
Fir my, nie tyl ko z bran ży po li gra ficz nej,

opi su jąc swo ją dzia łal ność lu bią mia no wać

się li de rem, wio dą cym gra czem. Czę sto to

ma ni pu la cja, sło wa bez po kry cia – bo ani

pod wzglę dem tech no lo gicz nym, ani udzia -

łu w ryn ku czy wy so ko ści ob ro tów na wet

nie na wią zu ją do kon ku ren tów. Wi dzi my to

w po li ty ce, wi dzi my w go spo dar ce – pew ne

sło wa się zde pre cjo no wa ły, stra ci ły war tość

sta jąc się ofia ra mi so cjo tech ni ki. Na przy kład

stwier dze nie: Je stem li de rem, bo tak o so bie

my ślę, je stem li de rem, bo tak o so bie pi szę

jest co naj mniej nad uży ciem – uwa ża An drzej

Włoch, wła ści ciel fir my Gra wer Pol ska, któ -

ra w na szym kra ju – pod wzglę dem udzia łu

w ryn ku (sza co wa nym na 70-80 proc.), licz -

by za trud nio nych pra cow ni ków (130 osób),

wy ko rzy sty wa nych tech no lo gii i ofe ro wa -

nych pro duk tów – jest nie kwe stio no wa nym

li de rem w za kre sie pro duk cji ma tryc do

uszla chet nia nia dru ków. Dla mnie wy znacz -

ni kiem by cia li de rem są po sia da ne mo ce 

wy twór cze i udział w pro duk cji w da nym sek -

to rze; jest to cał ko wi cie mie rzal ne i do spraw -

dze nia. W in nym przy pad ku ma my do czy nie -

nia nie z li de rem, a z ma ni pu la cją. 

być LI de rem tO wy zwa nIe

Być li de rem to du że zo bo wią za nie

i ogrom na od po wie dzial ność – kon ty nu uje

An drzej Włoch. – Szcze gól nie dzi siaj, kie dy

za kłó co ne są łań cu chy do staw, kie dy nie wia -

do mo, co się sta nie ju tro. Ma jąc tak du ży

udział w ryn ku i ob słu gu jąc tak wie le firm

jak my, mu si my – bę dąc od po wie dzial ny mi 

– za bez pie czyć moż li wość do star cza nia na -

rzę dzi do uszla chet nia nia na wie le mie się cy.

Dziś pierw sze py ta nia, ja kie sły szy my od na -

szych klien tów brzmią: „Czy w przy pad ku nie -

do bo rów su row ca nas nie za wie dzie cie? Czy

ma cie za bez pie czo ny ma te riał?” Jak jest się

ma łą fir mą, to w przy pad ku bra ku su row ca

na ryn ku moż na ode słać klien ta do więk szej.

Jak się jest naj więk szą, to nie ma już prak tycz -

nie al ter na ty wy. A za pew nie nie cią gło ści wy -

PEW NY PART NER NA NIE PEW NE CZA SY

Gra wer Pol ska: 
jak to jest być li de rem?

Bycie liderem to duże wyzwanie i konieczność nieustannego doskonalenia.
To – jak mówi Andrzej Włoch, założyciel i właściciel firmy Grawer Polska,
specjalizującej się w produkcji narzędzi do uszlachetniania – codzienna
organiczna praca, której efekty dostrzegamy dopiero po jakimś czasie. W obliczu
olbrzymiej niepewności, związanej z zakłóceniami w łańcuchach dostaw oraz
sytuacją geopolityczną, to także ogromna odpowiedzialność wobec klientów
i pracowników. Co więc czyni lidera?
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NARZĘDZIA OFEROWANE PRZEZ GRAWER POLSKA

POMAGAJĄ ZAUTOMATYZOWAĆ PRODUKCJĘ,

PODNIEŚĆ JEJ WYDAJNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ

I JAKOŚĆ, PRZEZ CO POZWALAJĄ NA UODPORNIENIE

SIĘ NA JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ

BRANŻY – BRAK SPECJALISTÓW



ko ny wa nia usług wy ma ga znacz nie wię cej

niż kil ku mo sięż nych i ma gne zo wych płyt.

W na szych ma ga zy nach za mro żo ne są gru be

mi lio ny zło tych w su row cach i w czę ściach za -

mien nych, ale da ją nam one bez pie czeń stwo

na co naj mniej 6-9 mie się cy. Rze czy wi ście,

su row ce sta no wią ce ma te riał do pro duk cji

ma tryc pię trzą się w ma ga zy nach wy so kie go

skła do wa nia aż pod sam su fit. 

LI der tO ar mIa Fa chOw ców

By cie li de rem to rów nież jest kwe stia kadr 

– pod kre śla wła ści ciel Gra wer Pol ska. – Dzi -

siaj wszy scy ma my pro ble my z pra cow ni ka mi,

a w fir mie ta kiej jak na sza po trze bu je my osób

o po nad prze cięt nych umie jęt no ściach, lu dzi

kre atyw nych i bar dzo do brze wy kształ co nych

i to nie za leż nie od te go, czy mó wi my o dzia -

le pro jek to wym, czy pro duk cji. Wszę dzie mu -

szą być naj lep si z naj lep szych, co zo bo wią zu -

je nas do cią głe go po szu ki wa nia, per ma-

nent nej re kru ta cji, se lek cji, szko leń i nie ste ty

roz stań z ty mi, któ rzy nie spro sta ją ocze ki wa -

niom. A dzię ki na szym by łym pra cow ni kom,

tym, któ rzy się u nas nie spraw dzi li, po wsta -

ją fir my kon ku ren cyj ne. W mo men cie, w któ -

rym się znaj du je my, klu czo wi są na si pra cow -

ni cy; oni są i za wsze bę dą naj waż niej si. To jest

do ce nia ne przez na szych klien tów. By cie li de -

rem to za tem cią gła pra ca z ludź mi, dba łość

o ze spół, to jest nie koń czą cy się pro ces. Drzwi

do na szej fir my są ca ły czas otwar te.

Sta ły roz wój tech no lo gicz ny i nie ustan ne

szu ka nie no wych roz wią zań to ko lej ny ele -

ment by cia li de rem. Kie dy po wsta wa li śmy

ja ko fir ma, na sza wie dza by ła nie wiel ka i to,

co ro bi li śmy, po le ga ło na pod pa try wa niu na -

rzę dzi kon ku ren cyj nych firm z Nie miec czy 

ze Szwaj ca rii – wspo mi na An drzej Włoch. – 

Przez wie le lat by ły one dla nas wzo rem,

od nich się uczy li śmy. Ale przy szedł mo ment,

zresz tą bar dzo trud ny, kie dy oka za ło się, że

już nie bar dzo jest czym się in spi ro wać. To, co

by ło war to ścio we, zo sta ło przez nas za im ple -

men to wa ne i mu sie li śmy iść da lej, wy żej. Po -

mo gło nam to, że by li śmy fir mą sa mo dziel nie

uczą cą się od sa me go po cząt ku – na si pra -

cow ni cy by li przy zwy cza je ni do te go, że trze -

ba się ca ły czas roz wi jać i osią gnię cie eu ro pej -

skie go po zio mu nas nie za trzy ma ło. Jed na

z kwe stii, któ ra nas wy róż nia i któ ra po wo du -

je, że je ste śmy li de rem, to umie jęt ność roz wo -

ju ja ko ze spół po nad po ziom ryn ko wy. Zjed -

no cze nie 130 pra cow ni ków, pra cu ją cych

w dwóch za kła dach i spo wo do wa nie, że każ -

dy z nich bę dzie dą żyć do wspól ne go ce lu,

a nie par ty ku lar nych in te re sów, jest nie zwy -

kle trud ne, ale nie zbęd ne w utrzy ma niu po zy -

cji li de ra. Bo jak nie ma „wro gów” ze wnętrz -

nych, ła two po szu kać so bie ta kie go we wnątrz

or ga ni za cji; to część ciem nej stro ny ludz kiej

na tu ry. Dla nas otrzeź wie nie przy szło wraz

z dzia ła nia mi firm kon ku ren cyj nych pró bu ją -

cych pod ku pić na szych spe cja li stów czy wręcz

wy kraść ba zę da nych. Ze spół Gra wer Pol ska

wie, że po zy cja li de ra za le ży wy łącz nie od ich

dzia łań, od ich re la cji we wnętrz nych i re la cji

z ryn kiem. Wy ro sła z nas praw dzi wa ar mia

fa chow ców.

nIe ma LI de ra bez pa sjI

Na rzę dzia ofe ro wa ne przez Gra wer Pol -

ska po ma ga ją zauto ma ty zo wać pro duk cję,

pod nieść jej wy daj ność, po wta rzal ność i ja -

kość, przez co po zwa la ją na uod por nie nie się

na jed no z naj więk szych wy zwań bran -

ży – brak spe cja li stów. Te raz już nie jest

wszyst ko jed no, czy re ali za cja za mó wie nia 

u na sze go klien ta bę dzie trwa ła 3 go dzi ny

dłu żej czy kró cej, dla te go co raz mniej roz -

mów do ty czy kosz tów za ku pu na rzę dzia – za -

uwa ża An drzej Włoch. – Jesz cze 10 lat te mu
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Andrzej Włoch: Naszym strategicznym wyborem 
stało się proponowanie branży poligraficzno-
-opakowaniowej narzędzi o najwyższym stopniu
zaawansowania technologicznego: od sposobu
przygotowania pracy, przez sposób, w jaki frezujemy,
narzędzia, jakich do tego używamy, sposób montażu,
po maszyny do wykonywania narzędzi



trud no by ło prze ko nać dru kar nie do ma tryc 

gra we ro wa nych, do kład nych i zna czą co pod -

no szą cych ja kość uszla chet nień, te raz ry nek

ro zu mie do sko na le, że koszt re ali za cji zle ce nia

to w du żym stop niu rów nież czas. To na sza

ko lej na prze wa ga kon ku ren cyj na, za pew nia -

ją ca po zy cję li de ra – naj wyż sza, cią gle się

roz wi ja ją ca au tor ska tech no lo gia. Na szym

stra te gicz nym wy bo rem sta ło się pro po no -

wa nie bran ży po li gra ficz no -opa ko wa nio wej

na rzę dzi o naj wyż szym stop niu za awan so -

wa nia tech no lo gicz ne go: od spo so bu przy -

go to wa nia pra cy, przez spo sób, w ja ki fre zu -

je my, na rzę dzia, ja kich do te go uży wa my,

spo sób mon ta żu, po ma szy ny do wy ko ny wa -

nia na rzę dzi. Pra ce roz wo jo we pro wa dzi my

ca ły czas we wszyst kich tych ob sza rach. 

Z sa mej de fi ni cji po sia da nia ISO je ste śmy

zresz tą zo bo wią za ni do nie ustan ne go do sko -

na le nia pro ce sów. To bar dzo trud ne, ma ło

spek ta ku lar ne, to co dzien na or ga nicz na pra -

ca, któ rej efek ty do strze ga my do pie ro po ja -

kimś cza sie. Nie by ło by to moż li we bez pa sji,

ta kiej au ten tycz nej, nie wy pi sa nej na stro nie

in ter ne to wej czy w fol de rze re kla mo wym.

Pa sję wi dać tak że w pra cach ba daw czo -

-roz wo jo wych – od kil ku lat Gra wer Pol ska

na wła sne po trze by kon stru uje i bu du je ma -

szy ny do pro duk cji naj wyż szej kla sy na rzę dzi.

Każ da ko lej na ma szy na jest lep sza od po -

przed niej, pro ces ich uspraw nia nia rów nież

jest nie do za trzy ma nia – śmie je się An drzej

Włoch. – Ich kon struk to rów prze peł nia pa -

sja, prze ja wia ją ca się w dą że niu do do sko na -

ło ści i nie ustan nym po szu ki wa niu roz wią zań

po pra wia ją cych wy daj ność oraz pre cy zję 

gra we rowa nia. Fakt, że wy twa rza my je 

w 100 proc. pod ką tem po trzeb na szych klien -

tów, czy ni nas bez kon ku ren cyj ny mi na ryn ku

po li gra ficz no -opa ko wa nio wym.

na LIdera zawsze mOżna LIczyć

Ko lej ny prze jaw by cia li de rem to wspar -

cie, ja kie Gra wer Pol ska ofe ru je swo im klien -

tom – na wet w szczy cie pan de mii szko le -

niow cy po ma ga li roz wią zać naj trud niej sze

pro ble my pro duk cyj ne w ich za kła dach. Po -

mo cy na ta kim po zio mie nie świad czy ża den

in ny do staw ca na rzę dzi, tu je ste śmy cał ko wi -

cie uni ka to wi – za pew nia wła ści ciel po znań -

skiej fir my. – W po nad 95 proc. przy pad ków,

kie dy klien ci zwra ca ją się z kon kret nym pro -

duk cyj nym pro ble mem, uda je nam się udzie -

lić po mo cy i ura to wać zle ce nie klien ta. My

ma my na ty le sze ro ką wie dzę, że nie tyl ko do -

star cza my na rzę dzia, ale po tra fi my rów nież

szyb ko zi den ty fi ko wać pro ble my wy stę pu ją ce

w trak cie pro ce su uszla chet nia nia i po móc 

je roz wią zać.

Ostat nią, bar dzo waż ną ce gieł ką sta no -

wią cą o po zy cji li de ra jest wdro żo ny w ubie -

głym ro ku wy jąt ko wy sys tem in for ma tycz ny,

dzię ki któ re mu po pra wi ły się ko mu ni ka cja,

prze pływ prac i czas ich re ali za cji, co po zwo -

li ło na ob ni że nie kosz tów dzia łal no ści. Dzię -

ki sys te mo wi uda ło się zre du ko wać za to ry

pro duk cyj ne prak tycz nie do ze ra – na wet

pod ko niec ubie głe go ro ku, w szczy cie se zo -

nu, gros prac re ali zo wa nych by ło od rę ki.

Bar dzo szyb ko prze ko na li się do nie go pra -

cow ni cy, któ rzy ko rzy sta ją z nie go ze zro zu -

mie niem i bar dzo go chwa lą. Licz ba wpro wa -

dzo nych udo god nień, któ ra wy eli mi no wa ła

pro ste, po wta rzal ne pra ce, jest ol brzy mia

i po zwo li ła za osz czę dzić kil ka na ście eta tów,

co stwo rzy ło fir mie ko lej ne moż li wo ści roz -

wo ju.

Gra wer Pol ska jest li de rem w pro duk cji 

ma tryc nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie – 

pod su mo wu je An drzej Włoch. – Mó wię to

z peł ną od po wie dzial no ścią. Po twier dza ją 

to na si klien ci, któ rzy w nie pew nych cza sach

wra ca ją do nas z prze ko na niem, że je śli wszy -

scy in ni za wio dą, my za wsze bę dzie my tutaj.

An na Na rusz ko
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An drzej Włoch: Gra wer Pol ska jest li de rem w pro duk cji
ma tryc nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie. Po twier dza ją
to na si klien ci, któ rzy w nie pew nych cza sach wra ca ją
do nas z prze ko na niem, że je śli wszy scy in ni za wio dą,
my za wsze bę dzie my tutaj


