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Spróbujmy przyjrzeć się bliżej procesowi wdrażania 
do produkcji nowych wzorów. Prześledźmy ścieżkę 

powstawania i weryfikowania nowych projektów w fir-
mie farmaceutycznej oraz drukarni. W dalszej części, dla 
uproszczenia, zleceniodawcę drukarni będę nazywał „fir-
mą”. Oczywiście w konkretnych sytuacjach mogą istnieć 
odstępstwa od przedstawionego schematu działania. Każda 
firma ma swój indywidualny tryb postępowania, bardziej lub 
mniej rozbudowane struktury wewnętrzne, uczestniczące 
we wdrażaniu nowych projektów. Przypuszczam jednak, że 
można w sposób wielce prawdopodobny przyjąć przedsta-
wiony schemat postępowania. Dla uproszczenia będziemy 
śledzić drogę powstawania nowego wzoru opakowania z 
tektury litej, czyli kartonika. 

 Droga tworzenia i wdrażania do pro-
dukcji nowego wzoru opakowania

•   • Firma zgłasza zapotrzebowanie na nowe opakowanie.
•   • Opracowanie strony merytorycznej opakowania. W zależ-

ności od struktury organizacyjnej w projekcie uczestniczą 
działy, m.in. marketingu, dokumentacji opakowaniowej, 
produkcji, i radca prawny.

Po sprawdzeniu strony merytorycznej opakowania dział 
marketingu zleca wykonanie projektu graficznego.

 Przygotowanie projektu graficznego

•   • Firma zleca opracowanie projektu graficznego opakowania.
•   • Opracowanie projektu graficznego opakowania – agencja 

reklamowa, projektant w firmie.
Przygotowany projekt graficzny wraca do firmy i jest we-

ryfikowany przez wszystkie działy zaangażowane w powstanie 
oraz wdrożenie nowego wzoru opakowania. Następuje akcep-
tacja nowego wzoru wewnątrz firmy. 

 Akceptacja nowego wzoru 
przez struktury zewnętrzne

Jeżeli zachodzi taka konieczność, przygotowany wzór opa-
kowania zgłaszany jest do akceptacji przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPLWMiPB).
•   • Firma zgłasza projekt w URPLWMiPB. 
•   • Akceptacja nowego wzoru przez URPLWMiPB.

Przed wysłaniem plików graficznych do drukarni firma posiada:

•   • komplet materiałów sprawdzonych pod względem meryto-
rycznym,

•   • materiały sprawdzone pod względem zgodności z obowią-
zującym prawem,

•   • zatwierdzoną grafikę,
•   • zezwolenie (jeżeli istnieje taka konieczność) URPLWMiPB.

 Wysłanie plików do drukarni

Pliki wysyłane do drukarni nie powinny wymagać dodat-
kowych korekt, gdyż zostały sprawdzone i zatwierdzone przez 
wszystkie struktury organizacyjne wewnątrz firmy, które brały 
udział w pracach wdrożeniowych.

Drukarnia ma jedynie odtworzyć, powielić w wielu egzempla-
rzach otrzymany wzór. Jeżeli tak nie jest, do łańcucha osób bio-
rących udział w tworzeniu opakowania włączona zostaje kolejna 
grupa osób, co oznacza kolejną strukturę organizacyjną w drukar-
ni. Tym samym zwiększone zostaje ryzyko narażenia wdrażanego 
projektu na błędy. Rozszerza się zakres możliwości popełnienia 
błędu przez najsłabszy element procesu produkcyjnego, jakim 
jest człowiek (tj. czynnik ludzki). Ryzyko dodatkowo wzrasta, gdy 
w drukarni opracowaniem plików graficznych zajmuje się kilka 
kolejnych osób. Tak dzieje się w większości przypadków. Wynika 
to ze zmianowości pracy grafików w dziale przygotowania druku.

 Łańcuch możliwości powstania błędu

Dodatkowe korekty plików graficznych zwiększają nie tylko 
zakres możliwości powstania błędu, ale także wydłużają czas 
realizacji zlecenia w drukarni. W zależności od ilości wykony-
wanych zmian w „gotowym projekcie graficznym” czas związa-
ny z wdrożeniem zlecenia do produkcji znacznie się wydłuża. 
Wzrasta również ryzyko popełnia błędu przez tzw. czynnik 
ludzki. Obecnie drukarnie w szerokim zakresie korzystają z 
elektronicznych systemów kontrolnych, np. EyeC Profiler i Pi-
xel Proof. Są to bardzo skuteczne narzędzia w procesie produk-
cyjnym. Elektroniczne systemy kontroli nie popełniają błędów. 
Niestety operatorzy systemów kontrolnych są zawodni.

 Poprawa efektywności współpracy

Efektywność współpracy na linii zleceniodawca – zlecenio-
biorca jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających 

na biznes. Wiele firm podczas swoich długoletnich kontraktów 
szukało wspólnych rozwiązań, pozwalających na ciągłe do-
skonalenie efektywności wspólnego biznesu. Jednym z takich 
rozwiązań jest wprowadzenie współpracy „bez korekt”, świad-
czącej o dużym wzajemnym zaufaniu, pewności zachowania 
najwyższych standardów jakościowych w dostarczanych pli-
kach graficznych, jak i dostarczanych przez drukarnię wyrobach 
gotowych. Na takie współdziałanie mogą pozwolić sobie tylko 
sprawdzeni partnerzy biznesowi. W ramach takiej współpracy 
zrealizowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy zleceń. W tym cza-
sie NIE BYŁO ANI JEDNEJ REKLAMCJI wynikającej ze współ-
pracy „bez korekt”. To nie zrodziło się samo z siebie. Rozpo-
częcie współpracy „bez korekt” musi być przemyślaną decyzją, 
poprzedzoną odpowiednimi przygotowaniami wdrożeniowymi. 
Przygotowania powinny polegać na:
•   • ujednoliceniu programów graficznych,
•   • poznaniu wymagań drukarni pod kątem dostarczanych pli-

ków graficznych,
•   • wdrożeniu systemu kontroli plików pomontażowych  

w drukarni,
•   • wspólnych szkoleniach grafików przygotowujących i otrzy-

mujących pliki graficzne,
•   • zmianie procedur wewnętrznych.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że najwięcej trud-
ności we wdrożeniu sprawiała zmiana procedur wewnętrznych 
oraz mentalności pracowników. Właściwie nawet nie zmiana 
procedur, a zmiana nawyków i przyzwyczajeń. Wielokrotnie ro-
dziło się pytanie: Jak to, będziemy współpracować bez korekt? 
To nie jest możliwe. To spowoduje same kosztowne pomyłki, to 
będzie ogromne utrudnienie.

Mimo tworzenia czarnych scenariuszy, dotyczących wdro-
żenia współpracy „bez korekt”, rozwiązanie okazało się sukce-
sem. Nie spełnił się ani jeden czarny scenariusz. Taki sukces nie 
rodzi się z sam z siebie – trzeba go wypracować.

 Dlaczego obawiamy się współpracy  
„bez korekt”

Największy problem we wdrożeniu takiego modelu współ-
pracy w dzisiejszych czasach nie stanowi kompatybilność pro-
gramów graficznych, gdyż praktycznie wszyscy pracujemy na 
takim samym oprogramowaniu. Nie stanowią problemu łącza 

Współpraca „bez korekt”

Bezpieczny model współpracy  
firm farmaceutycznych  
z drukarniami opakowań

Jednym z elementów produkcji poligraficznej jest korekta przygotowanych do drukowania materiałów. 
Dotyczy to również kartoników i ulotek informacyjnych. Niektórzy uważają, że liczba przeprowadzanych zmian  
i poprawek nobilituje przygotowywaną do drukowania pracę. Czasami korekty są wynikiem słabej organizacji 
w przygotowywaniu do produkcji nowych zleceń. Czy zatem korekty są niezbędnym etapem w procesie dążącym 
do otrzymania z drukarni poprawnie wykonanych produktów? Czy można być pewnym poprawności wykonania 
zamówienia bez korekt? Szczególnie, gdy dotyczy to produktów dla firm, które muszą zwracać szczególną uwagę 
nie tylko na poprawność szaty graficznej, ale również, a może przede wszystkim, na poprawność merytoryczną 
umieszczonych informacji na produkcie. Takimi zleceniodawcami są bez wątpienia firmy farmaceutyczne.  
W ich przypadku wydrukowanie kartonika lub ulotki informacyjnej z istotnym błędem merytorycznym może 
mieć tragiczne skutki. W dalszej części artykułu będę jednak przekonywał do tego, że można otrzymywać 
poprawnie wykonane kartoniki i ulotki bez przeprowadzania korekt na linii zleceniodawca – drukarnia.

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń, 
Intrograf-Lublin S.A.
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elektroniczne. Podstawowym narzędziem przesyłania informa-
cji stał się dokument PDF. To wszystko są skuteczne i bezpiecz-
ne narzędzia współpracy. Co zatem stoi na przeszkodzie?
•   • Obawa przed odpowiedzialnością

Akceptacje, potwierdzenia, wiele podpisów na dokumencie 
tworzy iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Odpowiedzial-
ność zostaje rozmyta.

Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•   • Brak skutecznej kontroli poprawności plików graficznych 

wysyłanych do drukarni
Brak warstw w plikach, brak poprawnego opisania warstw, 

wprowadzanie dodatkowych zmian w tekście narzuca decyzję 
o konieczności wykonania korekty po poprawkach w drukarni.

Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•   • Brak osoby odpowiedzialnej w firmie za nadzór nad plika-

mi i gospodarowanie nimi 
Jest to istotna niedoskonałość organizacyjna. Kto jest od-

powiedzialny za pliki graficzne? Brak przypisania odpowiedzial-
ności konkretnej osobie nie jest dobrym rozwiązaniem.

Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•   • Brak plików graficznych z ostatniej produkcji

Jedynym właścicielem ostatnich plików graficznych, w 
których nanoszono zmiany, nie jest zleceniodawca, a drukar-
nia dokonująca poprawek w plikach. Jest to problem, z którym 
spotkało się wiele firm chcących zmienić dotychczasowego 
dostawcę. Dotychczasowy wykonawca odmawiał przekazania 
aktualnych plików graficznych lub żądał gratyfikacji za wysłanie 
aktualnych plików, gdyż twierdził, że są jego własnością inte-
lektualną. Jest to jedno z nierozsądnych działań drukarni, która 
uważa, że jest to sposób na zatrzymanie klienta. 

Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•   • Nie potrafię w sposób zgodny z wymaganiami poprawnie 

przygotować plików wysyłanych do drukarni
Brak umiejętności poprawnego przygotowania plików gra-

ficznych, spełniających warunki bezpiecznej współpracy, jest 
istotnym czynnikiem ograniczającym współpracę „bez korekt”.

Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•   • Czynniki, których absolutnie nie można bagatelizować. 

Czynniki, które mogą być skutecznym hamulcem do wdro-
żenia projektu:
–    – przyzwyczajenia,
–    – nawyki, 
–    – niechęć do zmian – tak było zawsze, więc po co to zmieniać,
–    – tak jest mnie wygodniej,
–    – mentalność – lepsze jest wrogiem dobrego.

Po raz kolejny współpracę „bez korekt” blokuje czynnik 
ludzki.

 Rola jaką spełnia drukarnia

Współpraca „bez korekt” nie zwalnia drukarni z obowiąz-
ku wydrukowania projektów zgodnie z oczekiwaniami firmy, 
klienta. Aby móc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przed 
rozpoczęciem drukowania przygotowane pliki pomontażowe 
przechodzą bardzo dokładną korektę w drukarni z wykorzy-
staniem elektronicznych systemów kontrolnych. Podczas takiej 
kontroli sprawdzana jest zgodność z otrzymanymi od klienta 
zatwierdzonymi plikami. Sprawdzanie odbywa się na zasadzie 

kontroli pixel do pixela. Nie ma znaczenia, w jakim języku ma 
być wydrukowany kartonik lub ulotka. Wszystkie ewentualne 
różnice i błędy (czynnik ludzki), mogące powstać podczas przy-
gotowywania zlecenia do drukowania, są natychmiast zauwa-
żane i odpowiednio oznaczone. System kontroli elektronicznej 
nie popełnia pomyłek.

Działanie dobrej drukarni współpracującej „bez korekt” ma 
dawać i gwarantować maksymalne poczucie bezpieczeństwa 
zleceniodawcy.

 Korzyści ze współpracy „bez korekt”

Jeżeli mamy rozważyć wdrożenie nowego modelu współ-
pracy w zakresie przygotowywania zleceń oraz przeprowadza-
nia korekty plików przed drukowaniem, a właściwie niewpro-
wadzaniem korekt plików, należy zastanowić się nad korzy-
ściami z takiej współpracy. Czy wprowadzone zmiany pozwolą 
poprawić efektywność współpracy? 

Zalety wynikające ze współpracy „bez korekt”:
•   • całkowity nadzór klienta drukarni nad przygotowaniem pli-

ków graficznych,
•   • pewność, że tekst i grafika jest zgodna z zatwierdzonym 

wzorem, gdyż drukarnia nie dysponuje innymi materiałami 
o tym samym indeksie i kodzie SAP,

•   • ograniczenie korespondencji związanej z wdrożeniem i wy-
konaniem opakowania,

•   • skrócenie łańcucha możliwości popełnienia błędu,
•   • skrócenie czasu realizacji zlecenia w drukarni,
•   • firma jest faktycznym właścicielem projektu, gdyż posiada 

aktualne pliki graficzne,
•   • uniknięcie włączenia do wykonania, modyfikacji projektu 

drukarni – dokonując poprawek, może rościć sobie prawa 
do własności intelektualnej, jaką jest zmodyfikowany pro-
jekt graficzny,

•   • możliwość bardzo precyzyjnego określenia terminu realiza-
cji zamówienia. Unikamy wykonywania trudnych do okre-
ślenia czasowo poprawek i związanych z tym korekt,

•   • eliminacja z produkcji roboczych plików graficznych. Dru-
karnia dysponuje tylko poprawną wersją plików graficz-
nych,

•   • poprawa efektywności współpracy między firmą a drukar-
nią.

10. Opinia klientów, którzy wdrożyli model współpracy „bez 
korekt”

Najlepszą rekomendacją dla modelu współpracy „bez 
korekt” jest opinia wszystkich firm, które wprowadziły taką 
współpracę:

Nie wyobrażamy sobie powrotu do współpracy „z korek-
tami” plików.

Istotne jest, że ograniczenie współpracy „bez korekt” nie 
wynika z przyczyn technologicznych lub sprzętowych. Hamul-
cem takiej współpracy jest czynnik ludzki.

W dobie maksymalnego ograniczania kosztów produkcji, 
nieuchronnie zbliżającej się digitalizacji każde rozwiązanie mo-
gące doskonalić współpracę na linii firma – drukarnia warte jest 
rozważenia.
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