
Skuteczne zarządzanie
Przedsiębiorstwo Blachotrapez Sp. z o.o. to wio-
dący producent pokryć dachowych i elewacyj-
nych oraz jedna z najszybciej rozwijających się 
firm budowlanych w Polsce. Stanowisko prezesa 
zarządu Blachotrapez Sp. z o.o. – Rafał Michalski 
objął w 2014 roku, a od 2018 roku zarządza całą 
Grupą Blachotrapez. W jej skład wchodzą takie 
marki jak: Krop – systemy rynnowe, producent 
pokryć dachowych z kruszywem skalnym, GARD 
– systemy ogrodzeń, PVEX – hurtownia fotowol-
taiczna oraz Revolt Energy S.A. – innowacyjne 
rozwiązania fotowoltaiczne. To, co się zmieniło 
od objęcia przeze mnie funkcji prezesa zarządu 
to na pewno struktura organizacyjna i zasięg 
działania – urośliśmy czterokrotnie, zwiększy-
ła się również ilość zakładów produkcyjnych, 
nowych rozwiązań i pracowników. Najwięk-
szym wyzwaniem było dostosowanie struktury 
organizacyjnej do tempa rozwoju firmy, a co 
za tym idzie do dynamicznie wprowadzanych 
zmian strategii funkcjonowania przedsiębior-
stwa – podkreśla Rafał Michalski. Zarządzanie 
tak dużą organizacją wymaga odpowiednich 
umiejętności managerskich, wytrwałości oraz 
wiarygodności. W procesie przewodzenia ludźmi 
(zarządzać można procesami, a nie ludźmi) naj-
ważniejsza jest otwartość. Popełnianie błędów 
to rzecz ludzka i nieunikniona w rozwoju. Nie do-
szukuję się złych intencji w pracownikach w mo-
mencie, kiedy zespół osiąga słabe wyniki, wręcz 
przeciwnie rozmawiamy o wszystkich bieżących 

problemach, tak aby je rozwiązać i wyciągnąć 
odpowiednie wnioski na przyszłość. Najczę-
ściej to rynek wymusza na nas zmianę dotych-
czasowego działania, gust klienta się zmienia, 
pojawiają się nowe surowce oraz rozwiązania 
technologiczne. To wszystko musimy na bieżą-
co uwzględniać w strategii i polityce handlo-
wej firmy – mówi prezes zarządu. Firma od lat 
chętnie inwestuje w rozwój kadry pracowniczej, 
m.in. poprzez wysyłanie pracowników na studia 
czy specjalistyczne kursy. W 2021 roku podczas 
niezależnego i anonimowego badania pracow-
niczego Grupa Blachotrapez została wyróżnio-
na przez Instytut Great Place to Work® Polska 
oraz otrzymała certyfikat miejsca pracy, które 
na pierwszym miejscu stawia pracownika i jego 
potrzeby. Wśród laureatów GPTW znalazły się 
takie firmy jak: DHL, BOSCH, DPD czy Coca-Cola. 
Jednogłośnie można stwierdzić, że Blachotra-
pez to miejsce, które pomaga rozwinąć skrzydła, 
nie ocenia za poglądy a wykonaną pracę. Firma 
uplasowała się również na 11 miejscu na liście: 
Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce w kategorii 
dużych firm oraz została nagrodzona tytułem 
Rzecznika Standardu Etyki.

Nowatorskie produkty i rozwiązania
Przedsiębiorstwo kładzie szczególny nacisk na 
innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu produkty 
firmy Blachotrapez zdobywają uznanie wśród 
klientów w Polsce i za granicą. Spółka jest obecna 
na rynku niemieckim, ma aż 50 procent udziału 

w rynku budowlanym na Słowacji, dysponuje do-
brze rozbudowaną siecią sprzedaży w Czechach 
czy Rumuni, gdzie ma dwa zakłady produkcyjne. 
Jednym z nowatorskich rozwiązań firmy jest bla-
chodachówka z posypką z kruszywa skalnego. 
Firma jest jedynym w Polsce i drugim liczącym 
się europejskim producentem posiadającym taki 
produkt w swojej ofercie. Nad niespotykanym de-
signem i zaawansowaną technologią zespół spe-
cjalistów z Blachotrapez pracował przez ostatnie 
trzy lata. Jakość produktu została potwierdzona 
testami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez 
niezależne instytuty badawcze. Blachodachówka 
z posypką z kruszywa skalnego to nasz produkt 
globalny, który sprzedaje się bardzo dobrze m.in. 
za oceanem, w Afryce czy na Bliskim Wschodzie 
– podkreśla prezes zarządu. Z pewnością szansą 
na dalszy rozwój Grupy Blachotrapez jest dbałość 
o stałe wprowadzane nowych rozwiązań w branży 
dekarskiej przy zastosowaniu najnowocześniej-
szych technologii. W tym obszarze firma stara się 

być zawsze o krok przed konkurencją. W ostatnich 
latach przedsiębiorstwo przeznaczyło blisko 250 
milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę 
produkcyjną i magazynową. W czasie pandemii 
Blachotrapez wprowadził usługę Express Dach, 
czyli kompletny dach na budowie w 72 godziny. 
Usługa pozwala klientowi za pośrednictwem In-
ternetu, dobrać pokrycie dachowe do wyglądu 
domu. Do dyspozycji jest ponad tysiąc wizualizacji 
i filmów z drona przedstawiających rożne projekty 
domów. Wystarczy wybrać jeden z nich i dopaso-
wać podobający się nam model blachodachówki. 
Dzięki temu rozwiązaniu możemy zobaczyć jak 
nasz dach będzie się prezentować w „rzeczywi-
stości” – mówi prezes zarządu. To pierwsza taka 
usługa w branży dekarskiej na rynku budowlanym, 
za którą stoi Grupa Blachotrapez i na pewno nie 
ostatnie innowacyjne rozwiązanie polskiej firmy.
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Firma Blachotrapez Sp. z o.o. została laureatem nagrody European 
Economic Award przyznanej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki 
podczas IV edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego. O efektywnym 
zarządzaniu 1200 osobowym zespołem, innowacjach i tym, jak polska firma 
odnosi sukcesy na światowych rynkach opowiada CEO – Rafał Michalski.


