wyrobić w sobie proste nawyki np. się-
gając po wydrukowany arkusz, czy pudełko w sytuacji innej niż 
bezpośrednia produkcja nie może odłożyć go z powrotem na to 
samo miejsce – istnieje ryzyko, że się pomyli i nastąpi kontami-
nacja. Podobnie sytuacja ma się z usuwaniem z obrębu maszyn 

Czytnik tzw. kodów sklejarkowych (foto autor).

System kamer inspekcyjnych umieszczony na maszynie złamującej
(foto autor).

Indywidualne kody sklejarkowe (foto autor).

produkcyjnych wszystkich materiałów związanych z realizacją 
poprzednich zleceń - musi być to działanie skuteczne i potwier-
dzane stosownymi zapisami. Można oczywiście powiedzieć, że 
nowoczesne maszyny są wyposażone w systemy kontrolne, ta-
kie jak np. czytniki kodów sklejarkowych.

Nowoczesne maszyny złamujące wyposażone są w sys-
temy kamer inspekcyjnych, które zauważają tzw. arkusze nie-
zgodne, a system doprowadza do ich odrzucenia z obrębu re-
alizowanego zlecenia.

Jednak maszyny, systemy kontrolne obsługuje najsłabszy 
element związany z produkcją – człowiek. Bez świadomości, 
odpowiedzialności za wykonywaną pracę może się zdarzyć, że 
procedury nie zadziałają. Wieloletnie doświadczenie pokazu-
je, że brak zapisów potwierdzających wykonanie określonych 
czynności kontrolnych – sprawdzających może być przyczyną 
szukania drogi na skróty. Skutki taki działań mogą być dla dru-
karni i jej Klientów bardzo bolesne, a przy tym kosztowne. 

Produkcja – kartoniki i ulotki 
do szybkiego pakowania

W dobie coraz szybszych maszyn pakujących koniecznym 
stało się przygotowanie kartoników i ulotek dostosowanych 
do współpracy z maszynami na bardzo dużych prędkościach. 
Pojawiły się zupełnie inne wymagania dotyczące otwieralności 
kartonika, stopnia sprasowania ulotki czy też szorstkości pa-
pieru wpływającej na płynność wprowadzania ulotki do karto-
nika. Wymaga to od drukarń zupełnie innego spojrzenia na ja-
kość swoich wyrobów. Bez wsparcia badaniami, ścisłej współ-
pracy z odbiorcami kartoników i ulotek spełnienie wymagań 
jakościowych może okazać się wcale niełatwe. Zadanie może 
być jeszcze bardziej skomplikowane, gdy zapoznamy się z wie-
loma „specyfikacjami jakościowymi”. Dokumenty jakościowe 
mówią o wymaganiach dotyczących podłoży drukowych, jako-
ści drukowania, pakowania, identyfikacji na etykietach zbior-
czych itp. a w zasadzie nic nie mówią o max. silne potrzebnej 
do otwarcia kartonika, czy stopniu sprasowania ulotek. Są to 
parametry znacząco wpływające na wydajność pracy maszyn 
pakujących. Nie wynika to ze złej woli odbiorców tych produk-
tów. Po prostu bardzo często nie posiadają oni takiej wiedzy. 
Takich informacji nie otrzymują od dostawców maszyn pakują-
cych. Kartoniki i ulotki mają się pakować. Co jednak w sytuacji 
kiedy wzrokowo kartonik i ulotka jest „dobra”, a nie „idzie”. Tu-

taj potrzebna jest drukarnia, która dysponuje doświadczeniem, 
wiedzą, jak problem zidentyfikować i udoskonalić jakość w ko-
lejnych dostawach. Dobrze, gdy istnieje taka wymiana infor-
macji przed rozpoczęciem produkcji. Kluczowe jest dokładne 
zrozumienie przez drukarnie potrzeb swojego odbiorcy. Klient 
drukarni swoje bezpieczeństwo oceni również na podstawie 
wartości dodanej do biznesu, jaki może zaoferować drukarnia. 
Klient musi wiedzieć o tym, że w przypadku problemów tech-
nologicznych nie zostanie sam. Ma partnera, który pomoże 
rozwiązać problem.   

Artykuł nie wyczerpuje wszystkich kwestii związanych 
z bezpieczeństwem wyrobu – bezpieczeństwem Klienta. Po-
zwala jednak zadać pytanie: czy drukarnia, z którą współpra-
cujemy daje nam i naszemu odbiorcy poczucie bezpieczeństwa. 
Czy w przypadku problemów zostaniemy sami, czy mamy coś 
więcej niż wykonawcę moich zleceń?

 Postawionych zostało wiele pytań, na które odpowiedź 
najlepiej znają osoby blisko współpracujące z drukarniami. Tyl-
ko one mogą ocenić czy partner biznesowy, jakim jest drukarnia 
daje poczucie bezpieczeństwa.  
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