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30-le cie fir my to po wód do du my i do wód na

atrak cyj ność jej ofer ty dla bran ży opa ko -

wań. czy jed nak z ta ką na zwą nie po win ni ście

pań stwo dzia łać w bran ży pro du cen tów/

/do staw ców ka wy? skąd się ona wzię ła?

Adam Za grodz ki: Za cznę od na zwy... Istot -
nie cza sa mi klien ci zwra ca ją uwa gę na na -
zwę fir my ja ko nie ade kwat ną do te go, co ro -
bi my. Tym cza sem Cof fee Se rvi ce po cząt-
ko wo zaj mo wa ła się do sta wa mi urzą dzeń
do pro duk cji ka wy, za opa try wa ła pro du cen -
tów w opa ko wa nia, a tak że do star cza ła
tech no lo gie i re cep tu ry. Urzą dze nia jed nak
mo gą mieć róż ne za sto so wa nia. Piec do pa -
le nia ka wy uży wa ny jest rów nież do pra że -

nia orze chów, a na tym sa mym au to ma cie
pa ku ją cym za pa ku je my za rów no ka wę, her -
ba tę, jak i pro szek do pra nia. Do wie lu pro -
duk tów mo że my za sto so wać nie mal iden -
tycz ne opa ko wa nia. Chcąc roz wi jać fir mę,
na le ży in te re so wać się in ny mi bran ża mi,
od po wia da jąc na za po trze bo wa nie ryn ku.
Klien ci szu ka ją róż nych pro duk tów i usług;
je śli nas znaj dą i spraw dzą na sze moż li wo -
ści, czę sto sta je się to po cząt kiem wie lo let -
niej współ pra cy. Na zwa Cof fee Se rvi ce to
do bra, roz po zna wal na mar ka z 30-let nią tra -
dy cją. Czy na le ży to zmie niać? A mo że
przez tę nie jed no znacz ność jest jesz cze le -
piej za pa mię ty wa na?

po czą tek lat 90. XX w. to do sko na ły czas na

roz wój biz ne su, bo wy gło dzo ny przez la ta

prl ry nek chło nął wszyst ko, co do star czał

sek tor pry wat ny. aby za ist nieć, trze ba jed -

nak by ło mieć po mysł na dzia łal ność. jak

wy glą dał on w przy pad ku cof fee se rvi ce?

kie dy i gdzie po wsta ła fir ma, czy jej za ło ży -

cie le mie li wcze śniej kon takt z bran żą opa -

ko wań?

Adam Za grodz ki: Swo ją ka rie rę za wo do wą
roz po czą łem w 1990 ro ku po stu diach na
Po li tech ni ce War szaw skiej, ja ko Mistrz Pa -
lar ni Ka wy. Ja ko mło dy in ży nier do sta łem
za da nie uru cho mie nia uży wa nych urzą dzeń
do prze ro bu ka wy i her ba ty, spro wa dzo nych
wów czas do Pol ski ze Szwaj ca rii. War to
zwró cić uwa gę, że nie by ło wte dy do stęp nej
wie dzy na te mat kon struk cji pie ców czy
tech no lo gii pra że nia ka wy. W Pol sce nie
pro du ko wa no ta kich urzą dzeń i ma ło kto
wie dział, że „ka wa zie lo na jest czer wo na”. 
Wie le pro ble mów trze ba by ło roz wią zać sa -
mo dziel nie. Ba zu jąc na tych do świad cze -
niach zro dził się po mysł na biz nes po le ga -
ją cy na po mo cy w uru cha mia niu pa larń 
ka wy oraz za opa try wa niu klien tów w róż ne
urzą dze nia i opa ko wa nia. I tak w 1992 ro ku
po wsta ła fir ma Cof fee Se rvi ce. Za ło ży ło

Za cZę ło się od ka wy...

Firma Coffee Service obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności.
Przedsiębiorstwo, które początkowo koncentrowało się na obsłudze branży
kawowej, przez trzy dekady wyewoluowało w jednego z czołowych polskich
dostawców maszyn do produkcji opakowań giętkich. Adam Zagrodzki,
właściciel Coffee Service, w rozmowie z „Opakowaniem” wspomina początki
firmy, opowiada o dniu dzisiejszym i dzieli się tajemnicą jej sukcesu. 

Adam Zagrodzki: Produkujemy całe linie
pakujące, mieszające, mielące, ale również
linie do palenia kawy. Nasze produkty
dostarczamy głównie do klientów w Polsce
i na terenie EU. Zdarzają się także bardziej
odległe kierunki takie jak Ameryka
Południowa czy Azja
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ją 3 wspól ni ków dzia ła ją cych wcze śniej
w bran ży ka wo wej. Im por to wa li śmy ze
Szwaj ca rii uży wa ne urzą dze nia do pa le nia
ka wy, prze ro bu her ba ty i ich pa ko wa nia. 
Z cza sem część tych ma szyn za czę li śmy
pro du ko wać w Pol sce. Roz po czę li śmy tak -
że pro duk cję go to wych to re bek. Przez kil ka
lat co mie siąc uru cha mia li śmy pa lar nię ka -
wy, do star cza jąc od bior cy rów no cze śnie fo -
lie lub go to we opa ko wa nia do pa ko wa nia
ręcz ne go. Za pła tą za urzą dze nia czę sto by -
ła za pa ko wa na ka wa, któ rą na sza fir ma
sprze da wa ła. 
Po kil ku la tach oka za ło się, że ry nek ka wo -
wy jest dla nas nie wy star cza ją cy, cze go 
na tu ral ną kon se kwen cją był zwrot ofer ty
w kie run ku urzą dzeń do prze ro bu orze chów,
mie sza rek, mły nów i au to ma tów pa ku ją -
cych itp. Roz wój wy mu sił ko niecz ność do -
fi nan so wa nia fir my i jej prze or ga ni zo wa nia.
Wte dy do łą czył do nas wspól nik ze Szwaj -
ca rii i utwo rzy li śmy spół kę jo int ven tu re. 
Na uczy li śmy się, co to jest out so ur cing czy
ca sh flow.

ja kie by ły ka mie nie mi lo we w hi sto rii cof fee

se rvi ce?

Adam Za grodz ki: Pierw szym na pew no by -
ło uru cho mie nie pro duk cji li nii do pa le nia
ka wy w Pol sce.
Ko lej nym eta pem by ło roz po czę cie pro duk -
cji opa ko wań; po cząt ko wo na ba zie fo lii 
im por to wa nej, a z cza sem z ma te ria łów za -
dru ko wy wa nych w kra ju. Po tem otwar cie
skle pu in ter ne to we go z opa ko wa nia mi
stan dar do wy mi, co wpły nę ło zna czą co na
roz wój pro duk cji opa ko wań.
A po tem… Roz po czę li śmy współ pra cę
z dru kar nia mi i fir ma mi po li gra ficz ny mi,
prze twa rza jąc usłu go wo fo lię i la mi na ty.
Wy ko nu je my róż no rod ne opa ko wa nia, na ci -
na my lub per fo ru je my la se ro wo, wy tła cza -
my ma te ria ły opa ko wa nio we na ro li itd.
Uru cho mi li śmy rów nież pro duk cję eko lo gicz -
nych opa ko wań bio de gra do wal nych. To nie
był ka mień, a ra czej „głaz mi lo wy” w na szych
re la cjach ze śro do wi skiem i z eko lo gią.
Roz bu do wa li śmy Dział Mon ta żu Ma szyn
wraz z no wo cze snym ser wi sem i ma ga zy -
nem czę ści. Wie le urzą dzeń, po dob nie jak

opa ko wań, cze ka dziś na klien tów „na sto-
c ku”, co skra ca znacz nie ter min re ali za cji
za mó wień.

jak wy glą da fir ma ad 2022? ilu za trud nia

pra cow ni ków i jak du że jest gro no jej

klien tów? do ja kich kra jów do star cza cie

swo je pro duk ty? czym wy gry wa cie z kon ku -

ren cją?

Adam Za grodz ki: Na dzi siaj Cof fee Se rvi ce
jest fir mą ro dzin ną, ze 100% udzia łem ka pi -

ta łu pol skie go. Za trud nia my oko ło 60 pra -
cow ni ków. Zaj mu je my się pro jek ta mi 
gra ficz ny mi, dru kiem i prze twa rza niem fo lii,
na ci na niem i per fo ra cją la se ro wą, wy tło -
cze nia mi, pro duk cją opa ko wań oraz sprze -
da żą ma te ria łów opa ko wa nio wych. Wie le
opa ko wań nie za dru ko wa nych moż na ku pić
w na szym skle pie in ter ne to wym. Mon tu je -
my róż ne go ty pu urzą dze nia (au to ma ty pa -
ku ją ce w go to we to reb ki, au to ma ty do fo lii
na ro li, do zow ni ki, mie szar ki, mły ny, trans -
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por te ry, de tek to ry me ta lu itd.). Pro du ku je my
ca łe li nie pa ku ją ce, mie sza ją ce, mie lą ce, ale
rów nież li nie do pa le nia ka wy. Na sze pro -
duk ty do star cza my głów nie do klien tów
w Pol sce i na te re nie EU. Zda rza ją się tak że
bar dziej od le głe kie run ki ta kie jak Ame ry ka
Po łu dnio wa czy Azja.
Kom plek so wość, ela stycz ność, sta bil ność,
dba łość o sa tys fak cję klien ta – to pod sta wa
na szej dzia łal no ści. Z wie lo ma fir ma mi
„przy jaź ni my się” pra wie 30 lat. 
Od wie lu lat ob słu gę klien tów pro wa dzą ci
sa mi pra cow ni cy.

ja kie jest źró dło suk ce su i dłu go wiecz no ści

fir my cof fee se rvi ce? wa sze sto iska na wy -

sta wach i tar gach bran żo wych w pol sce

i za gra ni cą – na któ rych wy sta wia cie się

z po dzi wu god ną re gu lar no ścią – są za wsze

ob le ga ne przez klien tów. czy to tyl ko kwe -

stia in te re su ją cej ofer ty? mam wra że nie, że

cho dzi rów nież o po czu cie klien tów, że są

wła ści wie za opie ko wa ni oraz spe cy ficz ną

więź, ja ką zdo ła li ście z ni mi na wią zać.

Adam Za grodz ki: Istot nie moż na nas spo -
tkać na wie lu im pre zach tar go wych w ca łej
Eu ro pie. Dzię ki te mu ma my moż li wość bez -
po śred nie go kon tak tu z na szy mi klien ta mi
i mo że my przed sta wić im na szą roz bu do -
wa ną ofer tę, a szcze gól nie wszel kie in no wa -
cje i no wo ści.
Po za kom plek so wo ścią waż ne sta ją się dzi -
siaj ela stycz ność i do pa so wa nie do ak tu al -
nych wa run ków. 
Od dłuż sze go cza su zwra cam uwa gę na ist -
nie ją ce czte ry pro ble my, z któ ry mi bo ry ka
się każ dy biz nes: brak lu dzi do pra cy, co raz
krót sze se rie pro duk cyj ne, sta ły brak miej -

sca na roz wój pro duk cji oraz ko niecz ność
speł nie nia wy mo gów w za kre sie ochro ny
śro do wi ska. 
Sta ra my się za wsze do pa so wać na szą ofer -
tę do ocze ki wań klien ta i je go pro ble mów. 
Urzą dze nia po win ny być jak naj bar dziej
kom pak to we, w mia rę uni wer sal ne i pro ste
w ob słu dze, a ich re gu la cja, czysz cze nie,
de zyn fek cja po win ny zaj mo wać jak naj -
mniej cza su. 
Dys po nu je my au to ma ta mi pa ku ją cy mi pro -
duk ty w go to we to reb ki, któ re po zwa la ją
na unik nię cie do dat ko wych kosz tów re gu la -
cji ma szyn i skra ca ją czas ich usta wia nia,
szcze gól nie przy skom pli ko wa nych opa ko -
wa niach.
Pro duk cja opa ko wań bio de gra do wal nych
lub na da ją cych się do re cy klin gu jest na -
szą od po wie dzią na po trze by ochro ny śro -
do wi ska. Być mo że mot to Cof fee Se rvi ce
„Naj waż niej sza Sa tys fak cja Klien ta”, któ re
od wie lu lat sta ra my się wdra żać w prak ty -
ce, spra wia, że klien ci do nas wra ca ją...

ostat nie dwa la ta by ły praw dzi wą pró bą sił

dla pol skich przed się bior ców. jak po ra dzi -

li ście so bie w okre sie pan de mii? czy czas

obo wią zy wa nia ob ostrzeń wpły nął zna czą -

co na dzia łal ność fir my?

Adam Za grodz ki: Po mi mo wie lu ogra ni czeń
spo wo do wa nych pan de mią za kres na szej
dzia łal no ści nie zo stał ogra ni czo ny, wręcz
od wrot nie. W tych trud nych cza sach na le -
ża ło wpro wa dzić wie le dzia łań „an ty pan de -
micz nych”, roz wi nąć za kres ofer ty ma szy -
no wej i do ko nać zmian or ga ni za cji pro-
ce sów. Dla te go wciąż zwięk sza my na szą
sprze daż za rów no w przy pad ku opa ko wań,

jak i ma szyn. Opa ko wa nia są pro duk tem
nie zbęd nym w pan de mii. Dzię ki na szej ofer -
cie wie lu klien tów zre zy gno wa ło z za ku pów
w Azji, po nie waż zna la zło al ter na tyw nych
do staw ców w kra ju. 

nie speł na dwa la ta te mu z kie ro wa nia firmą

cof fee se rvi ce zre zy gno wał je den z jej

współ za ło ży cie li, ta de usz stę pień, a pan

prze jął ste ry fir my. czy wo bec zmian wła -

ści ciel skich mo że my spo dzie wać się rów -

nież zmian w spo so bie funk cjo no wa nia fir -

my lub w jej ofer cie, w za kre sie świad czo -

nych usług, ro dza jów pro du ko wa nych

urzą dzeń itp.?

Adam Za grodz ki: Tak, to praw da. Dwa la ta
te mu prze ją łem udzia ły Pa na Ta de usza
Stęp nia i sta łem się wła ści cie lem fir my Cof -
fee Se rvi ce. Od te go cza su wie le się zmie ni -
ło i nie cho dzi tu tyl ko o fir mo we lo go. 
Sku pi li śmy się na wdro że niu naj bar dziej
efek tyw nych dzia łań, zmie nił się spo sób 
za rzą dza nia i roz li czeń, po pra wi li śmy stan -
dard ob słu gi klien ta i roz bu do wa li śmy 
ofer tę pro duk to wą. Efek ty tej pra cy wi dać 
w ko lej nych wy ni kach fi nan so wych fir my
i otrzy my wa nych na gro dach ta kich jak m.in.
Ga ze le Biz ne su czy Dia men ty For be sa. Roz -
wój fir my i jej sta bil ność są uza leż nio ne
w du żej mie rze od lu dzi, któ rzy ją two rzą.
Pra cow ni cy na szej fir my po sia da ją wy so-
kie kom pe ten cje, a zmia ny or ga ni za cyj ne,
o któ rych mó wi łem, są prze pro wa dza ne
przy ich za an ga żo wa niu i ak cep ta cji.

dzię ku ję za roz mo wę.

Adam Zagrodzki: Można nas spotkać
na wielu imprezach targowych w całej
Europie. Dzięki temu mamy możliwość
bezpośredniego kontaktu z naszymi
klientami i możemy przedstawić im naszą
rozbudowaną ofertę, a szczególnie wszelkie
innowacje i nowości


