
O powodach dołączenia do globalnego koncernu, konsekwencjach tej decyzji 
oraz ofercie dedykowanej rynkowi farmaceutycznemu opowiada 
Andrzej Sosna – dyrektor generalny Chesapeake Białystok.

Po pierwsze 
wiarygodność

• W 2010 r. białostocka drukarnia dołączyła do 

grupy ponad 40 fabryk Chesapeake na całym 

świecie. Co przyczyniło się do podjęcia decyzji 

o integracji i jak z dzisiejszej perspektywy ocenia 

pan ten ruch?

Chesapeake funkcjonuje zgodnie z zasadą: „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”. Inwestycja w Polsce 
była więc kolejnym krokiem w stronę obecności na 
wszystkich rynkach lokalnych, w tym także w Europie 

Środkowej i Wschodniej. Z drugiej strony, u podstaw 
naszej decyzji o dołączeniu do grupy leżała naturalna 
chęć rozwoju polskiej drukarni. Pojedynczy zakład 
nie jest w stanie zagwarantować klientom szeroko 
pojętego bezpieczeństwa dostaw, co jest warunkiem 
koniecznym w każdej branży, ale jest wyjątkowo wyso-
ko cenione przez klientów farmaceutycznych, których 
obsługujemy dzięki dołączeniu do grupy. Dziś widzimy, 
że decydując się na integrację z międzynarodowym 

MASZYNA XL105-8 

to najnowsza 
inwestycja Chesapeake 

Białystok. Inwestycja 
trafi ona w „10”, bo 

dzięki niej oferta 
fi rmy stała się jeszcze 

bogatsza

opakowania

66   2/2013 Przemysł Farmaceutyczny    www.farmacja.e-bmp.pl



partnerem, zyskaliśmy zarówno my, jako drukarnia, 
ale również zyskali nasi klienci. Dzięki transferowi 
wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu Chesapeake 
w branży farmaceutycznej, inwestycjom w infrastruk-
turę, systemy kontrolne i technologię, nasz lokalny 
rynek ma szansę na czerpanie ze sprawdzonych źródeł.

• W branży spożywczej czy kosmetycznej Chesa-

peake Białystok kojarzy się przede wszystkim 

z produkcją opakowań premium. Wspomniał 

pan przed momentem, że dzięki połączeniu 

z Chesapeake, zyskaliście możliwość obsługi 

klientów farmaceutycznych. Co oferujecie temu 

segmentowi rynku?

Rzeczywiście, opakowania premium pozostają stale 
w naszej gamie produktów. Obecnie jednak wysiłki 
i inwestycje koncentrują się na tym, by stać się partne-
rem dla rynku farmaceutycznego. Mamy świadomość, 
że wiarygodność to kluczowy czynnik efektywnej 
współpracy.

W jednej fabryce produkujemy wszystkie elementy 
opakowania farmaceutycznego – kartoniki, ulotki 
i etykiety – w jednolitym reżimie kontroli procesów 
wytwórczych, z udokumentowanym śledzeniem 
historii produkowanych partii opakowań. Liczne au-
dyty, zarówno niezależnych fi rm certyfi kujących, jak 
też naszych klientów, potwierdziły, że panujemy nad 
całym procesem – od momentu zakupu materiału, 

poprzez kwestie projektowania i przygotowania do 
druku, szczegóły technologiczne, aż do tego, by produkt 
prawidłowo przetwarzał się na liniach u klienta.

• A czym produkty te różnią się od innych, dedy-

kowanych np. dla branży spożywczej?

Wszystkie opakowania, ulotki i etykiety muszą 
spełniać szereg kryteriów narzuconych przez normy 
polskie i zagraniczne. Produkty skierowane do branży 
farmaceutycznej muszą być maksymalnie bezpieczne. 
Niedopuszczalne jest, aby jakikolwiek element na-
druku uległ zniekształceniu, czy zwyczajnie zniknął. 
Stosujemy system 100% inspekcji, polegający na 
porównywaniu już gotowego wyrobu z plikiem przeka-
zanym nam przez klienta. Opakowanie jest skanowane 
i w automatyczny sposób zestawiane z zatwierdzonym 
wzorcem. Procedury te są standardowe i jednolite dla 
całej grupy Chesapeake. Klient otrzymuje więc jed-
nakowy, uzgodniony serwis, niezależnie od miejsca 
wytworzenia i niezależnie od zamawianego produktu 
– opakowania, ulotki, czy etykiety.

• Czy jest coś, co wyróżnia wasze produkty od tych 

oferowanych przez inne fi rmy?

Na produkty skierowane do rynku farmaceutycz-
nego przenieśliśmy nasze wieloletnie doświadczenia 
z wytwarzania opakowań markowych. Możliwości 
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technologiczne polskiego zakładu można w praktyce 
oglądać na półkach sklepowych, biorąc do ręki tak pre-
stiżowe produkty, jak Chivas Regal, Lindt czy L’Oreal. 

Rynek produktów leczniczych coraz częściej sięga 
po technologie druku i uszlachetniania, wykorzysty-
wane dotąd w innych branżach. Inwestuje się również 
w wyrafi nowane rozwiązania konstrukcyjne opako-
wań. Dzięki zespołowi technologów i inżynierów 
oferujemy pełne wsparcie przy wdrożeniach nowego 
wyrobu. Nasze studio grafi czne zapewnia profesjonalne 
przygotowanie plików do druku, a większość narzędzi 
potrzebnych do wykonania zlecenia przygotowujemy 
we własnym zakresie, mając nad nimi pełną kontrolę.

Korzystamy ze sprawdzonych, wiarygodnych źró-
deł zaopatrzenia i zawsze dbamy o to, aby ich liczba 
była większa niż dwa. W ten sposób zapewniamy 
terminowe dostarczenie zamówienia. Ma to szczegól-
ne znaczenie w farmacji, gdzie ze względu na życie 
i zdrowie pacjentów, nie mogą wystąpić żadne przestoje. 

Cały czas podkreślam też, że funkcjonowanie 
w ramach grupy daje nam niespotykaną skalę i zakres 
działania – możemy oferować bogatą gamę produktów, 
know-how i szeroki zasięg geografi czny. Chesapeake 
zapewnia dostawy na poziomie rynku lokalnego, 
ubezpieczone globalnym zasięgiem i w razie nieprze-
widzianych zdarzeń, ewentualną pomocą ze strony 
innych fabryk koncernu.

• W naszej rozmowie często pojawia się słowo 

„bezpieczeństwo”. Czy zapewnia je tylko wspo-

mniany wcześniej system weryfi kacji?

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu, 
trzeba zarządzać nim w sposób systemowy.  Niezbędny 
jest wdrożony, udokumentowany i co najważniejsze 
działający system, zapewniający, że każdy z dostarczo-
nych wyrobów będzie zgodny z oczekiwaniami klienta. 

Nasz zakład operuje w systemach certyfi kowanych 

już od 1996 r., kiedy to, jako jedna z pierwszych drukar-
ni w Polsce, wdrożyliśmy podstawowy certyfi kat ISO 
9001. W ciągu kolejnych lat wprowadziliśmy następne 
systemy, więc rozpoczęcie produkcji dla rynku farma-
ceutycznego było dla nas na pewno mniejszym wyzwa-
niem, niż dla drukarni uzyskujących takie certyfi katy 
niedawno. Istotna bowiem jest konsekwencja i przy-
zwyczajenie pracowników do działania w systemach 
certyfi kowanych, gdzie ważne jest odnotowanie tego, 
co się zrobiło i faktyczne wykonanie danego zadania.

W Chesapeake Białystok funkcjonuje wyróżnia-
jące nas na tle branży, zintegrowane podejście do 
zarządzania, inspirowane TPS z bardzo wysokim po-
ziomem akredytacji (sześć systemów zintegrowanych: 
9001/14001/15378/18001/22000), co jest chyba 
ewenementem w poligrafi i. 

• Systemy same w sobie jednak bezpieczeństwa 

nie gwarantują, muszą sprawnie funkcjonować 

w codziennej pracy. Czy są przeprowadzane 

w tej kwestii kontrole?

Wspomniałem już wcześniej o twardych dowo-
dach na poparcie moich deklaracji o bezpieczeństwie 
– stale kontrolują nas instytucje certyfi kujące, co roku 
odnawiane są wszystkie nasze certyfi katy, co trzy lata 
następuje ich pełna recertyfi kacja. 

Dużo bardziej wymagające są jednak audyty na-
szych klientów. Bazują one oczywiście na obowiązu-
jących normach, ale najczęściej są bardziej precyzyjne 
i odnoszą się do specyfi ki konkretnych klientów czy 
produktów. Jednak zarówno audyty klienckie, jak 
i fi rm certyfi kujących, za każdym razem potwierdzają, 
że wprowadzone przez nas systemy rzeczywiście działa-
ją, a idea została zamieniona w praktykę produkcyjną 
Chesapeake Białystok. Funkcjonujemy w ramach 
systemów jakości już ponad 16 lat, więc śmiało mogę 
powiedzieć, że jest to „DNA” naszej fi rmy.
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