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W pierW szej trój ce
Hi sto ria po znań skiej fir my Gra wer Pol ska
za czę ła się do kład nie 10 lat te mu – w stycz -
niu 2009 ro ku. An drzej Włoch i dwój ka je go
współ pra cow ni ków – Jo an na Wrze siń ska
oraz Pa weł Mio doń ski – pod ję li de cy zję
o za koń cze niu dzia łal no ści w fir mie Wy kroj -
ni ki Pol skie i za ję ciu się gra we ro wa niem.
Na szą dzia łal ność roz po czę li śmy w przy do mo -
wym ga ra żu, w szczy cie kry zy su i uda ło nam
się chy ba tyl ko dla te go, że nie mie li śmy po ję cia,
ja kie on mo że mieć kon se kwen cje – wspo mi -
na An drzej Włoch. – Ni cze go nie świa do mi

we szli śmy na doj rza ły ry nek, na któ rym pierw -
sze skrzyp ce gra ły du że fir my z ka pi ta łem za -
gra nicz nym i z pla na mi in we sto wa nia w za -
kła dy pro duk cyj ne w na szym kra ju. Co wię cej,
za czę li śmy od gra we ro wa nych ma tryc mo sięż -
nych, pod czas gdy ry nek sto so wał przede
wszyst kim ma gne zo we. To na praw dę nie po -
win no się udać, ale dzię ki te mu, że za wsze
dba łem o do bre re la cje z do staw ca mi, wie le
osób nam po mo gło otwie ra jąc licz ne drzwi.
Do ofer ty Gra wer Pol ska szyb ko do łą czy ły
jed nak rów nież ma try ce ma gne zo we: Nur to -
wa ło mnie, że mo siądz – je śli cho dzi o czas

wy two rze nia ma try cy i fo to po li mer – je śli cho -
dzi o ja kość nie są w sta nie kon ku ro wać z ma -
gne zem – wspo mi na An drzej Włoch. – Po -
je cha łem z jed nym z pra cow ni ków ma ją cym
bli sko 40-let nie do świad cze nie w che mi gra fii
do Fran cji, gdzie ku pi li śmy pierw szą ma szy nę
do che mi gra fii. Dziś ma my ich już 4 – ku pi li -
śmy w su mie 3 du że za kła dy che mi gra ficz ne.
Pro du ku je my z mo cą 3 firm – to po wo du je, że
ma my 80% pol skie go ryn ku ma gne zu.
Od po nad 3 lat za kład pro duk cyj ny Gra wer
Pol ska mie ści się w oko li cach lot ni ska Ła wi -
ca, we wła snym bu dyn ku o cał ko wi tej po -
wierzch ni 1200 m2 przy uli cy Sia now skiej,
w prze szło ści zaj mo wa nym przez dru kar -
nie ta kie jak In trol czy CGS. Za trud nio nych
jest obec nie ok. 120 osób. My ślę, że je ste śmy
już w pierw szej trój ce firm w Eu ro pie spe cja li -
zu ją cych się w pro duk cji ma tryc do tło czeń
i zło ceń – uwa ża An drzej Włoch. – Bli sko
po ło wa na szej pro duk cji tra fia na eksport 
– głów nie do Nie miec i Au strii, gdzie wy sy ła my
przede wszyst kim ma try ce mo sięż ne, ce nio ne
ze wzglę du na ja kość i wy trzy ma łość. Nie miec -
kie dru kar nie nie scho dzą po ni żej pew ne go po -
zio mu ja ko ścio we go. Od po cząt ku dą ży li śmy

10 LAT
GRA WER POL SKA

W styczniu br. mija 10 lat od momentu powstania firmy Grawer Polska 
– niekwestionowanego polskiego lidera w zakresie produkcji matryc
do tłoczeń i złoceń oraz jednej z trzech wiodących tego typu firm 
w Europie. W drugą dekadę działalności poznańska firma wchodzi 
z nowym zakładem produkcyjnym, centrum szkoleniowym oraz własną
produkcją mosiądzu grawerskiego.

Andrzej Włoch: Wiele lat walki 
o systematyczne dostawy surowca do
produkcji matryc mosiężnych doprowadziły
nas również do stworzenia własnej linii
wytwarzania mosiądzu grawerskiego,
którego docelowo będziemy produkować
nawet 400 ton rocznie
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do jed ne go: uro snąć do ta kie go roz mia ru,
przy któ rym nie bę dzie my już ła twym ce lem dla
firm kor po ra cyj nych. Z per spek ty wy cza su po -
wsta nia je ste śmy naj młod szą li czą cą się fir mą
w Eu ro pie w tym seg men cie, a jed nak ni ko mu
przed na mi tak szyb ki wzrost się nie udał. Klu -
czo wi gra cze wy ma ga ją okre ślo nych mo cy
prze ro bo wych – a my za wsze chcie li śmy pra -
co wać dla naj więk szych.

ta jem ni ce suk ce su
Za spek ta ku lar nym suk ce sem Gra wer Pol -
ska sto ją ela stycz ność i szyb kość re ali za cji
zle ceń oraz kre atyw ność na każ dym po lu
dzia łal no ści. Je śli za mó wie nie na po li mer lub
ma gnez otrzy ma my do po łu dnia, to wy śle my
je do klien ta te go sa me go dnia do go dzi -
ny 21.00 – za pew nia An drzej Włoch. – 
W na szej czę ści Eu ro py zo sta nie więc do star -
czo ne na stęp ne go dnia ro bo cze go. To jed -
na z ta jem nic na sze go suk ce su – je ste śmy po
pro stu wy jąt ko wo szyb cy. Gra we ro wa ne ma -
try ce mo sięż ne to już nie co dłuż szy cykl
pro duk cyj ny. Te – w po łą cze niu z pa try ca mi
epok sy do wy mi – czę sto sto su je się do zło -
ce nia z prze tło cze niem. Głów ne za le ty te go
roz wią za nia to oszczęd ność cza su po świę -
co ne go na wy ko na nie pra cy oraz ide al ne
pa so wa nie zło ce nia i tło cze nia. W tej tech -
no lo gii moż li we jest tak że uzy ski wa nie prze -
tło czeń 3D, tak jak w przy pad ku sa me go
tło cze nia. Do da nie do tło cze nia 3D la kie ru
lub fo lii trans pa rent nej po zwa la na uzy ska -
nie nie zwy kle ozdob ne go i ele ganc kie go
uszla chet nie nia. 
Bu do wa li śmy fir mę na za sa dzie kształ ce nia
so bie wła snych kadr, a nie ich pod ku py wa nia,
bu du jąc ze spół za ufa nych i współ pra cu ją cych
ze so bą lu dzi – zdra dza ko lej ny czyn nik suk -

ce su An drzej Włoch. – Wy bie ra li śmy pra cow -
ni ków, któ rzy chcą się nie ustan nie roz wi jać,
dzię ki cze mu mo że też roz wi jać się na sza fir -
ma. Ma my zu peł nie in ny po ten cjał roz wo jo wy,
mo że my co dzien nie coś uspraw niać i opty ma -
li zo wać. Je ste śmy tak że w du żej mie rze sa mo -
wy star czal ni, je śli cho dzi o ser wis. Ma ło te -
go – nie ku pu je my już go to wych ma szyn, tyl ko
skła da my je z go to wych pod ze spo łów do kła da -
jąc na szą du szę, dzię ki cze mu speł nia ją na sze
wy ma ga nia. Dziś ma my już bli sko 40 ma szyn.
To na sze prze wa gi nad ma ły mi fir ma mi.
Tech no lo gicz nie fir mę Gra wer Pol ska wy -
róż nia wy ko rzy sta nie la se rów do gra we ro -
wa nia. Po zwa la ją one nie tyl ko na skró ce nie
cza su pro duk cji, ale i na o wie le do kład niej -
sze od wzo ro wa nie wy ra fi no wa nych de ta li.
Tech no lo gia la se ro wa na obec nym eta pie jest
jesz cze bar dzo dro ga i nie do koń ca opła cal na,
więc tyl ko nie licz ne fir my mo gą so bie na nią
po zwo lić – mó wi An drzej Włoch. – W na -
szym kra ju je ste śmy je dy ni. Nie zmie nia to
fak tu, że by ła to bar dzo wy cze ki wa na przez
nas tech no lo gia: dzię ki niej za miast nie przy ja -
znej dla śro do wi ska tech no lo gii tra wie nia mie -
dzi mo że my szyb ko gra we ro wać la se ro wo
mo siądz i ofe ro wać wy ra fi no wa nie ma gne zu
przy od por no ści wyż szej od mie dzi. W Pol sce
ja ko je dy ni ofe ru je my rów nież pa try ce ro bio ne
z two rzyw na wtry skar ce.
Gra wer Pol ska wy róż nia ją tak że otwar tość
na współ pra cę, przy ja ciel skie re la cje oraz
go to wość do in te gra cji i dzie le nia się wie dzą
oraz do świad cze niem w ra mach cy klicz -

nych warsz ta tów po świę co nych hot -stam -
pin go wi.

no Wa ha la pro duk cyj na
– bez pie czeń stWo 
i dal szy roz Wój

W związ ku z dy na micz nym roz wo jem w po -
ło wie ubie głe go ro ku za pa dła de cy zja
o prze zna cze niu bu dyn ku, po cząt ko wo 
za ku pio ne go z my ślą o wy naj mie, na stwo -
rze nie dru gie go za kła du pro duk cyj ne go.
Głów nym po wo dem by ło za pew nie nie bez -
pie czeń stwa do staw dla klien tów Gra wer
Pol ska. Wśród na szych klien tów nie bra ku je
naj więk szych przed się biorstw po li gra ficz nych,
pro du ku ją cych opa ko wa nia dla świa to wych
kon cer nów – wy ja śnia An drzej Włoch. – A te
od swo ich kon tra hen tów wy ma ga ją za pew -
nie nia ab so lut ne go bez pie czeń stwa do staw.
Dla dru karń stan dar dem jest pra ca zgod nie
z wy ma ga nia mi ISO 9001 czy ISO 14001, ale
dla pro du cen tów ma tryc już nie ko niecz nie. My
wy prze dzi li śmy nie co ocze ki wa nia na szych
klien tów i stan dar dy ISO wdro ży li śmy – ja ko
jed ni z nie licz nych w Eu ro pie i je dy ni w Pol sce.
Ko lej nym kro kiem jest za pew nie nie bez pie -
czeń stwa do staw przez otwar cie dru gie go za -
kła du pro duk cyj ne go – tu rów nież bę dzie my
w na szym kra ju pio nie rem.
No wa ha la to tak że no we moż li wo ści roz -
wo ju. W 2018 ro ku pra co wa li śmy na peł nych
ob ro tach, wy ko rzy stu jąc po ten cjał po sia da -
nych ma szyn w nie mal że 100% – zdra dza
An drzej Włoch. – Na sze ob ro ty w 2018 ro ku

W noWej siedzibie znajdoWać się 

będzie róWnież centrum szkolenioWe, 

Wyposażone W półformatoWy automat 

do złoceń firmy Gietz z reGulacją 

czasu docisku
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w sto sun ku do ro ku 2017 wzro sły o 30%. Moż -
li wo ści lo ka lo we w za kła dzie przy uli cy Sia -
now skiej nie po zwa la ją nam na dal szy roz wój,
a przy 120 pra cow ni kach pra ca na sto sun ko -
wo nie wiel kiej prze strze ni nie jest już kom for -
to wa. Od otwar cia no we go za kła du pro duk -
cyj ne go przy uli cy Ko by liń skiej, do god nie
zlo ka li zo wa ne go nie opo dal ob wod ni cy Po zna -
nia, za le żą więc nasz dal szy roz wój i moż li -
wość in sta la cji ko lej nych ma szyn. Po cząt ko wo
pla nu je my prze nieść tam ok. 30% za ło gi, co nie
tyl ko po pra wi wa run ki pra cy na Sia now skiej,
ale tak że po zwo li na jej mo der ni za cję. Pod ję -
li śmy się trud ne go za da nia – ła twiej by ło by
zna leźć więk szą ha lę i mieć ca łą pro duk cję
pod jed nym da chem, niż łą czyć oba za kła dy
świa tło wo da mi, ale z punk tu wi dze nia klien ta
bez piecz niej sze są dwa za kła dy pro duk cyj ne.
Na szą ideą jest ta kie po łą cze nie obu za kła -
dów, aby pro jek tan ci mo gli pro jek ty ma tryc
wy sy łać na kon kret ne ma szy ny, a nie lo ka li za -
cje. Pro duk cja ma tryc mo sięż nych – naj waż -
niej szych z punk tu wi dze nia klien tów opa ko -

wa nio wych – bę dzie się od by wa ła w obu za -
kła dach, na to miast na Sia now skiej po zo sta ną
mniej po pu lar ne ma try ce ma gne zo we i po li -
me ro we.

Wła sna pro duk cja 
mo sią dzu gra Wer skie go

Wie le lat wal ki o sys te ma tycz ne do sta wy su -
row ca do pro duk cji ma tryc mo sięż nych do -
pro wa dzi ło nas rów nież do stwo rze nia wła -
snej li nii wy twa rza nia mo sią dzu gra wer skie go,
któ re go do ce lo wo bę dzie my pro du ko wać na -
wet 400 ton rocz nie – mó wi An drzej Włoch. 
– Dzi siaj ko rzy sta my z nie go na wła sne po -
trze by, na to miast po uru cho mie niu li nii w no -
wej lo ka li za cji bę dzie my ofe ro wać ten su ro -
wiec wszyst kim in nym pro du cen tom ma tryc.
Po nie waż do sko na le zna my pro ces wy twa rza -
nia ma tryc, wie my, jak waż ne jest prze strze ga -
nie re żi mu tech no lo gicz ne go i je ste śmy w sta -
nie za ofe ro wać naj lep szy na ryn ku su ro wiec
do te go spe cy ficz ne go ro dza ju pro duk cji. Ma -
my za so bą po nad rok do świad czeń i te stów.

Uwa żam, że ogra ni cza nie do stę pu do su row -
ca to nie jest spo sób na kon ku ro wa nie. Wszy -
scy, któ rzy ma ją pro ble my z za pew nie niem
cią gło ści do staw su row ca, bę dą mie li moż li -
wość za opa try wa nia się u nas – we wspól nym
in te re sie bran ży le ży bez pro ble mo wa pro-
duk cja ma tryc gra we ro wa nych, szcze gól nie
w cza sie, kie dy jak grzy by po desz czu po ja wia -
ją się no we tech no lo gie, któ re w ob li czu pro ble -
mów zwią za nych z do stęp no ścią po pro stu
mo gą ode brać nam ry nek.

no We cen trum szko le nio We
W no wej sie dzi bie znaj do wać się bę dzie
rów nież cen trum szko le nio we, wy po sa żo ne
w pół for ma to wy au to mat do zło ceń fir my
Gietz z re gu la cją cza su do ci sku. 
Od wie dza jąc na szych klien tów wi dzi my, że
ope ra to rzy ma szyn nie są w peł ni prze szko le -
ni – po sia da ją co praw da wie dzę, któ ra po -
zwa la im uru cha miać ma szy nę i na niej pra co -
wać, na to miast w więk szo ści przy pad ków nie
po zwa la osią gać opty mal nych pa ra me trów
– tłu ma czy mo ty wy tej de cy zji wła ści ciel
Gra wer Pol ska. – Wi dzę tu ol brzy mi pro blem.
Jest to zja wi sko wręcz na gmin ne i do ty czy
nie tyl ko Pol ski, ale i wie lu in nych kra jów, w któ -
rych ma my klien tów. Czę ścio wo wią że się to
z tym, że dru kar nia ku pu je ma szy nę do hot -
-stam pin gu, w pa kie cie otrzy mu je krót kie szko -
le nie ope ra to ra np. sztan cy i da lej mu si on 
so bie ra dzić sam. Pó ki nie tra fi na trud ny te -
mat, rze czy wi ście so bie ra dzi. Czę ścio wo jed -
nak wią że się to ze zmia ną po ko leń – ma my
dru kar nie, gdzie zło ci się od lat, ale gdy star si
pra cow ni cy prze cho dzą na eme ry tu rę, nie
prze ka zu ją peł nej wie dzy młod szym, któ rzy
są przy zwy cza je ni do dzia ła nia play -stop.

W zWiązku z dynamicznym rozWojem 

W połoWie ubieGłeGo roku zapadła 

decyzja o przeznaczeniu budynku 
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Na pew no bę dzie to ol brzy mim wy zwa niem; 
je śli w przy szło ści chce my wy ko rzy sty wać
mak sy mal ny po ten cjał hot -stam pin gu i kon ku -
ro wać z po ja wia ją cy mi się no wy mi tech no-
lo gia mi, to trze ba umieć per fek cyj nie wy ko -
rzy stać je go moż li wo ści i spraw nie ope ro wać
ma szy ną.
Otwar cie no we go cen trum szko le nio we go
bę dzie po wią za ne z wpro wa dze niem do
ofer ty spe cjal nej usłu gi kon sul tin go wej.
W opar ciu o na sze cen trum szko le nio we ofe -
ru je my rów nież do raź ną po moc w przy pad ku
pro ble mów pro duk cyj nych: klient mo że do nas
w każ dej chwi li za dzwo nić, a my wy śle my in -
struk to ra – prak ty ka z wie lo let nim do świad -

cze niem, któ ry – je śli tyl ko bę dzie to moż li -
we – uru cho mi pro ble ma tycz ną pro duk cję –
wy ja śnia An drzej Włoch. – Dzi siaj ta kie sy tu -
acje wy stę pu ją i o ile mi wia do mo, rze czy wi stej
te go ro dza ju po mo cy po za na mi klien ci nie
ma ją. Na sze cen trum szko le nio we bę dzie się
opie ra ło na ma szy nie szwaj car skiej fir my
Gietz, na któ rej bę dzie my mo gli pro wa dzić sze -
ro ko za kro jo ne szko le nia – nie tyl ko szyb kie go
usta wia nia ma tryc, do bo ru na rzę dzi, ale rów -
nież ob słu gi sa mej ma szy ny. Wy bra li śmy
do cen trum ma szy nę jed ne go z dwóch czo ło -
wych pro du cen tów, ale ra dzić trze ba so bie
rów nież na każ dej in nej – pew ne za sa dy są dla
nich wspól ne i trze ba je po znać. Je śli ope ra tor

bę dzie umiał usta wić na szą ma szy nę, to po ra -
dzi so bie rów nież z mniej re no mo wa ną mar ką.
Ma szy na bę dzie wy ko rzy sty wa na rów nież
do ce lów ba daw czo -roz wo jo wych oraz te -
stów na po trze by klu czo wych klien tów. Do -
tych czas dru kar nie wy ko ny wa ły te sty w mo -
men cie za koń cze nia da nej par tii pro duk cyj nej,
czy li na wet po ty go dniu czy dwóch – wy ja -
śnia An drzej Włoch. – U nas bę dą je mo gły
zro bić od rę ki i my ślę, że ta usłu ga bę dzie się
cie szy ła du żym za in te re so wa niem. Do ce lo wo
w cen trum szko le nio wym znaj dzie się rów -
nież ma szy na cy lin drycz na, bę dzie uzu peł nia -
ła au to mat i pre zen to wa ła tak że w pe wien
spo sób je go wa dy oraz moż li wo ści ich wy eli -
mi no wa nia. Cy lin der po przez in ną za sa dę dzia -
ła nia niż ma szy na pła ska le piej od wzo ro wu je
drob ne wzo ry w aplach, sa me aple i de li kat ne
ele men ty. Nie wszyst kie pra ce da się wy ko nać
na au to ma tach do zło ce nia.

Po wie dzieć więc, że w dru gą de ka dę dzia łal -
no ści fir ma Gra wer Pol ska wkra cza z roz -
ma chem, to jak nic nie po wie dzieć. AN

ARTyKUł

sPoNsoRoWANy

mon di z ośmio ma na gro da mi W kon kur sie World star pac ka ging aWards

Fir ma Mon di po twier dzi ła swo ją czo ło wą po zy cję na ryn ku pa pie ru
i opa ko wań, zdo by wa jąc aż 8 na gród w kon kur sie World star Pac ka -
ging Awards. Kon kurs pro mu je naj lep sze po my sły, in no wa cje oraz
tech no lo gie do stęp ne na ryn ku. Sę dzio wie do ce nia ją zwłasz cza zrów -
no wa żo ne roz wią za nia, uspraw nie nia uła twia ją ce uży wa nie opa ko -
wań oraz oszczęd no ści w zu ży ciu ma te ria łów do ich pro duk cji. 
W tym ro ku 8 pro duk tów Mon di uho no ro wa nych na gro da mi World -
star Pac ka ging to: Glass7Box w ka te go rii „Go spo dar stwo Do mo we”
dla Mon di Au stria; sys tem se gre ga cji od pa dów na da ją cych się
do re cy klin gu w ka te go rii „Go spo dar stwo Do mo we” dla Mon di Pol -
ska; zop ty ma li zo wa ne za mknię cie opa ko wa nio we w ka te go rii
„Tran zyt” dla Mon di Cze chy; wspor nik bocz ny w ka te go rii „Tran zyt”
dla Mon di Tur cja; Pick Up Tray w ka te go rii „Po int of Sa le” dla Mon -
di Tur cja; sys tem wspar cia wy ko rzy sta nia pa let w ka te go rii „In ne”
dla Mon di Cze chy; tac ka na jo gur ty ze zry wa ną ta śmą w ka te go rii
„Żyw ność” dla Mon di Cze chy; la mi nat BarrierPack Re cyc la ble w ka -
te go rii „Ma te ria ły i Ele men ty Opa ko wa nio we” dla Mon di Niem cy.

Wszyst kie zwy cię skie pro duk ty ce chu je zrów no wa żo ne po dej ście.
Wie lo krot nie na gra dza ny BarrierPack Re cyc la ble to w 100% na da -
ją cy się do od zy sku gięt ki la mi nat z two rzyw sztucz nych. Wie le pro -
duk tów za pew nia mak sy mal ne wy ko rzy sta nie prze strze ni ła dun ko -
wej, m.in. „sys tem wspar cia wy ko rzy sta nia pa let” – pro sty sys tem
po zwa la ją cy na za peł nie nie pu stych prze strze ni przy za ła dun ku
pa let czy „pick up tray”, któ ry za stę pu je drew nia ne ko szy ki tac ka mi
z tek tu ry fa li stej, umoż li wia jąc pa ko wa nie pro duk tów cięż szych
o 71%. In ne roz wią za nia, ta kie jak „Glass7Box”, ogra ni cza ją ilość od -
pa dów dzię ki stwo rze niu uni wer sal ne go roz wią za nia opa ko wa nio -
we go, któ re po zwa la na prze cho wy wa nie róż nych pro duk tów, w tym
przy pad ku 7 ro dza jów kie lisz ków do wi na.
Uro czy sta ga la wrę cze nia na gród w WorldStar Pac ka ging Awards
od bę dzie się 15 ma ja br. w cze skiej Pra dze. Wy bór zwy cięz ców od -
był się pod czas spo tka nia za rzą du WPO 2018 w Chi nach.
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