
Fir ma Gra wer Pol ska z suk ce sem dzia ła na eu ro pej skim
ryn ku od po nad 12 lat, kon se kwent nie re ali zu jąc pla ny 
roz wo jo we i ko lej ne in we sty cje ta kie jak bu do wa dru gie go
za kła du pro duk cyj ne go, wła sna pro duk cja mo sią dzu 
gra wer skie go czy stwo rze nie cen trum szko le nio we go.
Do wy bu chu pan de mii cie szy ła się wzro sta mi na po zio mie
20-30 proc. rocz nie, uzy ski wa ny mi nie ty le przez zwięk-
sza nie za trud nie nia (któ re od kil ku lat usta bi li zo wa ło się
na po zio mie 120 osób), ile przez opty ma li za cję i au to ma ty -
za cję pro ce sów oraz do sko na le nie tech no lo gicz ne. Spo wo -
do wa ne przez pan de mię spo wol nie nie na ryn ku opa ko wań
wy so ko prze two rzo nych wy ko rzy sta ła na roz wój sys te mu 
in for ma tycz ne go, któ ry prze niósł Gra wer Pol ska do
naj wyż szej li gi firm pro duk cyj nych, re ali zu ją cych 
kon cep cję Prze my słu 4.0.

PRe Fe RO wa ny PaRt neR

Wspo mnia ne in we sty cje i pra ce ba daw czo -roz wo jo we do pro wa -

dzi ły do te go, że Gra wer Pol ska jest obec nie nie kwe stio no wa nym li -

de rem ryn ku ma tryc. Naj le piej świad czy o tym fakt, że je ste śmy obiek -

tem ata ków ma ją cych na ce lu wy kra dze nie tech no lo gii i in for ma cji, że

już nie wspo mnę o pod ku py wa niu pra cow ni ków – ubo le wa An drzej

Włoch, wła ści ciel Gra wer Pol ska. – Bar dzo się cie szy my, że zdą ży li śmy

się roz wi nąć, za nim pan de mia za cią gnę ła ha mu lec; dzię ki te mu mo że -

my współ pra co wać z naj więk szy mi kon cer na mi, dla któ rych ja kość, 

po wta rzal ność, nie za wod ność, ter mi no wość do staw czy pew ność, że 

ich da ne są po uf ne, to oczy wi stość. Dziś szan sę na spro sta nie wy ma -

ga niom klien ta ma ją tyl ko naj więk si, a do te go nie zbęd ne są fun du sze 

– na in we sty cje, na za bez pie cze nie do staw, na stwo rze nie ma ga zy nu.

To są mi lio no we na kła dy. Na szy mi atu ta mi są też tech no lo gia, do radz -

two, roz wój par ku ma szy no we go oraz kom plek so wość dzia łal no ści.

Wszyst ko to po wo du je, że je ste śmy pre fe ro wa nym part ne rem dla na -

szych klien tów. Dzia ła nie na wie lu ryn kach zmu sza nas do te go, że by

co raz le piej do pa so wy wać się do ich klien ta. My ślę, że tak dłu go, jak

dłu go bę dzie my słu chać ryn ku, re ago wać na to, co się dzie je, tak dłu -

go bę dzie my li de rem. Ry nek ma tryc zmie rza w kie run ku co raz bar dziej

wy ra fi no wa nych na rzę dzi, po zwa la ją cych nie tyl ko na uzy ska nie cie -

kaw szych efek tów, ale tak że na szyb szy na rząd i szyb szą pra cę ma szy -

ny. To jest ob szar, w któ rym zro bi li śmy naj więk sze po stę py i w któ rym

kon ku ro wać z na mi mo że za le d wie garst ka naj więk szych gra czy w Eu -

ro pie. Co cie ka we, co raz wię cej firm w Pol sce wy bie ra na rzę dzia bar dziej

za awan so wa ne tech no lo gicz nie, za któ re trze ba za pła cić wię cej. Aby

uzy skać naj niż szy koszt wy two rze nia, nie da się ko rzy stać z naj tań szych

na rzę dzi i ma te ria łów. Co raz wię cej firm to ro zu mie, a nas to bar dzo cie -

szy, bo w tym frag men cie ryn ku czu je my się naj le piej.

SKut Ki Pan de mii

Gra wer Pol ska funk cjo nu je w ca łej Unii Eu ro pej skiej, a eks port

sta no wi już po nad po ło wę przy cho dów fir my. Ry nek za gra nicz ny ucier -
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piał znacz nie bar dziej niż ry nek pol ski, je śli cho dzi o spad ki pro duk cji

w okre sie pan de mii – uwa ża An drzej Włoch. – Do Pol ski na prze strze ni

ostat nich lat prze nie sio no ol brzy mią jej część, znacz nie wię cej dru karń

za mknię to na Za cho dzie niż w na szym kra ju. Pol ska ugrun to wa ła się

na po zy cji za głę bia po li gra ficz ne go Eu ro py. Jed no cze śnie tyl ko ci, któ rych

stać na in we sty cje i pra ce ba daw czo -roz wo jo we, fak tycz nie się roz wi ja -

ją. Jak po ka za ła pan de mia, mu si my mieć moż li wość za bez pie cze nia ma -

ga zy nu su row ców na naj bliż sze 6-12 mie się cy. Łań cuch do staw mo że być

gwał tow nie prze rwa ny – mie li śmy już ta kie do świad cze nie z pły ta mi mo -

sięż ny mi – dla te go sta ra my się mak sy mal nie unie za leż nić od do staw ców

i wszyst ko, co moż li we, wy ko ny wać sa mi. Obec nie we wła snym za kre sie

pro du ku je my już mo siądz gra wer ski, w któ ry za opa tru je my rów nież

kon ku ren cję. Do tknę ły nas nie ste ty du że pod wyż ki cen mie dzi – ostat nio

jej ce na sko czy ła o bli sko 100 proc. w ska li ro ku, a eks per ci ryn ku na dal

wi dzą jej du że moż li wo ści wzro sto we. Mo im zda niem są to ce ny zu peł -

nie ode rwa ne od moż li wo ści ryn ku, bę dą ce wy ni kiem spe ku la cji. Ry nek

su row ców jest prze war to ścio wa ny, a pro gra my po mo co we jesz cze tę sy -

tu ację ugrun tu ją. Z nie do bo rem ma te ria łów i ich ga lo pu ją cy mi ce na mi

bo ry ka się obec nie zresz tą ca ły ry nek po li gra ficz no -opa ko wa nio wy. Nie

wy obra żam so bie te raz rów nież – w cza sie dro że ją cych w oczach ma te -

ria łów bu dow la nych – in we sto wa nia w no wy za kład pro duk cyj ny. Zde -

cy do wa nie wy gra li śmy na tym, że naj więk sze in we sty cje za koń czy li śmy

przed pan de mią. Za ku pi li śmy np. du żą ilość pod ze spo łów do pro duk cji

ma szyn, dzię ki cze mu mo że my je na dal wy twa rzać czy też ra czej udo sko -

na lać, że by by ły jesz cze bar dziej pre cy zyj ne.

Pan de mia bar dzo wy ha mo wa ła na to miast roz wój ofer ty szko le -

nio wej Gra wer Pol ska – prak tycz nie nie moż li we jest prze pro wa dza -

nie szko leń zdal nie, po moc klien tom też zo sta ła ogra ni czo na w za -

sa dzie tyl ko do roz mów te le fo nicz nych. Dwie ma szy ny pła skie Gietz

i ma szy na cy lin drycz na cze ka ją pod tym wzglę dem na lep sze cza sy

i na ra zie są wy ko rzy sty wa ne do prób i te stów.

nie ma te GO złe GO

Ry nek, na któ rym funk cjo nu je my, zna czą co skur czył się w cza sie

pan de mii – przy zna je An drzej Włoch. – Ol brzy mia część ryn ku opa ko -

wań wy so ko prze two rzo nych, upo min ko wych to wol no cło we skle py

na lot ni skach. Z dnia na dzień zo sta ły za mknię te i do tej po ry nie po -

wró ci ły do nor mal ne go funk cjo no wa nia. Z dru giej stro ny hot -stam ping

kie dyś wy ko rzy sty wa ny był głów nie w przy pad ku opa ko wań pre -

mium, te raz po tę tech no lo gię uszla chet nia nia się ga ją co raz chęt niej

mar ki dys kon to we. W od nie sie niu do Gra wer Pol ska pan de mia spo wo -

do wa ła więc wy ha mo wa nie dy na micz nych, dwu cy fro wych wzro stów,

ja ki mi cie szy li śmy się do 2020 ro ku.

Mniej sze na tę że nie pra cy po zwo li ło za to po znań skiej fir mie

na wpro wa dze nie roz wią zań in for ma tycz nych, nad któ ry mi pra co wa -

ła od po nad 2 lat. W mar cu 2020 r. od no to wa li śmy ol brzy mi spa dek

ob ro tów, ale wszy scy by li śmy bar dzo za pra co wa ni przy wdra ża niu

opro gra mo wa nia kla sy ERP, któ re spi na wszyst kie pro ce sy za cho dzą -

ce w fir mie – od mo men tu za mó wie nia, po przez pro jek to wa nie, ko lej -

ko wa nie, nad zór nad pro duk cją i wy sył ką, aż po fak tu ro wa nie – mó -

wi An drzej Włoch. – Jest to roz wią za nie in for ma tycz ne opra co wa ne

spe cjal nie pod na sze po trze by; fir ma, któ ra w krót kim cza sie uro sła tak

bar dzo jak my, nie mo gła so bie po ra dzić bez wy ra fi no wa ne go sys te -

mu kon tro l no -za rząd cze go. To opro gra mo wa nie to tak że pod wa li ny

pod wdro że nie sztucz nej in te li gen cji w pla no wa niu i za rzą dza niu pro -

duk cją. W na szym przy pad ku spraw dzi ło się więc po wie dze nie, że nie

ma te go złe go, co by na do bre nie wy szło. Ten czas, któ ry uwol nił spa -

dek za mó wień, był nam bar dzo po trzeb ny.

nie zbęd na in we Sty cja

W Gra wer Pol ska pra cu je obec nie po nad 40 ma szyn do gra we -

ro wa nia, a czas re ali za cji zle ce nia trwa od 30 mi nut do kil ku -kil ku -

na stu go dzin. Opty mal ne ko lej ko wa nie prac wy kra cza ło już więc 

po za moż li wo ści ludz kie go mó zgu. Głów nym za da niem sys te mu jest

prze ję cie ste ro wa nia pro duk cją w obu na szych za kła dach w opar ciu

o sztucz ną in te li gen cję i ucze nie ma szy no we – zdra dza An drzej

Włoch. – To po wo li za czy na już funk cjo no wać i wi dzi my te go wy mier -

ne efek ty. Za czy na my po rząd ko wać pro ce sy, ogrom ną po moc od czu -

ła na sza ad mi ni stra cja – ilość pra cy spa dła o po ło wę. Dzię ki sys te mo -
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wi mo że my speł niać co raz wię cej ocze ki wań klien ta np. w za kre sie do -

stę pu do in for ma cji o po szcze gól nych zle ce niach i ro bić to bez po my -

łek. Dziś klient ma moż li wość au to ma tycz ne go otrzy my wa nia in for ma -

cji o po stę pach re ali za cji swo je go za mó wie nia. Sys tem po zwa la nam

rów nież na pra cę zdal ną, co w tych nie pew nych cza sach ma nie ba ga -

tel ne zna cze nie. Ze spół, któ ry go stwo rzył, na tu ral nie nie ustan nie

nad nim pra cu je na no sząc po praw ki i udo sko na le nia; sza cu ję, że ten

pro ces po trwa jesz cze co naj mniej rok. Je go im ple men ta cja by ła jed -

nak nie zbęd na w na szej fir mie i jest czymś, co nas fak tycz nie wy róż -

nia na tle kon ku ren cji.

na cze Le PRze my SłO wej Re wO Lu cji

Sys tem skła da się z 10 mo du łów – wy ja śnia Pa weł Mio doń ski, dy -

rek tor pro duk cji w Gra wer Pol ska i szef ze spo łu pro jek to we go. – 

Po dej mu je ak cję w mo men cie otrzy ma nia ma ila od klien ta. Wy zna czo -

na oso ba de cy du je je dy nie, czy jest to ma il, któ ry po wi nien tra fić do wy -

ce ny, do se kre ta ria tu czy do dzia łu za rzą dza nia ja ko ścią. Na ba zie ta kie -

go ma ila za czy na my bu do wać zle ce nie – klient przy po rząd ko wy wa ny

jest au to ma tycz nie, nada wa ny mu jest prio ry tet, za cią ga się ca ła spe -

cy fi ka cja je go do ty czą ca. Po eta pie pro jek to wa nia zle ce nie jest prze ka -

zy wa ne na pro duk cję i zo sta je do ko na na pierw sza ana li za ter mi nu 

re ali za cji. Wszyst kie za da nia pro duk cyj ne tra fia ją bez po śred nio na

sta no wi ska ro bo cze, z te go eta pu zu peł nie wy eli mi no wa li śmy już zle ce -

nia pa pie ro we. Na każ dym eta pie ma my moż li wość nad zo ru i wy sta wia -

nia kar ty zgod no ści/nie zgod no ści. Po wy ko na niu pra cy sys tem ge ne ru -

je list prze wo zo wy i wy sy ła zle ce nie do fir my ku rier skiej. Bar dzo waż ną

rze czą są sta ty sty ki ge ne ro wa ne po za koń cze niu za mó wie nia – je ste śmy

w sta nie prze ana li zo wać je bar dzo do kład nie pod wzglę dem nie zgod -

no ści, ren tow no ści czy cza su, któ ry po świę ci li śmy na je go re ali za cję.

Pod ką tem za rzą dza nia jest to bar dzo cen ne na rzę dzie.

Sys tem, choć stwo rzo ny zo stał na in dy wi du al ne za mó wie nie

Gra wer Pol ska, jest zin te gro wa ny z pro gra mem księ go wym Co march

oraz sys te ma mi firm ku rier skich. 

Na szym ce lem jest te raz do da nie do ca łe go sys te mu ele men tu

sztucz nej in te li gen cji i ucze nia ma szy no we go, aby wstęp ny etap we -

ry fi ka cji do ko ny wa ny był przez sys tem i moż li wa by ła peł na au to ma -

ty za cja prze pły wu prac – do da je Pa weł Mio doń ski. – Dzię ki te mu od -

cią ży my lu dzi, bę dzie my re ago wać szyb ciej i le piej ob słu gi wać klien ta.

Bę dzie to wdro że nie wy jąt ko we na ska lę świa to wą; we dług mo jej wie -

dzy tyl ko jed na dru kar nia w Pol sce ko rzy sta z tak za awan so wa ne go,

zin dy wi du ali zo wa ne go roz wią za nia, wy ko rzy stu ją ce go ele men ty AI.

Przy czym na ryn ku do stęp ny jest ca ły sze reg go to wych roz wią zań in -

for ma tycz nych dla dru karń, a dla fir my ta kiej jak na sza nie ma żad ne -

go. To spra wi, że w na szej ni szy bę dzie my je dy ną tak za awan so wa ną

tech no lo gicz nie fir mą.

Ob słu gu je my 35 tys. zle ceń rocz nie, każ de go do ty czy ok. 100 wpi -

sów w sys te mie, więc mó wi my już o big da ta, któ re bę dzie my zbie rać

w cza sie rze czy wi stym – pod kre śla An drzej Włoch. – Na ba zie ob ser -

wa cji klien tów i zmie nia ją cej się struk tu ry za mó wień bę dzie my mo gli

rów nież prze wi dy wać pew ne tren dy na ryn ku. Sys tem pra cu je u nas już

po nad rok i bez wa ha nia mo gę go okre ślić ja ko krok mi lo wy w na szym

roz wo ju. Po zwo lił nam prze nieść po ziom ob słu gi klien ta na in ny po -

ziom, zauto ma ty zo wać i zop ty ma li zo wać pro ce sy, spraw dził się już

w mo men cie pi ków pro duk cyj nych. Mam oczy wi ście świa do mość, że

pra ca nad nim tak na praw dę ni gdy nie bę dzie ukoń czo na, że cze ka nas

je go nie ustan ne do sko na le nie, ale to wła śnie ro bi my na co dzień

w Gra wer Pol ska – sta le do sko na li my się w tym, co wy ko nu je my.
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An drzej Włoch: Ry nek ma tryc 
zmie rza w kie run ku co raz bar dziej 
wy ra fi no wa nych na rzę dzi, po zwa la ją -
cych nie tyl ko na uzy ska nie cie kaw szych
efek tów, ale tak że na szyb szy na rząd
i szyb szą pra cę ma szy ny. To jest ob szar,
w któ rym zro bi li śmy naj więk sze po stę py
i w któ rym kon ku ro wać z na mi mo że 
za le d wie garst ka naj więk szych 
gra czy w Eu ro pie


