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Szanowni Państwo,

Niniejszy raport został wydany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG w Polsce w ramach projektu „Partnerstwo
dla Promocji Polskiej Poligrafii”. 
Projekt realizowany pod honorowym patronatem Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.

Ladies and Gentlemen,

Present report has been published by Polish Guild of Gutenberg Knights in cooperation with KPMG in Poland within the project of “Let us Polish
your Print”. 
The project realized under the auspices of Mr. Janusz Piechociński, Deputy Prime Minister, Republic of Poland, Minister of Economy. 
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Szanowni Państwo,
W tym roku już po raz trzeci ukaże się raport „Rynek poligraficzny

w Polsce”, który rzetelnie opisuje stan i perspektywy rozwoju tej gałęzi
przemysłu. Uroczysta prezentacja opracowania, przedstawiającego
kondycję tej branży, ukaże się 21 maja 2013 r. podczas targów
w Poznaniu.

Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym
inwestycjom zrealizowanym między innymi w oparciu o środki unijne,
umacnia swoją pozycję na europejskim rynku. Wspomniana gałąź
gospodarki to 8,5 tys. przedsiębiorstw, które zatrudniają blisko 50 tys.
pracowników. Imponujący jest również przychód tych firm, który
kształtuje się na poziomie ponad 12 mld zł. Dlatego z przyjemnością
objąłem Patronatem Honorowym projekt „Partnerstwo dla Promocji
Polskiej Poligrafii”.

Z dużym uznaniem odnoszę się również do pomysłu nawiązania
współpracy przedstawicieli branży poligraficznej z Wydziałami Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP. Podoba mi się idea
wspólnej organizacji misji gospodarczych, dedykowanych małym
i średnim firmom zainteresowanych eksportem swoich produktów.
Promocja rodzimej poligrafii będzie możliwa zatem podczas wszystkich
ważniejszych imprez targowych, organizowanych w drugiej połowie
2013 roku. Mam nadzieję, że wydarzenia te będą dobrą okazją
do spotkań z kontrahentami, wymiany wiedzy i nawiązania nowych
relacji biznesowych.

Dziękuję pomysłodawcom projektu – Polskiemu Bractwu Kawalerów
Gutenberga za wieloletnie działania na rzecz wsparcia polskiego
przemysłu poligraficzno-wydawniczego. 

Gratuluję osiągnięć i życzę dalszych sukcesów w kraju i za granicą. 

(-) Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki 

Ladies and Gentlemen,
This year for the third time appears the report titled “Printing Industry

in Poland”, which accurately describes the state and the prospects for
development of this industry branch. The official presentation of the
research representing the current condition of the industry will be held
May 21, 2013, during a trade fair in Poznan.

Polish printing industry has a very high potential, and thanks to huge
investments, inter alia, on the basis of EU funds, it has been
strengthening its position in the European market. The aforementioned
branch of the industry includes 8,500 enterprises with almost 50,000
employees. The revenue of these companies is also impressive standing
at over 12 billion PLN. Thus, I was happy to take the honorary patronage
of the project titled: “Let us Polish your Print”. 

With great appreciation I also refer to the idea of the cooperation of
printing industry representatives with the Department of Trade and
Investment Promotion of Polish Embassies and Consulates. I like the
idea of a common organization of trade missions, dedicated to small
and medium-sized companies interested in exporting their products. The
promotion of native printing will be possible, therefore, in all major trade
fairs organized in the second half of 2013. I hope that these events will
form a good opportunity to meet with business partners, share
knowledge and establish new business relationships.

I thank the initiators of the project – the Polish Guild of Gutenberg
Knights for the long-term measures to support the Polish printing and
publishing industry. 

I congratulate on the achievements and wish you continued success
in the country and abroad. 

(-) Janusz Piechociński
Deputy Prime Minister, Minister of Economy
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Od cza su ogło sze nia ostat nie go ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny w Pol -
sce” mi ja rok. Dla Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga był to czas
pe łen wy zwań i no wych przed się wzięć. Ak tyw ność Brac twa ma od zwier -
cie dle nie w ukoń czo nych pro jek tach, zwią za nych z dzia łal no ścią na rzecz
kul tu ry pol skiej oraz edu ka cji dzie ci i mło dzie ży. Wie my jak war to ścio -
wy dla roz wo ju spo łe czeń stwa jest kon takt z kul tu rą wy so ką, zwłasz cza
naj młod szych oby wa te li, dla te go umoż li wia my go dzie ciom, któ re ze
wzglę du na po cho dze nie, sta tus spo łecz ny, czy nie peł no spraw no ści znaj -
du ją się w gru pach za gro żo nych wy klu cze niem. To dla nich zor ga ni zo -
wa li śmy spek ta kle w Te atrze Wiel kim, Ope rze Na ro do wej i Fil har mo nii
Na ro do wej w War sza wie. Dzia łal ność do bro czyn na, któ ra na le ży do na -
szych ce lów sta tu to wych jest moż li wa wy łącz nie dzię ki dar czyń com,
przy ja cio łom i współ bra ciom, któ rych mie li śmy przy jem ność go ścić
na XIV Ba lu Sło wa Pol skie go. Je ste śmy dum ni z za ufa nia, ja kim te oso -
by ob da rza ją na sze sto wa rzy sze nie. Ma my na dzie ję, że rów nież po zo -
sta łe pro jek ty Brac twa spo tka ją się z przy chyl no ścią spo łe czeń stwa. 

Zdobyliśmy także nowe doświadczenia dedykowane rozwojowi ro -
dzi me go sek to ra po li gra ficz ne go. Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber -
ga ja ko czło nek Eu ro pej skiej Kon fra ter ni Ka wa le rów Gu ten ber ga sku pia
w swo ich sze re gach lu dzi, dla któ rych po sza no wa nie sło wa dru ko wa -
ne go po zo sta je szcze gól nie waż ne. Idea ta jest wciąż ży wa w kra ju
nad Wi słą, gdzie sek tor po li gra ficz ny, mi mo trud nych wa run ków, wy ka -
zu je ten den cje wzro sto we. 

Brac two wzbo ga co ne prak ty ką po przed nich lat, sta ra się wspie rać pol -
skich przed się bior ców. Sto wa rzy sze nie ak tyw nie uczest ni czy w tar gach
kra jo wych oraz za gra nicz nych. W ro ku bie żą cym kon ty nu uje roz po czę ty
na tar gach Dru pa 2012 w Düssel dor fie pro jekt – „Partnerstwo dla Promocji
Polskiej Poligrafii”, ob ję ty ho no ro wym pa tro na tem Mi ni stra Go spo dar ki.
W je go ra mach przed się bior cy z ca łej Pol skie mo gli wziąć udział w sze re -
gu bran żo wych kon fe ren cji pod ty tu łem „Na rzę dzia dla eks por tu. Po li gra -
fia i opa ko wa nia”. Spo tka nia do ty czy ły naj bar dziej ak tu al nych spraw, jak
wspar cie eks por tu to wa rów i usług z ak cen tem na ryn ki wschod nie oraz
po zy ski wa nia fun du szy na roz wój firm. Cie szy my się, że or ga ni zo wa ne
przez Brac two wy da rze nia bran żo we umiej sco wio ne w War sza wie, Kra -
ko wie i Po zna niu umoż li wi ły wy mia nę do brych prak tyk i nada ły świe żo ści
w spoj rze niu na za wi ło ści roz bu do wy sek to ra. 

Aby jesz cze le piej ro zu mieć po trze by bran ży dru kar skiej w świe tle tej
idei od 2011 ro ku, wspólnie z jedną z największych firm audytorsko-
doradczych KPMG, wy da je my ra port pod ty tu łem „Ry nek po li gra ficz ny
w Pol sce”. Ko lek tyw nie do ło ży li śmy wszel kich sta rań, aby to wy da nie
re al nie od zwier cie dla ło stan sek to ra wraz ze wska za niem przy czyn, po -
zio mu i miejsc po wsta wa nia strat. Oprócz po głę bio nej ana li zy opra co -
wa nie za wie ra ko men ta rze osób nie prze rwa nie zwią za nych
z prze my słem po li gra ficz nym. W tym ro ku nasz ra port zo stał do dat ko -
wo po sze rzo ny o ba da nie ryn ku opa ko wań z na dru kiem. Je ste śmy prze -
ko na ni, że cy klicz ne dia gno zo wa nie sek to ra po li gra ficz ne go i bran ży
opa ko wań przy czy nią się do dal sze go roz wo ju i zwięk sze nia wpły wów,
tak że w prze strze ni za gra nicz nej. 

A year has passed since the last publication of the ‘Printing Industry
in Poland”. This has been a time of challenges and new endeavours for
the Polish Guild of Gutenberg Knights. The Guild’s active work is reflected
in our projects for the support of Polish culture as well as education of
children and youth. We all know and appreciate the value of high culture
for the society, notably for its youngest members. With this in mind, we
make sure that high culture can be experienced by children who, due to
their background, social status or disabilities, are in disadvantaged
groups, facing the threat of social exclusion. We have organised
performances in the Grand Theatre, National Opera and the National
Philharmonic Hall in Warsaw for that your audience. Our charitable work,
which is among our statutory goals, would not be possible without our
donors, friends and guild members, whom we had the pleasure of
hosting at the 14th Ball of the Polish Language. They put their trust in
our Guild, which gives us a sense of pride. We also hope that other
projects of the Guild will be also appreciated by the public. 

We have gained new experience focused on the growth of the Polish
printing sector. As a member of the European Confraternity of Gutenberg
Knights, the Polish Guild of Gutenberg Knights attracts members who
attach particular importance to the printed word. This idea is still alive
in Poland where the printing sector, despite some hardships, is
experiencing an upward trend. 

Drawing on previous years’ practice, our Guild tries to support Polish
entrepreneurs. We actively participate in local and international fairs.
This year, we continue a project called “Let us Polish your Print”, initiated
at Drupa 2012 in Düsseldorf, and the Polish Minister of the Economy
has become the honorary sponsor of the project. Under this initiative
entrepreneurs from Poland were given an opportunity to take part in
a number of industry-focused conferences under the common heading:
“Tools for Export. Printing and Packaging.” The meetings focused on the
hottest issues such as support for the export of goods and services, with
a particular focus on Eastern markers and on raising funds to support
business growth. We are glad that the industry events organised by our
Guild in Warsaw, Cracow and Poznań served as a platform to exchange
experience and gave a fresh perspective on the sector’s growth and its
complexities. 

In order to get an even better understanding of the needs of the
printing industry in the light of this idea, we have been publishing
reports entitled ‘Printing Industry in Poland” since 2011, partnering with
KPMG, one of the largest global audit companies. We have made all
collective efforts to ensure that this publication aptly reflects the real
status of the sector and the reasons, levels and causes of losses. Apart
from an in-depth analysis, the report also brings comments from people
who have been part of the printing industry for a long time. This year’s
edition brings an additional section on the market of printed packaging.
We firmly believe that such regular diagnosis of the printing industry
and the packaging market will be instrumental for their further
development and revenue growth, in and outside Poland. 

Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga

The Polish Guild of Gutenberg Knights
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Dru ko wa ne ko pie ra por tu, bę dzie my sta ra li się dys try bu ować
przy oka zji naj waż niej szych im prez tar go wych, do ty czą cych na szej bran -
ży, któ re od by wać się bę dą w dru giej po ło wie bie żą ce go ro ku, ta kich
jak Lu xpach w Mo na co, Fe spa Di gi tal Eu ro pe w Lon dy nie, Gra phi tec
Expo w Pa ry żu, La bel Expo Eu ro pe w Bruk se li i Vi scom Vi su al Com mu -
ni ca tion we Wło szech. Je ste śmy prze ko na ni, że ra port ode gra waż ną
ro lę w pro mo cji pol skie go dru ku. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do po wsta -
nia te go rocz ne go wy da nia „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem
w Polsce” – re spon den tom i ko men ta to rom z bran ży, part ne rom pro jek -
tu oraz wszyst kim przy ja cio łom Brac twa. Wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je -
my tak że do Bran żo wych Izb Sa mo rzą du Go spo dar cze go. To dzię ki
wspar ciu i za ufa niu z ja kim spo ty ka ją się ini cja ty wy Brac twa, mo że my
po dej mo wać no we dzia ła nia na rzecz wspól ne go do bra. 

Za in te re so wa nych bliż szą współ pra cą pro si my o za po zna nie się z in -
for ma cja mi na na szej stro nie in ter ne to wej – www.brac two gu ten ber ga.pl,
bądź o kon takt z Kan ce la rią Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga,
ul. Da ni szew ska 2, War sza wa 03-230, tel./fax.: +48 22 652 19 33, 
e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl.

We will endeavour to distribute printed copies of the report during
major industry fairs to be held in the second half of 2013, such as
Luxpach in Monaco, Fespa Digital Europe in London, Graphitec Expo in
Paris, Label Expo Europe in Brussels and Viscom Visual Communication
in Italy. We believe that this report will play an important part in
promoting Poland’s printing business. 

Let us extend our heartfelt thanks to everyone who contributed to
this year’s edition of “Printing Industry & Printed Packaging Market in
Poland”: our respondents and industry commentators, project partners
as well as all friends of our Guild. We also send our gratitude to the
sectoral chambers of business self-government in Poland. It is their
confidence and the support for our Guild’s initiatives that enables us to
undertake ever new efforts for public benefit. 

Anyone interested in working more closely with us is welcome to visit
our website (www. bractwogutenberga. pl) or contact the office of the
Polish Guild of Gutenberg Knights (Kancelaria Polskiego Bractwa Kawalerów
Gutenberga), located at ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa (Warsaw),
tel./fax.: +48 22 652 19 33, e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl.
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KPMG by ło jed ną z pierw szych mię dzy na ro do wych firm au dy tor sko -
-do rad czych obec nych na pol skim ryn ku. Od po nad 20 lat świad czy my
pro fe sjo nal ne usłu gi au dy tor skie, po dat ko we, księ go we, praw ne, do -
radz twa trans ak cyj ne go i fi nan so we go oraz do radz twa w za kre sie za -
rzą dza nia, ry zy ka i speł nia nia wy ma gań re gu la cyj nych. Obec nie
za trud nia my po nad 1200 osób w War sza wie, Kra ko wie, Po zna niu, Wro -
cła wiu, Gdań sku, Ka to wi cach i Ło dzi.

W Pol sce KPMG ob słu gu je Klien tów ze wszyst kich sek to rów go spo -
dar ki, po cząw szy od nie ru cho mo ści, sprze da ży de ta licz nej i pro duk cji
dóbr kon sump cyj nych, aż po sek tor far ma ceu tycz ny, te le ko mu ni ka cyj ny
i ban ko wo -fi nan so wy. Na si Klien ci to pol skie oraz mię dzy na ro do we fir -
my i in sty tu cje, któ re zwra ca ją się do nas po wspar cie ze wzglę du na wy -
so ki stan dard świad czo nych usług, spe cja li za cje bran żo we i sze ro ką
wie dzę na te mat ryn ków lo kal nych, re gio nal nych i glo bal nych. 

Głów ne ob sza ry usług świad czo nych przez KPMG w Pol sce to
au dyt, po dat ki, do radz two, usłu gi księ go we i praw ne. 

• Au dyt – Ofe ru je my nie za leż ne wy ko ny wa nie usług au dy tor skich, któ -
rych ce lem jest pod nie sie nie wia ry god no ści in for ma cji przy go to wa -
nych przez Klien tów.

• Po dat ki – Do rad cy po dat ko wi KPMG po ma ga ją Klien tom w bez piecz -
nym, ale i efek tyw nym roz li cza niu po dat ków.

• Usłu gi do rad cze – Ofe ru je my usłu gi do rad cze ma ją ce na ce lu po pra -
wę efek tyw no ści funk cjo no wa nia przed się biorstw oraz ich sta bil ny
roz wój.

• Usłu gi księ go we – KPMG stwo rzy ło ze spół de dy ko wa ny do współ -
pra cy z Klien ta mi w dzie dzi nie pro wa dze nia ksiąg ra chun ko wych, za -
rzą dza nia do ku men ta cją pła co wo -ka dro wą oraz speł nie nia wy mo gów
ra por to wych i spra woz daw czych.

• Do radz two praw ne – Od nie mal 20 lat prak ty ka praw na KPMG pro -
wa dzi ob słu gę trans ak cji za wie ra nych we wszyst kich sek to rach go -
spo dar ki przez naj więk szych in we sto rów pol skich i za gra nicz nych.

U pod staw suk ce su KPMG na ryn ku le żą wy so ka ja kość usług, pra ca
zgod na z war to ścia mi oraz przede wszyst kim lu dzie, któ rych ka pi ta łem
jest wie dza zgro ma dzo na przez 152 000 pra cow ni ków w 156 kra jach
świa ta. Dzię ki te mu mo że my świad czyć usłu gi kom plek so wo, ale jed -
no cze śnie po tra fi my po dejść do każ de go klien ta in dy wi du al nie. Jed ną
z na szych za sad jest dba nie o przej rzy stość i wia ry god ność ko mu ni ka -
cji ze wnętrz nej i we wnętrz nej. Nie za leż ność, uczci wość, rze tel ność wy -
ko ny wa nia za wo du oraz ety ka i obiek ty wizm są fi la ra mi dzia łal no ści
KPMG w Pol sce.

Sta ła obec ność w czo łów ce ran kin gów oraz przy zna wa ne nam wy -
róż nie nia świad czą o wy so kiej po zy cji KPMG na pol skim ryn ku. W 2013
ro ku fir ma KPMG zo sta ła uzna na za naj lep szą fir mę au dy tor ską w Pol -
sce (wg Ran kin gu Au dy to rów „Rzecz po spo li tej” i Ga ze ty Gieł dy „Par -

KPMG was one of the first international audit and advisory companies
to operate upon the Polish market. For 20 years now we have been
rendering professional services from the field of audit, tax, accounting,
legal and transactional advice, as well as within the scope of
management, risk and regulatory requirements. Currently we employ
more than 1,200 professionals in our Warsaw, Kraków, Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. 

KPMG in Poland renders services for Clients based in all industry
branches, ranging from the real estate, retail sales and manufacturing
of consumption goods, up to the telecommunication, pharmaceutical as
well as financial and bank sectors. Our Clients are above all constituted
by Polish as well as international companies and institutions, which
require our support, especially considering the high quality of our
services, numerous specialisations within particular industries as well
as the broad knowledge on the topic of local, regional as well as global
markets. 

The main areas of services rendered by KPMG in Poland are
constituted by audit, tax, advisory, accounting and legal oriented
issues. 

• Audit – We offer independent audit services, the aim of which is the
increase of the reliability of information prepared by our Clients.

• Taxes – KPMG tax advisors offer support in the process of safe and
effective tax settlements.

• Advisory services – We offer advisory services which are aimed at
the improvement of the effectiveness of company functioning
paralleled by their stabile development.

• Accounting services – KPMG established a Client dedicated team
within the field of maintenance and running accounting books,
professional and payment documentation as well as within the field
of meeting the regulatory reporting requirements.

• Legal advisory – For almost 20 years now KPMG legal practice
oversees and offers advice within the field of transaction conclusion
and settlement within almost all sectors of the industry, rendered for
the benefit of the largest international and Polish investors.

The foundations of KPMG success are constituted by the high quality
of rendered services, activities executed in accordance with our values
and above all by the people, the joint potential of whom is constituted
by the knowledge of 152,000 employees in 156 countries worldwide.
Thanks to the possessed potential we are able to render comprehensive
services, paralleled by the individual approach adopted with regards
the every client. One of the key principles applied, is constituted by the
utmost care taken in the clarity and reliability of internal and external
communication. Independence, honesty, reliability in carrying out our
occupational responsibilities as well as carefully observed code of ethics
and objectivism applied, constitute the pillars of KPMG activity in Poland.

O KPMG

About KPMG



kiet” z dn. 27.02.2013 r.) i wciąż po zo sta je w czo łów ce naj lep szych firm
i do rad ców po dat ko wych (wg VII Ran kin gu Firm i Do rad ców Po dat ko -
wych Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej z 12.03.2013 r.).

Kontakt
KPMG w Polsce 
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel.: +48 22 528 11 00
faks: +48 22 528 10 09
E-mail: kpmg@kpmg.pl  

Jacek Bajger
Doradztwo Podatkowe
Partner
tel.: +48 22 528 11 65 
E-mail: jbajger@kpmg.pl

Marek Gajdziński
Audyt
Partner, Szef programu specjalizacji branżowych 
tel.: +48 61 845 46 20
E-mail: mgajdzinski@kpmg.pl 

Magdalena Maruszczak
Marketing i Komunikacja
Menedżer
tel.: +48 22 528 11 61 
E-mail: mmaruszczak@kpmg.pl 

Mariusz Strojny
Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe
Menedżer
tel.: +48 22 528 11 25
E-mail: mstrojny@kpmg.pl 

The fact of maintaining leading positions in the number of rankings
paralleled by the awarded distinctions underline the high position of
KPMG upon the Polish market. In 2013, KPMG was chosen as the best
audit company (in accordance to the ranking of the Rzeczpospolita daily
newspaper dated 27th February 2013) and continues to be perceived
as one of the best company from the field of tax advisory (in accordance
to 7th Gazeta Prawna ranking dated 12th March 2013).

Contact
KPMG in Poland 
Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel.: +48 22 528 11 00
fax: +48 22 528 10 09
E-mail: kpmg@kpmg.pl 

Jacek Bajger
Tax
Partner
tel.: +48 22 528 11 65 
E-mail: jbajger@kpmg.pl

Marek Gajdziński
Audit
Partner, Head of Markets
tel.: +48 61 845 46 20
E-mail: mgajdzinski@kpmg.pl 

Magdalena Maruszczak
Marketing & Communications
Manager
tel.: +48 22 528 11 61 
E-mail: mmaruszczak@kpmg.pl 

Mariusz Strojny
Knowledge Management & Research 
Manager
tel.: +48 22 528 11 25
E-mail: mstrojny@kpmg.pl 



Warszawa 2013

Rynek poligraficzny i opakowań 
z nadrukiem w Polsce
EDYCJA TRZECIA, 2013

Printing industry & printed
packaging market in Poland
THIRD EDITION, 2013



Wydawca Raportu – Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dziękuje wszystkim partnerom za wsparcie i pomoc przy realizacji projektu. 

Publisher of the Report – Polish Guild of Gutenberg Knights thanks all partners for support and help at the project's realization.



Raport KPMG w Polsce opracowany we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów
Gutenberga
Report by KPMG in Poland, in co-operation with the Polish Guild of Gutenberg Knights 

Jacek Bajger, Marek Gajdziński, Piotr Kuskowski, Jacek Kuśmierczyk,
Mariusz Strojny, Joanna Trawka, Milena Zabłocka 

Warszawa 2013

Rynek poligraficzny i opakowań 
z nadrukiem w Polsce
EDYCJA TRZECIA, 2013

Printing industry & printed
packaging market in Poland
THIRD EDITION, 2013



2013

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce
Printing industry & printed packaging market in Poland
Raport KPMG w Polsce opracowany we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga
Report by KPMG in Poland, in co-operation with the Polish Guild of Gutenberg Knights 

WYDAWCA/PUBLISHER
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 2,
tel.+48 502 62 39 41, tel./fax +48 22 652 19 33
www.bractwogutenberga.pl, e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl 

PRZYGOTOWANIE RAPORTU/REPORT PREPARATION
KPMG w Polsce
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09
e-mail: kpmg@kpmg.pl 

Koordynacja projektu/Project Management: Tomasz Pawlicki

Zespół redakcyjny/Editorial team: Iwona Malanowska, Jacek Kuśmierczyk, Milena Zabłocka, Mariusz Strojny

Projekt graficzny/Desing & Layout: Katarzyna Ciemny
Przygotowanie do druku/Prepress: Studio63 Izabela Ciemny

ul. Sienkiewicza 63, 05-220 Zielonka
tel. +48 502 682 862
s63@studio63.com.pl, www.studio63.com.pl

Druk i oprawa/Printing & Binding: Drukarnia Skleniarz
ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków
tel.: +48 12 312 23 00
skleniarz@skleniarz.eu, www.skleniarz.eu

Zdjęcia/Photos: Getty Images/iStockphoto
Nakład/Circulation: 4.000

© 2013 Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga / KPMG Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja elektroniczna raportu dostępna na stronach Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga i KPMG w Polsce
The digital version of the report available on the website of the Polish Guild of Gutenberg Knights and KPMG in Poland

www.bractwogutenberga.pl | www.kpmg.pl



Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing industry & printed packaging market in Poland
2013

Spis treści

Table of contents
1. Wstęp 19

Introduction

2. Najważniejsze wnioski 21
Key conclusions

3. Metodyka badania 25
Research methodology

4. Rola poligrafii w polskiej gospodarce 27
The role of the printing industry in Poland’s economy

5. Polska poligrafia na tle Europy 29
The printing sector in Poland in comparison with the rest of Europe

6. Sytuacja małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraficznych 33
The situation of small, medium and large printing enterprises

7. Ocena sektora poligraficznego przez przedsiębiorców 37
The printing sector as seen by entrepreneurs

8. Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych 41
Economic standing of printing enterprises

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach poligraficznych 47
HR management in Polish printing companies

10. Informatyzacja polskich przedsiębiorstw poligraficznych 49
Informatisation of Polish printing companies

11. Druk opakowań i etykiet 53
Packaging and label printing

12. Przyszłość sektora 59
The future of the printing sector

13. Poligrafia dzisiaj i jutro – opinie ekspertów z branży 63
The present day and the future of the printing industry – experts’ opinions 

Partnerzy projektu/Partners 77

17



Publikacja ta jest najbardziej aktualnym opracowaniem
przedstawiającym polską poligrafię na tle Europy

This book is the most up-to-date document presenting 
the Polish printing industry in the European context



Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing industry & printed packaging market in Poland
2013

Wstęp

Introduction 

KPMG w Pol sce wraz z Pol skim Brac twem Ka wa le rów Gu ten ber ga
z przy jem no ścią od da ją w Pań stwa rę ce trze cią edy cję ra por tu pre zen -
tu ją ce go obec ny stan oraz per spek ty wy roz wo ju ryn ku po li gra ficz ne go
w Pol sce. Za in te re so wa nie, z ja kim spo tka ły się po przed nie edy cje ra -
por tu, za chę ci ło nas do po głę bie nia ana li zy i tym sa mym pu bli ka cji naj -
bar dziej ak tu al ne go opra co wa nia przed sta wia ją ce go pol ską po li gra fię
na tle Eu ro py. 

Pol ska po li gra fia roz wi ja się – ro sną pro duk cja sprze da na w sek to -
rze, za trud nie nie oraz sprze daż na ryn kach za gra nicz nych. W 2012 ro -
ku bran ża prze ży ła je den z naj bar dziej dy na micz nych wzro stów
w po rów na niu z in ny mi bran ża mi z prze my słu prze twór cze go (wzrost
pro duk cji sprze da nej aż o 8%). Przed sek to rem po li gra ficz nym stoi jed -
nak wie le wy zwań i pro ble mów. Fir my po li gra ficz ne mu szą się zmie rzyć
z ni skim po zio mem marż oraz wy so ki mi kosz ta mi ma te ria łów i urzą -
dzeń. 

Te go rocz na edy cja ra por tu opie ra się na 272 wy wia dach prze pro wa -
dzo nych wśród za rzą dza ją cych pol ski mi fir ma mi po li gra ficz ny mi. To o bli -
sko 40 firm wię cej niż wzię ło udział w ubie gło rocz nej edy cji ba da nia.
Tak du ża licz ba wy wia dów umoż li wia wia ry god ną ana li zę z per spek ty -
wy wiel ko ści fir my i sto so wa nej w niej tech no lo gii. Co wię cej, z uwa gi
na ro sną cą ro lę oraz po ten cjał dru ku opa ko wań oraz ety kiet roz sze rzo -
no te go rocz ne ba da nie o ten wła śnie pro fil dzia łal no ści. 

Pro gno zy dla ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce przed sta wia ją się opty -
mi stycz nie. Ry nek jest w trak cie kon so li da cji i tym sa mym zbli ża się
do mo de lu spraw dza ją ce go się w roz wi nię tych go spo dar kach za chod -
nio eu ro pej skich. Przed się bior stwa dys po nu ją za pa sem mo cy pro duk cyj -
nych, któ ry zo sta nie wy ko rzy sta ny w ra zie po pra wy ko niunk tu ry
za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą. Do dat ko wo przed się bior stwa za in -
te re so wa ne są eks pan sją za gra nicz ną oraz po sze rza niem swo jej ofer ty
usług o druk opa ko wań i ety kiet, któ ry znaj du je wie lu od bior ców w kra -
ju oraz za gra ni cą.

Wie rzy my, że ra port sta no wi cie ka wą lek tu rę, peł ną istot nych wnio -
sków i spo strze żeń, któ re mo gą zo stać wy ko rzy sta ne przez za in te re so -
wa ne przed się bior stwa i przy czy nić się do roz wo ju bran ży. Ser decz nie
dzię ku je my wszyst kim oso bom oraz in sty tu cjom, któ re przy czy ni ły się
do po wsta nia ni niej szej pu bli ka cji. 

Ja cek Baj ger
Part ner, KPMG w Pol sce

Ja cek Ku śmier czyk
Kanc lerz, Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga

KPMG in Poland and the Polish Guild of Gutenberg Knights (PBKG)
are pleased to present this third edition of our report on the current
status and growth prospects of the printing market in Poland. The
interest aroused by the previous editions of our report motivated us to
provide a more in-depth analysis and, consequently, to publish the most
up-to-date document presenting the Polish printing industry in the
European context. 

Poland’s printing industry has been growing: up is the production
sold in the sector as well as employment and foreign sales. In 2012, the
industry saw one of the most dynamic growth patterns in comparison
with other processing industries (production sold rose by as much as
8%). However, the sector is faced with numerous challenges and
problems. Printing companies must grapple with low margins and high
costs of materials and machinery. 

This year’s edition of the report is based on 272 interviews conducted
with executives from Polish printing companies. In comparison with the
2012 edition of our study, this time we interviewed nearly 40 more
companies. Such a large number of interviews enables us to provide
a solid analysis in the breakdown by company size and technology used.
Moreover, given the growing role and potential of packaging and label
printing, this year’s study has been extended to include this line of
printing business. 

The prospects for the Polish printing market seem optimistic. As the
market is undergoing consolidation, it is getting closer to the model
which has proven effective in developed economies across Western
Europe. Polish companies have extra production capacities which can
be employed as soon as the situation in the sector improves, whether
in Poland or elsewhere. Additionally, enterprises are interested in
establishing a presence on international markets and in expanding their
range of services by adding packaging and label printing, both of which
are sought-after services in Poland and beyond.

We believe that this year’s report will provide an interesting read,
packed with relevant findings and observations that can be applied by
the companies concerned, thus propelling growth in the sector. We
extend our heartfelt thanks to all individuals and institutions who
contributed to this publication. 

Jacek Bajger
Partner, KPMG in Poland

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor, Polish Guild of Gutenberg Knights
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branż przemysłu przetwórczego w Polsce

The printing industry among the fastest growing
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Najważniejsze wnioski

Key conclusions

POL SKA PO LI GRA FIA NA ŚCIEŻ CE WZRO STU
Pol ska po li gra fia w ostat nich la tach prze ży wa ła dy na micz ny wzrost,
osią ga jąc w 2012 ro ku war tość pro duk cji sprze da nej rzę du 12,2 mld zł.
Re al nie (tj. z uwzględ nie niem zmian cen) wzrost pro duk cji sprze da nej
pol skiej po li gra fii w la tach 2009-2012 wy no sił przy naj mniej 7,6% rocz -
nie. Wzrost na ta kim po zio mie czy ni bran żę po li gra ficz ną jed ną z naj -
szyb ciej roz wi ja ją cych się branż prze my słu prze twór cze go. Nie wy da je
się jed nak moż li we, aby uda ło się utrzy mać do tych cza so wą dy na mi kę
w trud nym dla ca łej go spo dar ki eu ro pej skiej 2013 ro ku. Pro gno zu je my,
że re al ny wzrost w tym ro ku wy nie sie ok. 4%. Od bi cia (wzrost re al ny
rzę du 7% r/r) moż na spo dzie wać się w 2014 ro ku. Sza cu je my, że war -
tość pro duk cji sprze da nej sek to ra się gnie wte dy ok. 13,7 mld zł.

RY NEK PO LI GRA FICZ NY NA DAL CE CHU JE SIĘ NI SKIM PO ZIO MEM
KON CEN TRA CJI
Zna czą cą więk szość (8,1 tys.) przed się biorstw po li gra ficz nych w Pol sce
sta no wią fir my mi kro, za trud nia ją ce do 9 osób. Po nad 550 przed się -
biorstw to fir my ma łe, za trud nia ją ce 10-49 osób. Je dy nie nie co po nad
140 przed się biorstw to fir my śred nie, du że i bar dzo du że, za trud nia ją -
ce co naj mniej 50 osób. Ta ostat nia gru pa przed się biorstw od po wia da
jed nak za po nad 60% war to ści pro duk cji sprze da nej sek to ra. Łącz nie
na pol skim ryn ku po li gra ficz nym dzia ła ok. 8,8 tys. firm. 

EKS PORT KLU CZO WYM CZYN NI KIEM NA PĘ DZA JĄ CYM WZROST
Jed nym z klu czo wych czyn ni ków na pę dza ją cych wzrost pol skie go sek -
to ra po li gra ficz ne go jest sprze daż na ryn kach za gra nicz nych. Choć do -
stęp ne da ne nie po zwa la ją na pre cy zyj ne wy dzie le nie war to ści eks por tu
usług po li gra ficz nych, to wi docz ne jest, że w ostat nich la tach na stą pił
znacz ny wzrost w tym ob sza rze. La ta 2009-2012 przy nio sły 50% wzrost
no mi nal ny eks por tu ta kich to wa rów, jak opa ko wa nia kar to no we i ety -
kie ty oraz po nad 20% wzrost eks por tu ksią żek, ga zet i in nych wy two -
rów prze my słu po li gra ficz ne go. Od se tek eks por te rów wśród ba da nych
firm po li gra ficz nych się ga 50%, przy czym za le ży w du żym stop niu
od wiel ko ści przed się bior stwa. W przy pad ku firm mi kro wy no si on ok.
30%, w przy pad ku firm śred nich i du żych – bli sko 80%. 

RO ŚNIE RO LA PO LI GRA FII JA KO PRA CO DAW CY
W 2011 ro ku w fir mach z sek to ra po li gra ficz ne go pra co wa ło 48,4 tys.
osób, w tym 38,4 tys. osób by ło za trud nio nych w ra mach sto sun ku pra -
cy, zaś resz tę sta no wi li w głów nej mie rze wła ści cie le przed się biorstw.
Sza cu je my, że w 2012 ro ku licz ba pra cu ją cych w sek to rze prze kro czy ła
49 tys. osób, tym sa mym da jąc Pol sce szó ste miej sce wśród kra jów Unii
Eu ro pej skiej. Efek tyw ność pra cy (mie rzo na rocz ny mi przy cho da mi
na pra cu ją ce go), się ga ją ca w Pol sce po zio mu 55 tys. eu ro, jest jed nak
znacz nie mniej sza niż w go spo dar kach za chod nio eu ro pej skich, gdzie
czę sto wy no si po nad 100 tys. eu ro. 

THE POLISH PRINTING INDUSTRY IS ON THE PATH TO GROWTH
In recent years, the Polish printing industry has been growing
dynamically, reaching PLN 12.2 billion worth of production sold in 2012.
In real terms (i. e. including price changes), the growth in production
sold in the Polish printing industry in 2009–2012 amounted to at least
7.6% per annum. This level of growth puts the printing industry among
the fastest growing manufacturing sectors. However, it does not seem
possible that the current growth rate could be retained in 2013, being
a difficult time for whole European economy. According to our forecast,
the real growth will reach approx. 4% this year. The market can be
expected to bounce back (a real growth rate of about 7% y/y) in 2014.
We estimate that the value of production sold in the sector will reach
approx. PLN 13.7 billion then.

LOW CONCENTRATION PERSISTS ON THE PRINTING MARKET 
The vast majority (8.1 thousand) of printing enterprises in Poland are
micro-companies, employing up to 9 people. Over 550 enterprises are
small companies, employing 10–49 people. Only slightly over 140 of
entities are classified as medium, large or very large companies with
employment of at least 50. However, the latter group is responsible for
more than 60% of the sector’s production sold, in value terms. In total,
the number of companies operating on the Polish printing market is
approx. 8.8 thousand. 

EXPORT IS THE KEY GROWTH DRIVER
International sales are among the key growth drivers for the Polish
printing sector. While the available data does not allow us to identify
the value of exported printing services precisely, it is nevertheless
noticeable that recent years have brought a significant growth in this
area. The period of 2009–2012 saw a 50% nominal growth in the export
of goods such as carton packages and labels and more than a 20%
growth in the exports of books, newspapers and other printed products.
The percentage of exporters among the interviewed printing companies
reaches 50%, yet this share largely depends on the size of the business.
This share for micro-companies is approx. 30%, whereas it approaches
80% for medium and large companies. 

THE PRINTING INDUSTRY IS GAINING IMPORTANCE AS AN
EMPLOYER
In 2011, companies from the printing sector employed 48.4 thousand
people, including 38.4 thousand under a contract of employment while
the rest were mostly business owners. According to our estimates, the
number of people working in the sector in 2012 exceeded 49 thousand,
thus giving Poland the sixth position among EU countries. The work
performance figure (measured as annual revenues per one person
working in the industry), reaching EUR 55 thousand in Poland, is

2013

21



Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing industry & printed packaging market in Poland

nevertheless much lower than in Western European economies where
it often exceeds EUR 100 thousand. 

A POSITIVE OUTLOOK IN SMALL, MEDIUM 
AND LARGE COMPANIES
Despite the good economic performance in the industry as a whole,
printing companies perceive its condition as moderately positive. The
situation of medium and large printing companies is good, yet micro-
companies are far from optimistic when assessing their own situation:
only 29% consider it to be good. While small companies see their
situation as much better, only a half of them describe it as good. Very
positive opinions are recorded only in the group of medium and large
enterprises. Overall, positive assessment of the situation is reported by
69% of the respondents from that segment. 

THE GREATEST ADVANTAGES OF THE MARKET INCLUDE
AVAILABILITY OF MATERIALS AND KNOW HOW
A key strength of the Polish printing industry lies in the availability (and,
consequently, utilisation) of varied materials, application of state-of-the-
art technologies and high qualifications of staff. A weakness of the
industry lies in the low level of margins, high costs of materials and
equipment. Printing companies see the greatest opportunities for further
growth primarily in the increasing demand for printing services abroad
and, to a somewhat lesser extent, on the domestic market. Likewise,
threats are notice quite clearly, notably the uncertain economic situation
in Poland and worldwide. Moreover, when talking about threats for the
industry, many respondents mention excessive legal and administrative
regulations and requirements.

MEDIUM AND LARGE COMPANIES TAKE THE CREDIT 
FOR DRIVING REVENUES IN THE SECTOR 
While the performance of the printing industry as a whole has been
improving dynamically, the situation of smaller companies deteriorated
in 2012. Medium and large enterprises fare much better: their revenues
go up and the utilisation of production capacities remains at a high level.
An increase in revenues versus the previous year was reported by 38%
of the interviewed enterprises, yet as many as 34% suffered a decline
in revenues, whereas 28% saw no change. For the sake of comparison:
in 2011, an increase was reported by 46% of companies whereas only
24% suffered a decline. The growth in the sector was generated nearly
entirely by medium and large printing companies, and 56% among them
managed to boost their sales.

NEARLY ONE IN TWO PEOPLE WORKING IN MICRO-COMPANIES
HAS A UNIVERSITY DEGREE
The share of individuals with university degrees or specialised education
in the interviewed companies depends on the size of the enterprise. In
micro-companies, 43% of staff have a university degree whereas such
personnel represents only 24% in medium and large companies. During
the last year, the most common training types conducted in printing
companies were related to technical matters (29%) and taxation (26%). 

PO ZY TYW NA OCE NA SY TU ACJI MA ŁYCH, ŚRED NICH 
I DU ŻYCH FIRM
Po mi mo do brych wy ni ków eko no micz nych bran ży ja ko ca ło ści fir my po -
li gra ficz ne oce nia ją jej kon dy cję umiar ko wa nie po zy tyw nie. Sy tu acja
śred nich i du żych firm po li gra ficz nych jest do bra, jed nak przed się bior -
stwa mi kro przy oce nie swo jej sy tu acji są da le kie od opty mi zmu – ja ko
do brą oce nia ją je dy nie 29% ba da nych. Fir my ma łe oce nia ją swo ją sy -
tu ację znacz nie le piej, choć wciąż tyl ko po ło wa uzna je ją za do brą. Bar -
dzo do bre opi nie po ja wia ją się do pie ro w gru pie firm śred nich i du żych.
Ogó łem w tym seg men cie sy tu acja fir my oce nia na jest po zy tyw nie przez
69% re spon den tów. 

DO STĘP NOŚĆ MA TE RIA ŁÓW I KNOW -HOW NAJ WIĘK SZY MI 
ZA LE TA MI RYN KU
Klu czo wą moc ną stro ną pol skiej bran ży po li gra ficz nej jest do stęp ność
(i tym sa mym wy ko rzy sta nie) róż no rod nych ma te ria łów, sto so wa nie naj -
no wo cze śniej szych tech no lo gii oraz wy so kie kwa li fi ka cje kadr. Sła bo ścią
bran ży jest ni ski po ziom marż, wy so kie kosz ty ma te ria łów oraz urzą -
dzeń. Fir my po li gra ficz ne naj więk sze szan se na dal szy roz wój bran ży
do strze ga ją przede wszyst kim we wzro ście po py tu na usłu gi po li gra -
ficz ne za gra ni cą oraz w nie co mniej szym stop niu w kra ju. Wy raź nie do -
strze ga ne są jed nak tak że za gro że nia: nie pew na sy tu acja go spo dar cza
w Pol sce oraz na świe cie. Co wię cej, ja ko za gro że nie dla roz wo ju bran -
ży wska zu je się bar dzo czę sto nad mier ne wy mo gi i re gu la cje praw no -
-ad mi ni stra cyj ne.

WZROST PRZY CHO DÓW SEK TO RA ZA SŁU GĄ ŚRED NICH 
I DU ŻYCH PRZED SIĘ BIORSTW
Choć wy ni ki bran ży po li gra ficz nej ja ko ca ło ści dy na micz nie ro sną,
w 2012 ro ku sy tu acja mniej szych firm ule gła po gor sze niu. Śred nie i du -
że przed się bior stwa ra dzą so bie znacz nie le piej: ich przy cho dy ro sną,
a wy ko rzy sta nie mo cy pro duk cyj nych po zo sta je na wy so kim po zio mie.
Wzrost przy cho dów w sto sun ku do po przed nie go ro ku od no to wa ło 38%
ba da nych przed się biorstw, jed nak aż w 34% firm przy cho dy spa dły, na -
to miast w 28% nie zmie ni ły się. Dla po rów na nia – w 2011 ro ku wzrost
od no to wa ło 46% firm, zaś spa dek – tyl ko 24%. Wzrost sek to ra wy pra -
co wa ły nie mal w ca ło ści śred nie i du że fir my po li gra ficz ne, wśród któ -
rych 56% uda ło się zwięk szyć sprze daż.

W MI KRO PRZED SIĘ BIOR STWACH BLI SKO CO DRU GI PRA COW NIK
PO SIA DA WYŻ SZE WY KSZTAŁ CE NIE
Udział osób z wy kształ ce niem wyż szym bądź po li gra ficz nym w ba da -
nych przed się bior stwach uza leż nio ny jest od wiel ko ści fir my. W fir mach
mi kro 43% pra cow ni ków ma wyż sze wy kształ ce nie, pod czas gdy w fir -
mach śred nich i du żych je dy nie 24%. W fir mach po li gra ficz nych naj czę -
ściej prze pro wa dza ny mi szko le nia mi w prze cią gu ostat nie go ro ku by ły
szko le nia tech nicz ne (29%) oraz po dat ko we (26%). 

WZROST ZNA CZE NIA IN TER NE TU W PRO MO CJI I WSPAR CIU
SPRZE DA ŻY FIRM PO LI GRA FICZ NYCH
Po nad po ło wa ana li zo wa nych przed się biorstw po li gra ficz nych ob słu gu -
je zle ce nia dro gą elek tro nicz ną, rów nież bli sko co dru ga fir ma po szu ku -
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je zle ceń za po śred nic twem In ter ne tu. Naj częst szym spo so bem pro mo -
cji fir my jest stro na in ter ne to wa. Już trzy na czte ry przed się bior stwa po -
li gra ficz ne po sia da ją stro nę za rzą dza ną przez swo ich pra cow ni ków. Dla
co dru giej ba da nej fir my waż nym spo so bem pro mo cji jest po sia da nie
pro fi lu w in ter ne to wych ba zach firm. Na zna cze niu zy sku je rów nież Fa -
ce bo ok – w ze szłym ro ku pro fil po sia da ło je dy nie 7% firm, obec nie od -
se tek wzrósł do 26%. Co trze cie ba da ne przed się bior stwo uwa ża, że
w naj bliż szej przy szło ści dru kar nie in ter ne to we w istot nym stop niu zy -
ska ją na zna cze niu. 

DU ŻA PO PU LAR NOŚĆ DRU KU OPA KO WAŃ I ETY KIET WŚRÓD POL -
SKICH PRZED SIĘ BIOR CÓW PO LI GRA FICZ NYCH
Bli sko dwie na trzy fir my po li gra ficz ne po sia da ją w swo jej ofer cie druk
opa ko wań/ety kiet. Pla ny przed się bior ców wska zu ją, że w cią gu naj bliż -
szych 2-3 lat licz ba firm dzia ła ją cych w tym seg men cie wzro śnie. Co wię -
cej, 54% firm zaj mu ją cych się dru kiem opa ko wań/ety kiet pla nu je
po sze rzyć swo ją ofer tę, przy czym więk sze fir my pla nu ją ta kie zmia ny
czę ściej. Usłu ga dru ku na opa ko wa niach pa pie ro wych do stęp na jest aż
u 88% ba da nych firm zaj mu ją cych się dru kiem opa ko wań. Naj po pu lar -
niej szą tech no lo gią sto so wa ną w dru ku opa ko wań/ety kiet jest of f set.
Spo śród ba da nych firm dzia ła ją cych w tym seg men cie 38% eks por tu je
tę usłu gę, naj czę ściej na ryn ki nie miec ki i bry tyj ski. 

PRZY SZŁOŚĆ FIRM PO LI GRA FICZ NYCH
Fir my po li gra ficz ne spo dzie wa ją się dal sze go wzro stu przy cho dów
w 2013 ro ku, jed nak po ziom zy skow no ści bran ży ra czej nie zwięk szy
się. Dal sza kon so li da cja bran ży wy da je się nie unik nio na – spo dzie wa
się jej bli sko 80% ba da nych firm. Osią gnię cie wzro stu w la tach spo wol -
nie nia go spo dar cze go wy ma gać bę dzie od firm po li gra ficz nych pod ję -
cia ini cja tyw o stra te gicz nym zna cze niu dla przed się bior stwa. Dla
ba da nych firm prio ry te tem na naj bliż sze 2-3 la ta bę dą przede wszyst -
kim zwięk sze nie efek tyw no ści ope ra cyj nej przed się bior stwa, dy wer sy -
fi ka cja ofer ty, po zy ska nie od bior ców na ryn kach za gra nicz nych oraz
roz bu do wa ofer ty pro duk to wej, czę sto ozna cza ją ca ko niecz ność za ku -
pu no wych ma szyn i urzą dzeń. In we sty cje w ba zę pro duk cyj ną pla nu je
w cią gu naj bliż szych 2-3 lat aż 68% ba da nych firm. Naj czę ściej wy bie -
ra nym spo so bem fi nan so wa nia po zo sta je le asing (60%). W sto sun ku
do ze szłe go ro ku wzro sła jed nak znacz nie licz ba firm, któ re za mie rza ją
fi nan so wać roz wój z wła snych środ ków (50%).

INTERNET GROWS IN IMPORTANCE AMONG PRINTING
COMPANIES AS A SALES PROMOTION AND SALES SUPPORT TOOL
More than a half of printing companies support online orders and also
nearly a half seek jobs via the Internet. A company website is the most
common form of promotion. Three out of four printing enterprises
already have an in-house administered website. One in two interviewed
companies consider a profile in online databases as an important form
of promotion. Also, Facebook has grown in importance: last year, only
7% of companies had a FB profile and now this percentage has leapt to
26%. One in three interviewed companies thinks that online printing
will significantly grow in importance in the near future. 

PACKAGING AND LABEL PRINTING ENJOYS HIGH POPULARITY
AMONG POLISH COMPANIES FROM THE SECTOR
Nearly two out of three printing companies offer packaging/label
printing among their services. Their plans shows that the number of
players in this segment will expand in the coming 2–3 years. Moreover,
54% of enterprises which engage in packaging/label printing plan to
expand their range of services, with larger companies being more likely
to make such plans. The service of printing on paper packages is
available from as many as 88% of the interviewed companies engaging
in printing of packages. Offset printing is the most popular technology
used for packaging/label services. 38% of the interviewed companies
which operate in that segment export that service, mostly to Germany
and the UK. 

THE FUTURE OF PRINTING COMPANIES
Printing companies expect to see further growth in revenues in 2013,
yet the profitability levels are unlikely to go up. Further consolidation of
the industry seems inevitable: it is anticipated by nearly 80% of the
interviewed companies. In order to achieve growth in the years of
economic downturn, printing companies will have to undertake
strategically important initiatives. The interviewed companies state that
their priorities for the coming 2–3 years will focus primarily on improving
operational performance, diversifying the product range, attracting
clients from international markets and expanding the product range, the
latter often entailing the need to purchase new machinery and
equipment. Investments in production facilities in the next 2–3 years
are planned by as many as 68% of the interviewed companies. In terms
of financing methods, companies usually plan to use leasing
arrangements (60%). In comparison with last year, there has been
a significant increase in the number of companies which intend to
finance growth from their own resources (50%).
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This year’s edition of our report is based on a sample 
of 272 enterprises



25

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing industry & printed packaging market in Poland

Ba da nie ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce zo sta ło prze pro wa dzo -
ne po raz trze ci z rzę du przez fir mę do rad czą KPMG w Pol sce we
współ pra cy z Pol skim Brac twem Ka wa le rów Gu ten ber ga. W te go -
rocz nej edy cji ra por tu prze ba da no 272 przed się bior stwa, o 18%
wię cej niż rok te mu. Ba da nie prze pro wa dzo no przy uży ciu dwóch
me tod: CATI (Com pu ter As si sted Te le pho ne In te rviews) za po śred -
nic twem fir my ba daw czej Nor stat oraz an kie ty pa pie ro wej roz sy ła -
nej za po śred nic twem PBKG. Ba da nie mia ło miej sce w mar cu oraz
kwiet niu 2013 ro ku. W ra por cie zo sta ły wy ko rzy sta ne rów nież da -
ne wtór ne z baz Eu ro stat oraz pu bli ka cji Głów ne go Urzę du Sta ty -
stycz ne go.

Ze wzglę du na sto sun ko wo du że zróż ni co wa nie przed się biorstw funk -
cjo nu ją cych na ryn ku po li gra ficz nym w Pol sce przy wszyst kich ana li zach
wzię to pod uwa gę seg ment ich dzia łal no ści. Ba da ne fir my mia ły moż li -
wość wska za nia mak sy mal nie trzech głów nych tech no lo gii sto so wa nych
w swo jej dzia łal no ści. Jed no cze śnie każ dy z re spon den tów był zo bli go -
wa ny do wska za nia jed nej do mi nu ją ce tech no lo gii. Przy tych za ło że -
niach oka za ło się, że do mi nu ją cą tech no lo gią (po dob nie jak rok te mu)
jest of f set (67%), na ko lej nej po zy cji upla so wa ła się flek so gra fia (10%),
a w dal szej ko lej no ści – druk cy fro wy (9%). W ana li zach seg men to wych
po mi nię ta zo sta ła ka te go ria wklę sło dru ku z uwa gi na nie wiel ką licz bę
re spon den tów, nie mniej zo sta li oni uwzględ nie ni w ana li zach ogól nych.

Wy ni ki oma wia ne w dal szej czę ści ra por tu bę dą pre zen to wa ne w po -
dzia le na do mi nu ją cą tech no lo gię. 

Przed się bior stwa bio rą ce udział w ba da niu zo sta ły po dzie lo ne rów -
nież ze wzglę du na swo ją wiel kość. Naj mniej sze przed się bior stwa, za -

Our study of the printing market in Poland was conducted for
the third time in a row by KPMG in Poland in collaboration with
the Polish Guild of Gutenberg Knights (PBKG). This year’s edition
of our report is based on a sample of 272 enterprises, by 18% more
than last year. The study was conducted using two methods: CATI
(Computer Assisted Telephone Interviews) conducted by Norstat,
a research provider, and a pen & paper questionnaire distributed
via PBKG. The fieldwork was conducted in March and April of 2013.
The report also draws on our desk research based on the Eurostat
database and publications by the Central Statistical Office of
Poland (GUS).

Given the considerable diversity of enterprises operating on the
printing market in Poland, all analysis includes the business segment
criterion. The interviewed companies could identify a maximum of three
main technologies applied in their respective businesses. Moreover, each
respondent was required to identify one prevalent technology. With
those assumptions in place, we found out that, much like last year, offset
printing was the dominant technology (67%), followed by flexo printing
(10%), and digital printing (9%). In segment-based analyses, intaglio
was not included due to the small number of respondents using that
technology. Nevertheless, those respondents were covered in our
analysis of the total sample.

The results discussed later in this report will be presented in the
breakdown by dominant technology. 

The participating companies were also subdivided by their size. The
smallest ones, employing up to 9 people (micro-companies), represent

Metodyka badania

Research methodology

Struktura firm poligraficznych według stosowanych technologii
Structure of printing companies by technologies 

2%
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Dominant technology

N=272
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Struktura firm poligraficznych według wielkości zatrudnienia i dominującej technologii
Structure of printing companies by employment and dominant technology
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trud nia ją ce do 9 pra cow ni ków włącz nie (fir my mi kro), sta no wią 29%
ca ło ści pró by. Z ko lei fir my ma łe, za trud nia ją ce od 10 do 49 pra cow ni -
ków sta no wią 42%, a fir my śred nie i du że (co naj mniej 50 osób) – 29%.
Struk tu ra pró by za kła da więk szy udział firm śred nich i du żych niż rze -
czy wi ście wy stę pu ją cy w ba da nym sek to rze. Zde cy do wa no się na to ze
wzglę du na zna czą cą ro lę, ja ką od gry wa ją te fir my w cał ko wi tych przy -
cho dach, za trud nie niu i in we sty cjach w bran ży. 

W ba da niu wzię ły udział przed się bior stwa zróż ni co wa ne pod wzglę -
dem okre su funk cjo no wa nia na ryn ku. Do mi no wa ły fir my, któ re dzia ła -
ją w bran ży po nad 15 lat (64%). Naj więk szy od se tek spo śród nich
sta no wi ły przed się bior stwa za trud nia ją ce po wy żej 50 osób. 

W te go rocz nym ra por cie roz sze rzo no za kres ana li zy o druk opa ko wań
i ety kiet, bar dzo istot ny seg ment ryn ku po li gra ficz ne go. W prze pro wa -
dzo nym ba da niu 11% firm za de kla ro wa ło druk je dy nie opa ko wań,
a 20% – je dy nie ety kiet. Bli sko co trze cie ba da ne przed się bior stwo zaj -
mu je się za rów no dru kiem opa ko wań, jak i ety kiet. Resz ta przed się -
biorstw nie dzia ła w tym seg men cie ryn ku.

Na py ta nia an kie to we od po wia da ły przede wszyst kim oso by za rzą -
dza ją ce przed się bior stwa mi. Bli sko po ło wę ba da nych (49%) sta no wi li
wła ści cie le bądź współ wła ści cie le firm. Na to miast 28% an kie to wa nych
to dy rek to rzy jed no stek bądź kie row ni cy dzia łów, a 14% – pre ze si bądź
człon ko wie za rzą du.

29% of the total sample. Further on, small companies, employing 10 to
49 people, represent 42%, whereas medium and large companies
(employment of at least 50) make up 29%. The sample structure was
designed to include a higher share of medium and large companies than
on the real market. This decision was made to accommodate the
important role played by those companies in the total revenues,
employment and investments in the printing industry. 

The study covered companies which varied in terms of their market
history, with most participants being in operation for over 15 years
(64%). Those employing over 50 people made the highest percentage
among them. 

The analysis presented in this year’s report was expanded: the
packaging/label printing, which is a very significant segment of the
printing market, was added to the total picture. 11% of companies in
our study declared printing only packaging materials whereas 20%
mentioned printing labels only. Nearly a third of the interviewed
companies is engaged in both packaging and label printing. The
remaining companies had no operation in this segment.

Questions from the survey were answered mostly by management
personnel from the surveyed companies. Nearly a half of the respondents
(49%) were owners or co-owners. 28% were unit directors or department
managers, and 14% were CEOs or management board members.

2013

Struktura firm poligraficznych według długości funkcjonowania na rynku, wielkości zatrudnienia 
oraz dominującej technologii
Structure of printing companies by market history, employment and dominant technology
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Struktura firm poligraficznych ze względu na druk opakowań/etykiet
Structure of printing companies by involvement in printing of packaging/labels 
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Pol ska po li gra fia w ostat nich la tach prze ży wa ła dy na micz ny
wzrost, osią ga jąc w 2012 ro ku war tość pro duk cji sprze da nej rzę -
du 12,2 mld zł. Jed nym z klu czo wych czyn ni ków roz wo ju sek to ra
by ła ro sną ca sprze daż na ryn kach za gra nicz nych. Po li gra fia jest
tak że istot nym pra co daw cą – w 8,8 tys. przed się bior stwach z te -
go sek to ra pra cu je łącz nie po nad 49 tys. osób.

Ak tyw ną dzia łal ność go spo dar czą pro wa dzi w Pol sce bli sko 8,8 tys.
przed się biorstw po li gra ficz nych. Licz ba ta jest efek tem po stę pu ją cych
od lat pro ce sów kon so li da cji bran ży – jesz cze w 2005 ro ku w sek to rze
tym dzia ła ło 11 tys. pod mio tów. Mi mo to po li gra fia po zo sta je sek to rem
o sto sun ko wo ma łym stop niu kon cen tra cji. Zna czą cą więk szość (8,1 tys.)
przed się biorstw po li gra ficz nych w Pol sce sta no wią fir my mi kro, za trud -
nia ją ce do 9 osób. Po nad 550 przed się biorstw to fir my ma łe, za trud nia -
ją ce 10-49 osób. Je dy nie nie co po nad 140 przed się biorstw to fir my
śred nie, du że i bar dzo du że, za trud nia ją ce co naj mniej 50 osób. Ta ostat -
nia gru pa przed się biorstw od po wia da jed nak za po nad 60% war to ści
pro duk cji sprze da nej sek to ra.

W 2012 ro ku za re je stro wa no w REGON 1,3 tys. no wych pod mio tów
w bran ży po li gra ficz nej. W tym sa mym cza sie wy re je stro wa no 1,2 tys.
pod mio tów.

Po li gra fia od gry wa istot ną ro lę ja ko pra co daw ca. W 2011 ro ku w fir -
mach z te go sek to ra pra co wa ło 48,4 tys. osób, w tym 38,4 tys. osób
by ło za trud nio nych w ra mach sto sun ku pra cy, zaś resz tę sta no wi li
w głów nej mie rze wła ści cie le przed się biorstw. Na pod sta wie wstęp nych
da nych sza cu je my, że w 2012 ro ku licz ba pra cu ją cych w ana li zo wa nym
sek to rze prze kro czy ła 49 tys. osób.

Pol ska po li gra fia w ostat nich la tach roz wi ja ła się bar dzo dy na micz -
nie. Sza cu je my, że w 2012 ro ku war tość pro duk cji sprze da nej sek to ra
mo gła się gnąć 12,2 mld zł. Tym cza sem jesz cze w 2009 ro ku by ło to 9,5
mld zł. Ozna cza to no mi nal ny wzrost aż o 29% w cią gu trzech lat. Re al -
nie (tj. z uwzględ nie niem zmian cen) wzrost pro duk cji sprze da nej pol -
skiej po li gra fii w la tach 2009-2012 wy no sił przy naj mniej 7,6% rocz nie,
choć wi docz ny jest stop nio wy spa dek dy na mi ki wzro stu pod wpły wem
na si la ją ce go się spo wol nie nia go spo dar cze go w Eu ro pie.

Jed nym z klu czo wych czyn ni ków na pę dza ją cych wzrost pol skie go sek -
to ra po li gra ficz ne go jest sprze daż na ryn kach za gra nicz nych. Choć do -
stęp ne da ne nie po zwa la ją na pre cy zyj ne wy dzie le nie war to ści eks por tu
usług po li gra ficz nych (ko dy zwią za nych z po li gra fią pro duk tów za wie -
ra ją w so bie po ten cjal nie tak że wy two ry in nych sek to rów go spo dar ki),
to wi docz ne jest, że w ostat nich la tach na stą pił znacz ny wzrost w tym
ob sza rze. Eks port to wa rów ozna czo nych ko dem HS 49 (a więc głów nie
ksią żek, ga zet i in ne go ro dza ju wy two rów prze my słu po li gra ficz ne go)
wzrósł w la tach 2009-2012 z po zio mu 2,1 mld zł do 2,6 mld zł w 2012

In recent years, the Polish printing industry has been growing
dynamically, reaching PLN 12.2 billion worth of production sold in
2012. Rising sales on international markets were among the key
growth drivers. The printing sector is also an important employer:
8.8 thousand companies from this sector employ over 49 thousand
people.

Nearly 8.8 thousand companies are active in the Polish printing
market. This number results from the progressing consolidation which
has been observed in the industry for years. As recently as in 2005 the
sector had 11 thousand players. Nevertheless, the printing sector
continues to have relatively low levels of concentration. The vast
majority (8.1 thousand) of printing enterprises in Poland are micro-
companies employing up to 9 people. More than 550 of players can be
classified as small companies, with employment between 10 and 49
people. Only slightly over 140 enterprises are medium, large and very
large enterprises with min. 50 members of staff. However, the latter
group is responsible for over 60% of production sold in the sector (in
value terms).

In 2012 the REGON statistical database saw 1.3 thousand newly
registered entities in the printing industry. During the same period
records of 1.2 thousand entities were deleted from the database.

The printing industry plays an important role as an employer. In 2011,
companies from that sector employed 48.4 thousand people, out of
which 38.4 thousand worked under a contract of employment, whereas
most of the rest were business owners. Based on preliminary data, we
estimate that the number of those working in the printing sector
exceeded 49 thousand in 2012.

In recent years, the Polish printing industry experienced very dynamic
growth. We estimate that the value of production sold in 2012 may have
reached PLN 12.2 billion. Meanwhile, even in 2009 it was PLN 9.5
billion. This means a nominal growth of as much as 29% over three
years. In real terms (i. e. considering price changes), the increase in
production sold in the Polish printing industry 2009–2012 reached at
least 7.6% per annum, yet there is a visible decline in the growth rate
due to the ever more noticeable economic downturn in Europe.

Sales on foreign markets are among the key growth drivers in the
Polish printing industry. While available data do not allow us to separate
the export of printing services in exact terms (codes of printing-related
products might potentially contain products from other sectors), there
has been obvious considerable growth in this sphere in recent years.
Exports of goods marked with code HS 49 (that is mostly books,
newspapers and other printing products) went up during 2009–2012
from PLN 2.1 billion to 2.6 billion in 2012, which marks a nominal

Rola poligrafii w polskiej gospodarce

The role of the printing industry in Poland’s

economy
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ro ku, a więc no mi nal nie o 21,6%. Jesz cze sil niej szy wzrost wi docz ny był
w przy pad ku ka te go rii HS 48.19 (przede wszyst kim opa ko wań kar to no -
wych) – z 1,4 mld zł do 2,1 mld zł (o 52,4%). O po ło wę wzrósł tak że
eks port ety kiet pa pie ro wych i tek tu ro wych (HS 48.21), z 120 mln zł
w 2009 ro ku do 185 mln zł w 2012. War to zwró cić uwa gę, że w dwóch
pierw szych z wy mie nio nych ka te go rii war tość eks por tu znacz nie prze -
wyż sza war tość im por tu. Z ko lei w przy pad ku ety kiet, któ rych im port
prze wa ża nad eks por tem, sal do wy mia ny han dlo wej po pra wia się
na ko rzyść Pol ski.

Wy da je się, że prze wa ga ce no wa oraz wy so ka ja kość usług pol skich
firm po li gra ficz nych jesz cze przez dłu gie la ta bę dą źró dłem prze wa gi
kon ku ren cyj nej nad fir ma mi po li gra ficz ny mi z Eu ro py Za chod niej, na pę -
dza jąc wzrost przy cho dów sek to ra.

Wzrost eks por tu oraz, w mniej szym stop niu, po py tu we wnętrz ne go
po win ny prze ło żyć się na dal szy wzrost war to ści pro duk cji pol skiej po -
li gra fii. Nie wy da je się jed nak moż li we, aby uda ło się utrzy mać do tych -
cza so wą dy na mi kę w trud nym dla ca łej go spo dar ki eu ro pej skiej 2013
ro ku. Pro gno zu je my, że re al ny wzrost w tym ro ku wy nie sie ok. 4%. Od -
bi cia (wzrost re al ny rzę du 7% r/r) moż na spo dzie wać się w 2014 ro ku.
Sza cu je my, że war tość pro duk cji sprze da nej sek to ra na ko niec 2014 ro -
ku się gnie 13,7 mld zł. 

growth by 21.6%. Growth was visible even more strongly in the case
of category HS 48.19 (primarily carton packages): from PLN 1.4 billion
to 2.1 billion (by 52.4%). The export of paper and paperboard labels
(HS 48.21) rose by a half, from PLN 120 million in 2009 to PLN 185
million in 2012. Notably, the former two categories saw the value of
exports much exceeding that of imports. In turn, as regards labels, where
imports are higher than exports, the trade balance has been improving
in Poland’s favour.

It seems that the pricing advantage and the high quality of services
delivered by the Polish printing companies will remain a source of
competitive advantage over Western European printing companies for
many years to come, driving revenue growth in the sector.

The rising exports and, to a lesser extent, the growing domestic
demand should translate into further growth of the output value in the
Polish printing industry. However, the current growth rate seems difficult
to retain throughout 2013, a year which presents challenges for the
entire European industry. According to our forecasts, the real growth
this year will be approx. 4%. The market can be expected to bounce
back (a real growth rate of about 7% y/y) in 2014. We estimate that the
value of production sold in the sector will reach approx. PLN 13.7 billion
at the end of 2014. 

2013

Eksport produktów przemysłu poligraficznego (w mln zł/euro)
Exports of printing industry products (in PLN/EUR million)

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego (HS 49)
Books, newspapers, images and other printing goods (HS 49)

Opakowania papierowe i kartonowe (HS 48.19)
Paper and paperboard packaging (HS 48.19)

Etykiety papierowe i kartonowe (HS 48.21)
Paper and paperboard labels (HS 48.21)

Źródło: opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostatu 
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data

HS 49: książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane;
manuskrypty, maszynopisy i plany
HS 49: books, newspapers, images and other printing goods, printed; manuscripts,
typescripts and drafts
HS 48.19: kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury,
waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły,
z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych
HS 48.19: cartons, large and small boxes, bags and other packaging containers, made of paper,
cardboard, cotton cellulose or cellulose fibre ribbons; binders, letter boxes and like articles, made of
paper or cardboard, as used in offices, shops and like facilities
HS 48.21: etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane
HS 48.21: paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed
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Źródło: opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych GUS 
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Produkcja sprzedana sektora poligraficznego w Polsce
Production sold of printing industry in Poland
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(s/e) – szacunek, (p/f) – prognoza
(s/e) – estimate, (p/f) – forecast

Źródło: opracowanie, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland analysis, estimates and forecasts based on GUS data
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Pol ska po li gra fia pod wzglę dem przy cho dów jest naj więk sza
w Eu ro pie Środ ko wo-Wschod niej i dzie wią ta w Unii Eu ro pej skiej.
Co wię cej, Pol ska na le ży do nie licz nych kra jów eu ro pej skich, w któ -
rych sek tor po li gra ficz ny roz wi ja się.

W Unii Eu ro pej skiej funk cjo nu je oko ło 130 tys. firm po li gra ficz nych,
z cze go po nad 87% sta no wią mi kro przed się bior stwa za trud nia ją ce
mniej niż 10 pra cow ni ków. Pod tym wzglę dem Pol ska z licz bą przed się -
biorstw 8,8 tys. na le ży do kra jów o śred niej licz bie przed się biorstw, po -
rów ny wal nej z Cze cha mi (8,7 tys. firm). Udział mi kro przed się biorstw jest
przy tym wyż szy niż śred nia unij na – w 2010 ro ku się gał bli sko 95%.
War to zwró cić uwa gę, że w naj więk szych kra jach Eu ro py Za chod niej
licz ba firm po li gra ficz nych jest znacz nie więk sza niż w Pol sce. Udział mi -

In terms of revenues, the Polish printing industry is the largest
one across Central and Eastern Europe and takes the 9th position
in the European Union. Moreover, Poland is among those few
European countries where the printing sector is actually growing.

There are approx. 130 thousand printing companies in the European
Union, out of which over 87% are micro-companies employing less than
10 people. In this respect, with 8.8 thousand companies, Poland is
among countries with a medium number of players, comparable to the
Czech Republic (8.7 thousand companies). Meanwhile, its share of
micro-companies is greater than the EU average, reaching nearly 95%
in 2010. It is worth noting that the largest Western European countries
have a much greater number of companies in the printing sector than

Polska poligrafia na tle Europy

The printing sector in Poland in comparison 

with the rest of Europe

Liczba przedsiębiorstw poligraficznych (2011)
Number of printing companies (2011)

Obok krajów UE27 uwzględniono dodatkowo Szwajcarię, Norwegię i Chorwację
*Dane za 2010 rok  **Dane za 2009 rok
Switzerland, Norway and Croatia are included additionally to EU27 countries
*2010 data  **2009 data

Źródło: opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostatu i GUS-u 
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat and GUS data
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kro przed się biorstw w tych kra jach jest przy tym czę sto znacz nie mniej -
szy (w Niem czech – 71,5%, w Wiel kiej Bry ta nii – 84%), choć w przy -
pad ku Fran cji i Hisz pa nii prze kra cza on 90%.

Bio rąc pod uwa gę przy cho dy i za trud nie nie, pol ska po li gra fia jest zde -
cy do wa nie naj więk szym sek to rem w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Od -
po wia da ona za 32% przy cho dów sek to ra w re gio nie, wy no szą cych
w 2011 ro ku 8,3 mld eu ro. Co wię cej, na Pol skę przy pa da 29% ze 164
tys. osób pra cu ją cych w środ ko wo eu ro pej skiej bran ży po li gra ficz nej.

Na tle ca łej Unii Eu ro pej skiej pol ska po li gra fia z przy cho da mi rzę du
2,7 mld eu ro na le ży jed nak do sek to rów śred niej wiel ko ści. W du żych
kra jach za chod nio eu ro pej skich przy cho dy bran ży są wie lo krot nie więk -
sze. Na naj więk szym ryn ku po li gra ficz nym w Eu ro pie – nie miec kim –
fir my osią gnę ły przy cho dy bli sko 21 mld eu ro (2011). W trzech ko lej -
nych kra jach (w Wiel kiej Bry ta nii, we Wło szech i Fran cji) prze kro czy ły
one 10 mld eu ro. Ogó łem pol ski sek tor po li gra ficz ny jest dzie wią ty co
do wiel ko ści w Unii Eu ro pej skiej i dzie sią ty wśród kra jów środ ko wo -
i za chod nio eu ro pej skich. Przy pa da na nie go 2,9% przy cho dów sek to ra
w UE, li czą cych sza cun ko wo 92 mld eu ro w 2011 ro ku. 

Róż ni ce po mię dzy pol ską a za chod nią po li gra fią wi docz ne są przy ana -
li zie za trud nie nia i efek tyw no ści pra cy. W po rów na niu do przy cho dów
sek to ra licz ba pra cu ją cych w pol skiej po li gra fii jest sto sun ko wo du ża –
48,4 tys., tj. 5,9% z 820 tys. pra cu ją cych w sek to rze po li gra ficz nym UE.

Poland, with many of those countries having a much lower share of
micro-companies (71.5% in Germany, 84% in the UK), yet this share
exceeds 90% in France and Spain.

As regards revenues and employment, the Polish printing industry is
definitely largest in Central and Eastern Europe. It is responsible for 32%
of the sector’s revenues in the region, which totalled EUR 8.3 billion in
2011. Moreover, Poland accounts for 29% of the 164 thousand people
working in the CEE printing industry.

In comparison with the European Union as a whole, the Polish
printing industry with revenues of approx. EUR 2.7 billion is classified
among medium-size sectors. In major countries of Western Europe the
revenues of this industry are many times higher. In Germany, i. e. the
largest European market, printing companies generated revenues
approaching EUR 21 billion (2011). In three subsequent countries (UK,
Italy and France) that figure exceeded EUR 10 billion. Overall, the Polish
printing sector ranks 9th in the European Union and 10th in Central and
Western European countries. It represents 2.9% of the sector’s revenues
in the EU, which amounted to an estimated figure of EUR 92 billion in
2011. 

The differences between the Polish and Western printing industries
are noticeable when we analyse employment and work efficiency. In
comparison with the sector’s revenues, the Polish printing industry

2013

Przychody przedsiębiorstw poligraficznych (w mld euro, 2011)
Printing companies’ revenues (in EUR billion, 2011)
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Źródło: opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostatu i GUS-u 
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat and GUS data
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Źródło: opracowanie i szacunki KPMG w Polsce na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis and estimates based on Eurostat data
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W re zul ta cie efek tyw ność pra cy (mie rzo na rocz ny mi przy cho da mi na pra -
cu ją ce go) wy no szą ca 55 tys. eu ro jest w Pol sce znacz nie mniej sza niż
w Niem czech (123 tys. eu ro), Wiel kiej Bry ta nii (104 tys. eu ro), we Wło -
szech (123 tys. eu ro) czy we Fran cji (137 tys. eu ro).

Z dru giej stro ny pol ska po li gra fia na le ży do nie licz nych sek to rów eu -
ro pej skich, któ re roz wi ja ją się pod wzglę dem osią ga nych przy cho dów
i za trud nie nia. Na naj więk szych ryn kach eu ro pej skich ostat nie la ta przy -
nio sły w więk szo ści spa dek sprze da ży sek to ra. Przy kła do wo w Niem -
czech sprze daż firm po li gra ficz nych w la tach 2008-2011 spa dła
no mi nal nie o 8,2%, w Wiel kiej Bry ta nii – o 22,2%, a we Fran cji –
o 14,3%. Rów no le gle w więk szo ści roz wi nię tych go spo da rek eu ro pej -
skich spa da licz ba osób pra cu ją cych w po li gra fii.

employs a relatively high number of people: 48.4 thousand, i. e. 5.9%
of the 820 thousand people working in the EU printing sector. As
a result, work efficiency (measured as annual revenues per a working
person), which amounts to EUR 55 thousand, is much lower in Poland
than in Germany (EUR 123 thousand), the UK (EUR 104 thousand), Italy
(EUR 123 thousand) or France (EUR 137 thousand).

On the other hand, the Polish printing industry is among the few
European sectors which actually record growth in terms of revenues and
employment. Most of the largest European markets suffered a decline
in sales in the sector. For instance, in 2008–2011 the sales of printing
companies in Germany dropped by 8.2% in nominal terms. The
respective figure for the UK was 22.2% and 14.3% for France. In parallel,
the number of people working in the printing industry has been
shrinking in most developed European economies.
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Choć mi kro przed się bior stwa do mi nu ją w Pol sce pod wzglę dem
li czeb no ści, o kon dy cji sek to ra po li graficzne go w naj więk szej mie -
rze świad czy sy tu acja ma łych, śred nich i du żych przed się biorstw.
To wła śnie firmy za trud nia ją ce po wy żej 9 osób de cy du ją o kie run -
kach roz wo ju bran ży i na ich przy kła dzie naj le piej wi docz ne są klu -
czo we tren dy w bran ży.

W 2012 ro ku war tość pro duk cji sprze da nej ma łych, śred nich i du żych
firm po li gra ficz nych w Pol sce (a więc za trud nia ją cych wię cej niż 9 osób)
wy nio sła bli sko 9,9 mld zł. Ko lej ny rok z rzę du oma wia ny seg ment bran -
ży po li gra ficz nej prze żył dy na micz ny wzrost – re al nie o 8,9% r/r. Spo -
śród wszyst kich sek to rów prze my słu prze twór cze go tyl ko w fir mach
pro du ku ją cych sprzęt trans por to wy in ny niż mo to ry za cyj ny uda ło się
w 2012 ro ku wy pra co wać więk szy wzrost (re al nie 10,4% r/r). Wciąż jed -
nak po li gra fia na le ży do sto sun ko wo ma łych sek to rów prze twór stwa
prze my sło we go.

Łącz nie w okre sie 2008-2012 pro duk cja sprze da na oma wia ne go seg -
men tu pol skiej po li gra fii wzro sła o 2,9 mld zł, tj. no mi nal nie o 41,5%.
W per spek ty wie ostat nich pię ciu lat wzrósł tak że od se tek firm po li gra -
ficz nych wy ka zu ją cych zysk. W 2008 ro ku w ana li zo wa nym seg men cie
zy skow nych by ło 61,6% przed się biorstw, a więc znacz nie mniej niż
w go spo dar ce ogó łem (76,7%) czy w prze my śle prze twór czym (72,2%).
W 2011 ro ku od se tek przed się biorstw ren tow nych w po li gra fii wy niósł

While micro-companies prevail in the Polish printing sector in
terms of their number, the condition of the sector is best judged
from the situation of its small, medium and large enterprises.
Companies employing over 9 people are the ones that set
directions for development and most aptly reflect the key trends
in the industry.

In 2012 the value of production sold in small, medium and large
printing companies in Poland (i. e. ones with employment over 9) reached
nearly PLN 9.9 billion. This was another year of dynamic growth for the
segment: by 8.9% y/y in real terms. Considering all manufacturing
sectors, only makers of transport equipment other than motor vehicles
managed to generate a greater growth figure in 2012 (by 10.4% y/y in
real terms). However, the printing industry continues to be a relatively
small sector within the manufacturing industry as a whole.

Overall, during 2008–2012 production sold by this segment of the
Polish printing industry rose by PLN 2.9 billion, i. e. by 41.5% in nominal
terms. In the last five years, there was also an increase in the share of
printing companies reporting profits. In 2008, profitable companies
represented 61.6% of the analysed segment, i. e. much less than in the
total economy (76.7%) or in the manufacturing industry (72.2%). In
2011, the percentage of profitable companies in the printing industry
already reached 76.3%, a figure which was close to the total economy

Sytuacja małych, średnich i dużych

przedsiębiorstw poligraficznych 

The situation of small, medium and large

printing enterprises 

Produkcja sprzedana sektora poligraficznego w Polsce
Production sold of printing industry in Poland

Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób
Data for companies with more than 9 employees

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland based on GUS data
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Production sold in the printing industry versus manufacturing industries in Poland (in PLN/EUR billion, 2012)

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland based on GUS data

Produkcja artykułów spożywczych
Manufacture of food products

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
Manufacture of coke and refined petroleum products

Produkcja wyrobów z metali
Manufacture of metal products

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Manufacture of rubber and plastic products

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Manufacture of chemicals and chemical products

Produkcja metali
Manufacture of basic metals

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Manufacture of other non-metallic mineral products

Produkcja urządzeń elektrycznych
Manufacture of electrical equipment

Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
Manufacture of computer, electronic and optical products

Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Manufacture of paper and paper products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
Manufacture of products of wood, cork, straw and wicker

Produkcja napojów	
Manufacture of beverage

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Manufacture of other transport equipment

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Manufacture of pharmaceutical products

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Printing and reproduction of recorded media

Produkcja wyrobów tekstylnych
Manufacture of textiles

Produkcja odzieży
Manufacture of wearing apparel

Produkcja wyrobów tytoniowych
Manufacture of tobacco products

Produkcja skór i wyrobów skórzanych
Manufacture of leather and related products

Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób
Data for companies with more than 9 employees

                            184,8
                            44,2

                      102,8
                      24,6

                            93,5
                            22,4

                  69,1
                  16,5

            63,0
            15,1

        57,9
        13,8

          45,0
          10,7

                                       43,1
                                       10,3

                                       42,7
                                       10,2

                                35,6
                                8,5

                               34,4
                               8,2

                          29,7
                          7,1

                       26,8
                       6,4

                      26,3
                      6,3

               19,7
                4,7

           15,4
           3,7

      10,5
      2,5

     9,9
     2,4

    8,8
    2,1

  7,0
  1,7

3,7
0,9

3,4
0,8

Zmiana r/r (ceny stałe)
Y/y change (constant prices)

4,6%

5,3%

0,2%

7,0%

6,3%

5,5%

5,1%

3,6%

10,4%

8,9%

6,2%

2,0%

6,9%

0,2%

-6,8%

-1,2%

-2,4%

-0,7%

-9,1%

-0,3%

-5,7%

%

-3,8%



35

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing industry & printed packaging market in Poland

już 76,3%, czy li po dob nie jak w go spo dar ce ja ko ca ło ści i prze my śle
prze twór czym. Z dru giej stro ny po mi mo wzro stu pro duk cji sek to ra po -
li gra ficz ne go ja ko ca ło ści w 2012 ro ku od se tek firm ren tow nych ob ni żył
się do 73,5%.

Fir mom po li gra ficz nym uda ło się wy ha mo wać wzrost kosz tów pra cy,
któ re po zo sta ją na sto sun ko wo wy so kim po zio mie w po rów na niu do in -

and to the manufacturing industry. On the other hand, despite the
growing production in the printing sector as a whole, the percentage
of profitable companies dropped to 73.5% in 2012.

Printing companies managed to hamper the growing labour costs,
which nevertheless remain relatively high in comparison with other
manufacturing sectors. In 2012, the average monthly gross pay in the

2013

Zatrudnienie i wydajność pracy w przedsiębiorstwach poligraficznych (bez mikroprzedsiębiorstw)
Employment and work efficiency in printing companies (excl. micro-companies)

Wydajność pracy – roczna produkcja sprzedana na zatrudnionego 
Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób
Work efficiency – annual production sold per person employed
Data for companies with more than 9 employees

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
Source: KPMG in Poland based on GUS data
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nych sek to rów prze my słu prze twór cze go. W 2012 ro ku prze cięt ne mie -
sięcz ne pła ce brut to wy nio sły w po li gra fii śred nio 3 998 zł, tj. o 3,6%
wię cej niż w 2011 ro ku. Tym cza sem jesz cze w 2011 ro ku wzrost śred -
nich płac w sek to rze wy niósł 8,1%.

Roz wój ma łych, śred nich i du żych przed się biorstw po li gra ficz nych
w Pol sce prze ja wia się tak że we wzro ście za trud nie nia. W 2012 ro ku
za trud nio nych w nich by ło 32 tys. osób, o 5 tys. wię cej niż w 2008 ro -
ku. W okre sie 2008-2012 wzro sła tak że wy daj ność pra cy, ro zu mia na ja -
ko war tość pro duk cji sprze da nej na jed ne go za trud nio ne go. O ile
w 2008 ro ku wy no si ła ona 258 tys. zł rocz nie, to w 2012 ro ku – już 308
tys. zł. Ozna cza to no mi nal ny wzrost o 19,4%. Wciąż jed nak war tość ta
jest niż sza niż w więk szo ści branż prze my sło wych o wy so kim po zio mie
au to ma ty za cji pro ce sów pro duk cyj nych, ta kich jak pro duk cja urzą dzeń
elek trycz nych, kom pu te rów, sprzę tu trans por to we go czy choć by pa pie -
ru. Zbli żo ny po ziom efek tyw no ści pra cy uzy ska no w 2012 ro ku w fir -
mach pro du ku ją cych wy ro by drew nia ne czy me ta lo we.
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sector amounted to PLN 3,998, i. e. by 3.6% more than in 2011.
Meanwhile, one year earlier, the average pay rose on average by 8.1%.

The growth of small, medium and large printing enterprises in Poland
is also reflected in rising employment. In 2012, those companies
employed 32 thousand people, i. e. by 5 thousand more than in 2008.
Years 2008–2012 also saw an increase in work efficiency, understood
as the value of production sold per one person employed in the
segment. While the figure was PLN 258 thousand per annum in 2008,
it leapt to PLN 308 thousand in 2012. This signifies a nominal growth
by 19.4%. However, this value is still lower than in most industrial
sectors with a high degree of automation in manufacturing processes,
such as manufacturing of electronics, computers, transport equipment
or paper. A similar level of work efficiency was reached in 2012 in
enterprises manufacturing wood or metal products.

2013
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(in PLN/EUR, 2012) 
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Po mi mo do brych wy ni ków eko no micz nych bran ży ja ko ca ło ści,
fir my po li gra ficz ne oce nia ją jej kon dy cję umiar ko wa nie po zy tyw -
nie. Sy tu acja śred nich i du żych firm po li gra ficz nych jest do bra, jed -
nak przed się bior stwa ma łe i mi kro przy oce nie swo jej sy tu acji są
da le kie od opty mi zmu. Na tę oce nę wpły wa przede wszyst kim ni -
ski po ziom marż oraz wy so kie kosz ty dzia łal no ści. Fir my wy raź nie
do strze ga ją jed nak tak że szan se na roz wój – przede wszyst kim
w związ ku ze wzro stem po py tu na ryn kach za gra nicz nych.

Po mi mo zna czą ce go wzro stu sprze da ży bran ży w 2012 ro ku, po ziom
opty mi zmu go spo dar cze go wśród ba da nych przed się biorstw jest sto -
sun ko wo ni ski. Tyl ko jed na pią ta ba da nych firm po li gra ficz nych po zy -
tyw nie oce nia sy tu ację na pol skim ryn ku, przy czym nie mal żad na z firm
nie oce ni ła sy tu acji ja ko bar dzo do brej (ta ką od po wiedź da ło tyl ko 2%
ba da nych). Prze wa ża ją opi nie ne ga tyw ne (40%) oraz neu tral ne (39%).
Co cie ka we, sy tu acja bran ży w Pol sce jest oce nia na nie co le piej niż
w Unii Eu ro pej skiej, choć w tym wy pad ku wie le firm, głów nie mniej -
szych, nie po tra fi ło do ko nać oce ny – to przede wszyst kim te pod mio ty,
któ re nie pro wa dzą ak tyw nej wy mia ny han dlo wej z za gra ni cą.

Znacz nie le piej oce nia ją sy tu ację w bran ży fir my śred nie i du że – wśród
nich 32% oce ni ło ją po zy tyw nie, pod czas gdy wśród firm ma łych po zy -
tyw nych opi nii by ło tyl ko 15%, zaś wśród firm mi kro – 13%. Co wię cej,
aż 53% firm mi kro oce ni ło sy tu ację sek to ra ja ko złą lub bar dzo złą.

W więk szo ści fir my po li gra ficz ne oce nia ją, że sy tu acja bran ży w 2012
ro ku po gor szy ła się w sto sun ku do 2011 ro ku – uzna ło tak aż 52%
z nich. Co wię cej, aż 15% firm po li gra ficz nych twier dzi, że sy tu acja ule -
gła bar dzo sil ne mu po gor sze niu. Tak że w tym wy pad ku śred nie i du że
fir my wy ra ża ją znacz nie bar dziej po zy tyw ne opi nie o tren dach w bran -
ży niż fir my ma łe i mi kro.

Despite the positive economic performance in the industry as
a whole, printing companies express moderately positive opinions
when assessing their economic standing. The situation of medium
and large printing companies is good whereas small and micro-
companies are far from optimistic when talking about their
situation. Those opinions are primarily influenced by low margins
and high operating costs. However, companies clearly see growth
opportunities, mostly associated with the rising demand on
international markets.

Despite a significant growth in sales in 2012, the economic optimism
among the interviewed enterprises is relatively low. Only one fifth of
the studied printing companies positively viewed the situation on the
Polish market, with hardly anyone rating their situation as very good
(only 2%). The prevailing opinions are either negative (40%) or neutral
(39%). Interestingly, the situation in the Polish printing sector is seen as
somewhat better than the one in the European Union, but many
respondents (esp. smaller ones) were unable to provide a judgment in
the latter case: most of them did not engage in active trading with other
countries.

Medium and large companies assess the situation in the industry much
more optimistically: 32% of them rated it positively whereas the
respective percentage among small companies was only 15% and merely
13% among micro-companies. Moreover, as many as 53% of micro-
companies felt the situation in the sector was either bad or very bad.

The majority of printing companies believe that the situation in their
industry deteriorated in 2012 versus 2011: this opinion was expressed
by a hefty 52%. Moreover, as many as 15% of the printing companies
claim that the situation has deteriorated dramatically. Also in this case
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Róż ni ce po mię dzy pod mio ta mi mi kro i ma ły mi oraz śred ni mi i du ży -
mi są szcze gól nie wi docz ne przy oce nie in dy wi du al nej sy tu acji fir my. Fir -
my mi kro bar dzo rzad ko oce nia ją swo ją sy tu ację ja ko do brą –
od po wie dzia ło tak tyl ko 19% ba da nych, przy czym do mi no wa ły od po -
wie dzi: „ani do bra, ani zła” (63%). Co wię cej, kon dy cja firm mi kro zde -
cy do wa nie po gor szy ła się w sto sun ku do 2011 ro ku (34% ocen
po zy tyw nych). Ma łe fir my oce nia ją swo ją sy tu ację znacz nie le piej, choć
wciąż tyl ko po ło wa uzna je ją za do brą. Bar dzo do bre opi nie po ja wia ją
się do pie ro w gru pie firm śred nich i du żych, na dal jest to jed nak przy -
pa dek tyl ko co dzie sią tej fir my. Ogó łem w tym seg men cie sy tu acja fir -
my oce nia na jest po zy tyw nie przez 69% re spon den tów. W przy pad ku
dwóch ostat nich z opi sy wa nych seg men tów oce na wła snej sy tu acji
prak tycz nie nie zmie ni ła się w sto sun ku do ba da nia z 2012 ro ku.

Kon dy cja fir my w ma łym stop niu za le ży od spe cja li za cji przed się bior -
stwa. Z jed nym wy jąt kiem – znacz nie czę ściej po zy tyw nie oce nia ją swo -
ją sy tu ację fir my wy spe cja li zo wa ne w dru ku flek so gra ficz nym. Co wię cej,
w tym seg men cie nie wy stą pi ły w za sa dzie oce ny ne ga tyw ne.

medium and large players are much more optimistic than small and
micro-companies about trends in their industry.

The differences between the group of micro- and small companies
and the segment of medium and large players are particularly noticeable
in assessment of their respective economic standing. Micro-companies
are highly unlikely to see their situation as good: this answer was given
by only 19% of them, with the prevailing answer being ‘neither good
nor bad’ (63%). Moreover, the condition of micro-companies strongly
deteriorated versus 2011 (34% of positive ratings). Small companies
assess their situation as much better, yet only a half consider it to be
good. Very good opinions are recorded only among medium and large
companies, yet only one in ten of them gives this kind of response.
Overall, 69% of the respondents from this segment rate their individual
standing positively. In the case of the other two segments, the
perception of their own situation has remained almost unchanged
versus the 2012 study.

The economic standing does not depend strongly on the
specialisation, with one exception: companies specialising in flexo
printing are much more likely to view their own situation positively.
Moreover, this segment reported no negative opinions.
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Ogółem
Total

Ocena zmiany sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce w 2012 roku w stosunku do roku 2011
Assessment of the change in the situation on the printing market in Poland, 2012 versus 2011

Zdecydowanie się poprawiła
Improved significantly

Raczej się poprawiła
Improved slightly

Pozostała bez zmian
Remained unchanged

Zdecydowanie się pogorszyła
Deteriorated significantly

Raczej się pogorszyła
Deteriorated slightly

N=272
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Po mi mo umiar ko wa nie opty mi stycz nej oce ny kon dy cji pol skiej po li -
gra fii dzia ła ją ce w niej fir my wy raź nie do strze ga ją wie le atu tów bran ży.
Są to przede wszyst kim: du ża róż no rod ność ofer ty i wy so ka ja kość usług.
Pod kre śla ją tak że no wo cze sność wy po sa że nia pol skich dru kar ni oraz
do świad cze nie kadr za rzą dza ją cych przed się bior stwa mi.

Co oce nia ne jest ne ga tyw nie? Przede wszyst kim kwe stie fi nan so we:
ter mi no wość roz li czeń z kon tra hen ta mi, ni ska ren tow ność bran ży i do -
stęp ność ka pi ta łu. Wszyst ko to prze kła da się na sto sun ko wo wy so kie
(w oce nie ba da nych) ry zy ko upa dło ści firm w bran ży.

Co cie ka we, fir my za an ga żo wa ne w druk opa ko wań i ety kiet nie co
ina czej oce nia ją pol ską po li gra fię niż fir my skon cen tro wa ne na bar dziej
tra dy cyj nych seg men tach. Rza dziej ne ga tyw nie oce nia ją ren tow ność
dzia łal no ści po li gra ficz nej, czę ściej uwa ża ją ter mi no wość roz li czeń za atut
dzia łal no ści w bran ży oraz do strze ga ją mniej sze ry zy ko upa dło ści.

Pod su mo wu jąc sy tu ację i per spek ty wy bran ży w for mie ana li zy SWOT
(do ko na nej przez sa mych ba da nych), moż na uznać, że klu czo wą moc -
ną stro ną pol skiej bran ży po li gra ficz nej jest do stęp ność (i tym sa mym
wy ko rzy sta nie) róż no rod nych ma te ria łów, sto so wa nie naj no wo cze śniej -
szych tech no lo gii oraz wy so kie kwa li fi ka cje kadr. Sła bo ścią bran ży jest
ni ski po ziom marż, wy so kie kosz ty ma te ria łów oraz urzą dzeń.

W ja kich ob sza rach fir my do strze ga ją szan se na dal szy roz wój bran -
ży? Jest to przede wszyst kim po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą
oraz, w nie co mniej szym stop niu, po pyt ze stro ny kra jo wych klien tów.
Wy raź nie do strze ga ne są jed nak tak że za gro że nia: nie pew na sy tu acja
go spo dar cza w Pol sce oraz na świe cie. Co wię cej, ja ko za gro że nie dla
roz wo ju bran ży wska zu je się bar dzo czę sto nad mier ne wy mo gi i re gu -
la cje praw no -ad mi ni stra cyj ne.

Despite the moderately optimistic perception of their economic
standing, Polish printing companies clearly appreciate many advantages
of their industry, most notably the wide variety of products/services and
high quality of services. They also stress the state-of-the-art equipment
in Polish printing houses as well as experience of managerial staff.

What is viewed negatively? Above all, such opinions are expressed
about financial aspects: timeliness of financial settlements, profitability
levels and access to capital. All these factors translate into a relatively
high perceived risk of bankruptcy in the sector.

Interestingly, enterprises engaging in packaging/label printing
perceive the Polish printing industry somewhat differently than those
focused on more traditional segments. The former are less likely to
express negative opinions on profitability of the printing business, they
are more likely to see timely settlements as an advantage and less likely
to be concerned about the risk of bankruptcy.

If we summarise the situation and prospects of the printing industry
in a SWOT analysis (made by the respondents themselves), we can
conclude that the key strengths of the Polish sector lie in the availability
(and utilisation) of varied materials, the use of state-of-the-art
technologies and highly qualified personnel. Weaknesses of the industry
include low margin levels, as well as high costs of materials and
equipment.

Where do companies see opportunities for further growth? When
asked this question, the respondents talk mostly about the demand for
printing services on international markets and, to a somewhat lesser
extent, about the demand from domestic customers. Threats are noticed
quite clearly, notably the uncertain economic situation in Poland and
worldwide. Moreover, when talking about threats for the industry, a high
percentage of the respondents mention excessive legal and
administrative regulations and requirements.

2013

Ana li za SWOT sek to ra po li gra ficz ne go w Po lce
SWOT analysis – Printing industry in Poland

MOCNE STRONY/STRENGTHS

Do stęp ność pa pie ru i in nych ma te ria łów 75%Availability of paper and other materials
Do stęp do know -how i no wo cze snej tech no lo gii 68%Access to know-how and state-of-the-art technologies
Kwa li fi ka cje ka dry 63%Staff qualifications

SŁABE STRONY/WEAKNESSES

Po ziom marż 83%Margin levels
Kosz ty ma te ria ło we 71%Cost of materials
Kosz ty za ku pu i ser wi su urzą dzeń 67%Cost of purchase and maintenance of machinery

SZANSE/OPPORTUNITIES

Po pyt na usłu gi po li gra ficz ne za gra ni cą 74%Demand for printing services on foreign markets 
Po pyt na usłu gi po li gra ficz ne w kra ju 63%Demand for printing services in Poland 
Roz wój cy fro wych no śni ków in for ma cji 35%Developments in digital media carriers

ZAGROŻENIA/THREATS

Sytuacja gospodarcza w Polsce 81%Economic situation in Poland
Sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie 74%Global economic situation
Wymogi i regulacje prawno-administracyjne 74%Legal and administrative regulations and requirements

N=272
Uwa ga: obok czyn ni ków po da no od se tek wska zań przez przed się bior ców
Note: The table shows factors and respective percentages of mentions in the survey
Źró dło: KPMG w Pol sce
Source: KPMG in Poland
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Choć polski sektor poligraficzny odnotował znaczny wzrost,
dla mniejszych firm był to trudny okres

While the Polish printing sector reported considerable growth,
many smaller companies struggled through this period
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Choć wy ni ki bran ży po li gra ficz nej ja ko ca ło ści dy na micz nie ro -
sną, w 2012 ro ku sy tu acja mniej szych firm po gor szy ła się. Śred nie
i du że przed się bior stwa ra dzą so bie znacz nie le piej: ich przy cho dy
ro sną, a wy ko rzy sta nie mo cy pro duk cyj nych po zo sta je na wy so -
kim po zio mie. Od po wia da za to m.in. sprze daż na ryn kach za gra -
nicz nych.

Choć pol ski sek tor po li gra ficz ny ja ko ca łość od no to wał w 2012 ro ku
znacz ny wzrost, dla wie lu firm, szcze gól nie mniej szych, był to tru dny
okres. Wzrost przy cho dów w sto sun ku do po przed nie go ro ku od no to -
wa ło 38% ba da nych przed się biorstw, jed nak aż w 34% firm przy cho dy
spa dły, zaś w 28% nie zmie ni ły się. Dla po rów na nia – w 2011 ro ku
wzrost od no to wa ło 46% firm, zaś spa dek – tyl ko 24%.

Zde cy do wa nie po gor szy ła się sy tu acja naj mniej szych firm po li gra ficz -
nych. W sek to rze firm mi kro spa dek przy cho dów od no to wa ło 51% pod -
mio tów, zaś w sek to rze firm ma łych – 30%. Wzrost sek to ra wy pra co wa ły
nie mal w ca ło ści śred nie i du że fir my po li gra ficz ne, wśród któ rych 56%
uda ło się zwięk szyć sprze daż. W tym seg men cie spad ki od no to wa ło
23% firm.

Wi docz ne jest tak że, że fir my za an ga żo wa ne w druk opa ko wań i ety -
kiet ra dzą so bie le piej niż fir my, któ re nie świad czą te go ty pu usług.
W tym seg men cie wzrost sprze da ży od no to wa ło 40% ba da nych firm.

While the performance of the printing industry as a whole has
been growing dynamically, the situation of smaller players
deteriorated in 2012. Medium and large enterprises fare much
better, with their revenues rising and utilisation of production
capacities remaining high. Among other factors, those positive
developments occurred thanks to the demand on international
markets.

While the Polish printing sector as a whole reported considerable
growth in 2012, many companies (especially smaller ones) struggled
through this period. An increase in revenues versus the preceding year
was recorded by 38% of the interviewed enterprises, yet as many as
34% companies experienced a decline in revenues and 28% saw no
change. For the sake of comparison: in 2011 an increase was reported
by 46% and a decline by only 24% of the analysed companies.

The situation of the smallest printing companies deteriorated
considerably. In the segment of micro-companies, 51% recorded
declining revenues, with the respective percentage for small companies
reaching 30%. Growth in the printing industry was generated nearly
exclusively by medium and large printing companies, with 56% of them
managing to boost sales. Declines in that segment were reported by
23% of companies.

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych

Economic standing of printing enterprises

Zmiana sprzedaży firm poligraficznych w 2012 roku w stosunku do roku 2011
Sales change in printing companies, 2012 versus 2011

N=272
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Firmy niedrukujące
opakowań/etykiet

Companies not printing
packaging/labels

38% 28% 34%

20% 29% 51%

37% 33% 30%

56% 21% 23%

40% 29% 31%

34% 27% 39%
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Poziom zmiany sprzedaży firm poligraficznych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku
Sales dynamics in printing companies, 2012 versus 2011 
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10%
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10%

N=272
Wartości na wykresie nie sumują się do 100% – na wykresie nie przedstawiono respondentów, 
którzy uznali, że sprzedaż w 2012 roku pozostała na tym samym poziomie jak w 2011 roku
Values on the chart do not add up to 100% - the chart does not include respondents who said
their 2012 sales remained unchanged versus the 2011 levels

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Wzrosła >20%
Up by >20%

Wzrosła o 16-20%
Up by 16-20%

Wzrosła o 11-15%
Up by 11-15%

Wzrosła o 6-10%
Up by 6-10%

Wzrosła o 0-5%
Up by 0-5%

Spadła o 0-5%
Down by 0-5%

Spadła o 6-10%
Down by 6-10%

Spadła o 11-15%
Down by 11-15%

Spadła o 16-20%
Down by 16-20%

Spadła >20%
Down by >20%
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W po rów na niu z ze szłym ro kiem fir my czę ściej od czu wa ły po waż ne
spad ki przy cho dów ze sprze da ży. W przy pad ku co pią tej fir my spa dek
przy cho dów w 2012 ro ku prze kro czył 10%, zaś w co dzie sią tej fir mie
sprze daż spa dła o wię cej niż 20%. Dla po rów na nia w 2011 ro ku spa -
dek przy cho dów prze kra cza ją cy 10% od no to wa ło tyl ko 12% ba da nych
firm. Rów no le gle w wie lu fir mach dy na mi ka wzro stu przy cho dów spa -
dła w po rów na niu z ro kiem ubie głym.

Lep sza kon dy cja więk szych przed się biorstw po li gra ficz nych wią że się
z wyż szym wy ko rzy sta niem po sia da nych mo cy pro duk cyj nych. W ca łym
sek to rze ich wy ko rzy sta nie po zo sta je na po zio mie 59%, zbli żo nym
do ubie gło rocz ne go (58%). Ozna cza to pra cę na pół to rej zmia ny przez
6 dni w ty go dniu (w ba da niu przy ję to, że wy ko rzy sta nie mo cy pro duk -
cyj nych na po zio mie 100% ozna cza pra cę przez 24 go dzi ny na do bę
przez 6 dni w ty go dniu). W fir mach mi kro wy ko rzy sta nie mo cy pro duk -
cyj nych po zo sta je na po zio mie za le d wie 47%, zaś ma łych – 60%. Ozna -
cza to, że otrzy my wa ne za mó wie nia nie wy star cza ją do wy ko rzy sta nia
peł ne go po ten cja łu przed się bior stwa. Fir my śred nie i du że wy ko rzy stu -
ją po sia da ne mo ce pro duk cyj ne śred nio w 71%. 

Lep sze mu wy ko rzy sta niu mo cy pro duk cyj nych sprzy ja świad cze nie
usług dla pro du cen tów dóbr kon sump cyj nych w za kre sie dru ku opa ko -
wań i ety kiet – fir my ak tyw ne w tym seg men cie ma ją śred nio wyż szy
po ziom wy ko rzy sta nia mo cy (62%) niż fir my dzia ła ją ce w tra dy cyj nych
seg men tach ryn ku (55%).

It is also evident that enterprises which engage in packaging and
label printing fare better than those which are not active in that line of
business. 40% of the companies in the packaging/label printing segment
recorded rising sales.

In comparison with last year, companies were more likely to
experience serious declines in their sales revenues. A fifth of companies
lost more than 10% of their sales in 2012 whereas one in ten enterprises
saw their sales shrink by over 20%. In contrast, in 2011, a decline in
sales exceeding 10% was reported by only 12% of the interviewed
companies. In parallel, the revenues in many companies slowed their
growth in comparison with 2011.

A better economic standing of larger printing enterprises is associated
with better utilisation of their production capacities. The utilisation ratio
for the entire sector stands at 59%, which is very close to the previous
year’s figure (58%). This is equivalent to working 1.5 shifts for six days
in a week (in our study we assumed that 100% utilisation of production
capacities means that work is performed 24 hours a day for six days in
a week). In micro-companies, the utilisation score is merely 47%, and
the respective figure for small companies is 60%. This means that the
orders received do not cover the entire capacity of enterprises. Medium
and large companies utilise, on average, 71% of their production
capacities. 
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Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach poligraficznych
Capacity utilisation level in printing companies
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Prognozowana zmiana stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach poligraficznych 
w 2013 roku w stosunku do roku 2012
Forecast change in capacity utilisation level in printing companies, 2013 versus 2012
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Will increase
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Will decrease

N=272
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

35%

45%

20%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
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w 2013 roku w stosunku do roku 2012
Forecast change in capacity utilisation level in printing companies, 2013 versus 2012
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Wartości na wykresie nie sumują się do 100% – na wykresie nie przedstawiono respondentów, 
którzy uznali, że wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostanie na tym samym poziomie jak 
w 2012 roku
Values on the chart do not add up to 100% – the chart does not include respondents who 
forecasted their capacity utilisation to remain unchanged versus the 2012 levels

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Up by >25 points
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Up by 21-25 points
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Up by 16-20 points
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Sprzedaż produktów i usług na rynkach zagranicznych przez firmy poligraficzne
Printing companies’ sales of products and services on foreign markets

N=272
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Pro gno zy firm wska zu ją, że wy ko rzy sta nie po sia da nych przez przed -
się bior stwa za so bów mo że nie znacz nie wzro snąć w 2013 ro ku, co prze -
ło ży ło by się na ich zy skow ność. Po lep sze nia stop nia wy ko rzy sta nia mo cy
pro duk cyj nych spo dzie wa się 35% firm, naj czę ściej w umiar ko wa nym
stop niu (do 10 punk tów pro cen to wych). Po gor sze nia stop nia wy ko rzy -
sta nia mo cy spo dzie wa się 20% ba da nych firm. Resz ta nie prze wi du je
zmian w tym za kre sie. War to jed nak zwró cić uwa gę, że rok te mu pro -
gno zy by ły bar dziej opty mi stycz ne (48% – wzrost, 10% – spa dek).

Spo śród ba da nych firm rów no po ło wa sprze da je pro duk ty i usłu gi
na ryn kach za gra nicz nych. W zna ko mi tej więk szo ści są to fir my śred nie
i du że, wśród któ rych od se tek eks por te rów się ga bli sko 80%. Co cie ka -
we, w sto sun ku do ze szłe go ro ku zde cy do wa nie wzrósł od se tek mniej -
szych przed się biorstw, któ re ma ją klien tów po za Pol ską.

Eks port pro wa dzą zde cy do wa nie naj czę ściej fir my, któ rych do mi nu -
ją cą tech no lo gią jest flek so gra fia. Tak że fir my wy spe cja li zo wa ne w of -
fse cie oraz dru ku cy fro wym w du żej czę ści sprze da ją pro duk ty i usłu gi
za gra ni ce Pol ski. Naj mniej szy od se tek eks por te rów znaj du je się wśród
firm, któ rych głów nym ob sza rem dzia łal no ści jest przy go to wa nie do dru -
ku. Czę ściej sprze daż za gra nicz ną pro wa dzą tak że przed się bior stwa za -
an ga żo wa ne w druk opa ko wań i ety kiet (55%).

Naj częst szym kie run kiem eks por tu to wa rów i usług po li gra ficz nych
są Niem cy – na ten kraj wska za ło aż 64% ba da nych eks por te rów. In ny -
mi waż ny mi ryn ka mi są m.in. Fran cja, Wiel ka Bry ta nia, Ho lan dia, Cze -

Operation in the packaging/label printing segment helps companies
to make a better use of their production capacities: companies from this
segment have a higher average level of utilisation (62%) than players
from more traditional segments (55%).

Companies’ forecasts indicate that the utilisation of production
capacities in enterprises may rise slightly in 2013, which would translate
into profitability. An improvement in this respect is anticipated by 35%,
most of them expressing moderate optimism (up to 10 percentage
points). A deterioration in the utilisation of their capacities is expected
by 20% of the interviewed companies. Others predict no changes in this
regard. Nevertheless, it is worth noting that forecasts were more
optimistic one year ago (increase: 48%, decline: 10%).

Exactly a half of the interviewed companies sell their products and
services on foreign markets. The vast majority of them are medium and
large companies, with the share of exporters reaching nearly 80% in
that group. Interestingly, in comparison with last year, there has been
a strong increase in the percentage of smaller companies which have
found customers outside Poland.

Export is by far most common among companies which identified
flexo printing as their dominant technology. Also, many players
specialising in offset printing and digital printing sell their products and
services outside Poland. The smallest share of exporters is found among
companies which focus on prepress services. International sales are
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chy, Szwe cja i Ro sja. Eks por to wa ny jest ca ły prze krój pro duk cji po li gra -
ficz nej: książ ki, bro szu ry, opa ko wa nia, ety kie ty, rza dziej ga ze ty i cza so -
pi sma. 

Roz wój przed się biorstw z bran ży po li gra ficz nej czę sto wią że się z wy -
ko rzy sta niem po mo cy pu blicz nej. W cią gu ostat nich 2-3 lat z fun du szy
po mo co wych sko rzy sta ło 31% ba da nych firm. Naj czę ściej by ły to fun -
du sze Unii Eu ro pej skiej (27%), znacz nie rza dziej – fun du sze rzą do we
(4%) i sa mo rzą do we (5%). Wy ni ki ba da nia wska zu ją, że fir my po li gra -
ficz ne są wy raź nie za in te re so wa ne zwięk sze niem ska li wy ko rzy sta nia
do stęp nej po mo cy pu blicz nej. W cią gu naj bliż szych 2-3 lat z fun du szy
unij nych chce sko rzy stać 47% firm po li gra ficz nych, zaś z rzą do wych i sa -
mo rzą do wych – po 10% przed się biorstw. Tyl ko 52% firm nie jest za in -
te re so wa nych sko rzy sta niem z po mo cy pu blicz nej.

more common among enterprises engaging in packaging/label printing
(55%).

Germany is the most common export destination for printing products
and services: this country was mentioned by as many as 64% of the
interviewed exporters. Other important markets include, among others,
France, UK, Netherlands, Czech Republic, Sweden and Russia. A whole
range of printing products are exported: books, brochures, packages,
labels and, less commonly, newspapers and magazines.

The growth of companies operating in the printing industry is often
connected with using public aid. During the past 2–3 years, 31% of the
interviewed companies used support funding. In most cases those were
EU funds (27%), and, far less frequently, funds from the central
government (4%) and local governments (5%). Our findings suggest that
printing companies are certainly interested in expanding their use of
available public aid. In the coming 2–3 years 47% of printing companies
want to tap into EU funds whereas 10% of companies look at the
prospect of using central and local government funds. Only 52% of the
interviewed companies are not interested in tapping into public aid.

This year’s the study also focused on issues which exert significant
influence on staff and open opportunities for development. Our findings
have shown that environmental issues also play a relatively important
role for most enterprises. More than a half of the interviewed companies
(55%) either commissioned or developed a waste management strategy.
This element is partly regulated by the law, which forces printing
companies to use adequate solutions. As may be expected, larger
companies are more likely to implement a waste management policy. 

Fifty per cent of companies participating in our study claimed that
they had implemented significant innovations in the last 2–3 years. This
result has been largely generated by medium and large companies: as

2013
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many as 64% of them have already implemented significant innovations.
In turn, the score for micro-companies is lower by more than 20
percentage points.

Thirty five per cent of companies reported using advisory firms. Mostly
companies employing over 50 people are interested in such services.
Almost six out of ten medium and large printing enterprises used
advisory services during the past year. 

Last but not least, R&D outlays were also considered as a growth
factor in our analysis. As many as 28% of the interviewed companies
claimed they had spent money on that purpose during the past year.
This score is nearly twice as high as one year earlier, and it means that
R&D represents an important element in the business of printing
companies. As many as 42% of medium and large companies undertook
activities in this area in the last 2–3 years.  

The interviewed printing companies stumble upon serious problems
which affect their revenues and profitability. The most common ones
include problems with business partners who deliver defective raw
materials. Many companies occasionally struggle with their staff’s errors
and the resulting defects in products, leading to complaints. Other
problems result from errors in production planning and in procurement,
and this undermines operational performance and leads to excessive
stock levels. Some companies report poor condition of their machinery
as a problem.

The vast majority of companies, i. e. 94%, grapple with various types
of problems. Overall, the interviewed companies think that the
occurrence of those problems leads to losses reaching 4% of their
revenues.

W te go rocz nej edy cji ba da nia prze ana li zo wa ne zo sta ły rów nież kwe -
stie ma ją ce zna czą cy wpływ na per so nel fir my oraz wy zna cza ją ce moż -
li wo ści roz wo ju fir my. Z prze pro wa dzo ne go ba da nia wy ni ka, że kwe stie
eko lo gicz ne ma ją re la tyw nie du że zna cze nie dla więk szo ści przed się -
biorstw. Po nad po ło wa (55%) ba da nych firm mia ła opra co wa ną bądź
opra co wa ła stra te gię za rzą dza nia od pa da mi. Ele ment ten czę ścio wo jest
re gu lo wa ny praw nie i wy mu sza sto so wa nie od po wied nich roz wią zań
przez za kła dy po li gra ficz ne. Zgod nie z ocze ki wa nia mi im więk sza fir ma,
tym czę ściej wdra ża na jest w niej po li ty ka za rzą dza nia od pa da mi. 

Pięć dzie siąt pro cent przed się biorstw bio rą cych udział w ba da niu za -
de kla ro wa ło, że w cią gu ostat nich 2-3 lat wdro ży ło istot ne in no wa cje.
Za ten wy nik w głów nej mie rze od po wia da ją śred nie i du że fir my, spo -
śród któ rych aż 64% wdro ży ło istot ne in no wa cje. Z ko lei w mi kro przed -
się bior stwach wy nik ten jest o po nad 20 punk tów pro cen to wych niż szy.

Trzy dzie ści pięć pro cent firm za de kla ro wa ło ko rzy sta nie z usług firm
do rad czych. Te go ty pu usłu ga mi są za in te re so wa ne głów nie fir my za -
trud nia ją ce po wy żej 50 osób. Pra wie 6 na 10 firm z gru py śred nich i du -
żych przed się biorstw po li gra ficz nych ko rzy sta ło w cią gu ostat nie go ro ku
z usług firm do rad czych. 

Ostat nim ana li zo wa nym bodź cem roz wo ju są na kła dy na ba da nia
i roz wój. Aż 28% ba da nych firm za de kla ro wa ło prze zna cza nie środ ków
w cią gu ostat nie go ro ku na ten cel. Wy nik ten jest pra wie dwu krot nie
wyż szy niż rok te mu i ozna cza, że ba da nia i roz wój sta no wią waż ny ele -
ment w dzia łal no ści firm po li gra ficz nych. Aż 42% firm śred nich i du żych
de kla ru je dzia ła nia w tym ob sza rze w cią gu ostat nich 2-3 lat. 

Ba da ne fir my po li gra ficz ne na po ty ka ją istot ne pro ble my, któ re wpły -
wa ją ne ga tyw nie na wiel kość ich przy cho dów i po ziom zy skow no ści.
Do naj częst szych na le żą pro ble my z kon tra hen ta mi, któ rzy do star cza ją
wa dli we su row ce i ma te ria ły. Wie le firm co ja kiś czas bo ry ka się z błę -
da mi pra cow ni ków i wy ni ka ją cy mi z nich wa da mi w wy twa rza nych pro -
duk tach, któ re pro wa dzą do re kla ma cji. Pro ble my wy ni ka ją tak że
z błę dów w pla no wa niu pro ce sów pro duk cyj nych oraz za ku pów, któ re
skut ku ją ob ni żo ną efek tyw no ścią ope ra cyj ną i nad mier ny mi za pa sa mi.
Pro ble mem dla czę ści firm jest tak że zły stan par ku ma szy no we go.

Z róż ne go ty pu pro ble ma mi bo ry ka się zna czą ca więk szość, bo 94%
przed się biorstw. Ogó łem, w oce nie ba da nych firm, wy stę po wa nie wy -
mie nio nych pro ble mów przy czy nia się do po wsta wa nia strat na po zio -
mie 4% przy cho dów.



W firmach mikro 43% pracowników ma wyższe
wykształcenie, w średnich i dużych – jedynie 24%

In micro-companies, 43% of staff have a university degree, 
in medium and large – merely 24%
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Udział osób z wy kształ ce niem wyż szym bądź po li gra ficz nym
w ba da nych przed się bior stwach uza leż nio ny jest od wiel ko ści fir -
my. W fir mach mi kro 43% pra cow ni ków ma wyż sze wy kształ ce nie,
pod czas gdy w fir mach śred nich i du żych – je dy nie 24%. W więk -
szo ści przed się biorstw naj czę ściej prze pro wa dza ny mi szko le nia mi
w prze cią gu ostat nie go ro ku by ły szko le nia tech nicz ne oraz po dat -
ko we. 

Ana li zu jąc wy kształ ce nie pra cow ni ków ze wzglę du na wiel kość przed -
się bior stwa, za uwa ża się pew ną pra wi dło wość. Wraz ze wzro stem wiel -
ko ści przed się bior stwa zmniej sza się udział pra cow ni ków ma ją cych
wy kształ ce nie wyż sze bądź po li gra ficz ne. W mi kro przed się bior stwach
aż 43% osób po sia da wy kształ ce nie wyż sze, a 34% – po li gra ficz ne. Z ko -
lei w śred nich i du żych fir mach 24% pra cow ni ków ma wy kształ ce nie
wyż sze, a 20% po li gra ficz ne. Sy tu acja ta wy ni kać mo że przede wszyst -
kim z fak tu, że w du żych przed się bior stwach wie lu pra cow ni ków
po przej ściu od po wied nich szko leń jest w sta nie wy ko ny wać wy uczo ne
czyn no ści, na to miast w mniej szych przed się bior stwach czę sto jed na oso -
ba z wy kształ ce niem kie run ko wym sa mo dziel nie wy ko nu je więk szość
za dań.

Rów nie istot nym ele men tem w kwe stii za rzą dza nia za so ba mi ludz ki -
mi są szko le nia. Od gry wa ją one nie zmier nie waż ną ro lę szcze gól nie
w sy tu acji, gdy wy kształ ce nie pra cow ni ków nie po kry wa się z wy ko ny -
wa ną przez nich pra cą. Dla te go też, zgod nie z przy pusz cze nia mi, naj -
czę ściej prze pro wa dza ny mi szko le nia mi oka za ły się szko le nia
tech no lo gicz ne. W cią gu ostat nie go ro ku prze pro wa dzo no je w 29% ba -
da nych firm. Wy nik ten jest o po nad 10 punk tów pro cen to wych gor szy

The share of personnel with university degrees or with
specialised education in the field of printing depends on company
size. In micro-companies, 43% of staff have a university degree
whereas the respective percentage in medium and large
companies reaches merely 24%. During the preceding year, the
most common types of training conducted by the majority of
companies focused on technical issues or taxation. 

When analysing staff education by company size, we see a certain
regularity. As the size of the enterprises increases, the share of staff with
university diplomas or specialised education declines. In micro-
companies, as many as 43% of staff have university education and 34%
have specialised education related to the printing industry. In turn,
medium and large companies have 24% of staff with tertiary education
and 20% with specialised industry education. This situation may stem
mostly from the fact that many employees in large enterprises are able
to perform certain activities after training whereas in smaller companies
one person with industry-related education often performs most tasks
by him/herself.

Training is an equally important element in HR management. It plays
a crucial role, especially when staff’s education does not correspond
with their job responsibilities. For this reason, as may have been
expected, technology-related training was the commonest type. During
the past year, such training sessions were held in 29% of the interviewed
companies. This score is by more than 10 percentage points lower than
last year. Nearly a quarter of companies held training sessions related
to taxation and finance and 17% trained their staff in sales skills.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich

przedsiębiorstwach poligraficznych

HR management in Polish printing companies
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niż rok te mu. W bli sko co czwar tym przed się bior stwie prze pro wa dzo ne
zo sta ły szko le nia z za kre su po dat ków i fi nan sów, a w 17% firm z za kre -
su sprze da ży. Do dat ko wo wśród wy mie nia nych przez ba da nych szko -
leń czę sto po ja wia ło się szko le nie BHP.

Additionally, work safety & hygiene training was often mentioned by
the respondents.

2013
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Po nad po ło wa ana li zo wa nych przed się biorstw po li gra ficz nych
ob słu gu je zle ce nia dro gą elek tro nicz ną, a bli sko co dru ga fir ma po -
szu ku je zle ceń za po śred nic twem In ter ne tu. Co trze cie ba da ne
przed się bior stwo uwa ża, że w naj bliż szej przy szło ści dru kar nie in -
ter ne to we w istot nym stop niu zy ska ją na zna cze niu. 

W obec nych cza sach In ter net od gry wa klu czo wą ro lę w ca łej go spo -
dar ce, uła twia i skra ca czas trwa nia pro ce sów oraz zmniej sza kosz ty
dzia łal no ści przed się bior stwa. Jak wy ni ka z prze pro wa dzo ne go ba da -
nia, w prze my śle po li gra ficz nym aż oko ło 54% przed się biorstw otrzy -
mu je za mó wie nia dro gą in ter ne to wą. Ozna cza to, że mniej niż po ło wa
za mó wień przyj mo wa na jest bez po śred nio w za kła dzie, za po śred nic -
twem han dlow ca bądź te le fo nicz nie. Za py ta nia skła da ne dro gą elek tro -
nicz ną sta ją się stan dar dem w Pol sce, a ich od po wied nia ob słu ga mo że
przy czy nić się do wzro stu przy cho dów przed się bior stwa. Z ba da nia wy -
ni ka rów nież, że po nad po ło wa zle ceń jest tak że ak cep to wa na przez
klien ta elek tro nicz nie.

Pro duk ty sek to ra po li gra ficz ne go są na ty le zróż ni co wa ne, że wiel -
kość fir my nie ma istot ne go prze ło że nia na po ziom i od se tek ak cep to -
wa nych przez klien ta za mó wień dro gą elek tro nicz ną. Róż ni ca jest z ko lei
wi docz na, gdy ana li zu je się ry nek ze wzglę du na po szcze gól ne je go seg -

More than a half of the analysed printing enterprises process
their orders electronically and nearly one in two seek orders via
the Internet. One in three interviewed companies believe that
online printing companies will gain importance in the near future. 

Nowadays, the Internet plays a key role in the economy as a whole,
facilitating and accelerating processes and cutting companies’
operational costs. 54% of surveyed companies in the printing industry
receive orders via the Internet. This means that less than a half of orders
are accepted directly at the printing shop, via a sales rep or on the phone
Electronic inquiries are becoming a standard practice in Poland, and
effective processing of such inquiries may boost revenues. The study
has also found that more than a half orders are signed off by clients
electronically.

The products from the printing sector are so varied that the company
size does not significantly translate into the number or percentage of
orders accepted electronically by clients. However, there are visible
differences when we analyse individual segments of the market.
A particularly high percentage of orders, placed and accepted online, is
reported for prepress services. Such companies handle nearly 80% of
their orders via the Internet.

Informatyzacja polskich przedsiębiorstw

poligraficznych

Informatisation of Polish printing companies

Szacunkowy udział otrzymywanych oraz akceptowanych przez klienta zamówień drogą internetową 
Estimated share of orders received and accepted by customers via the Internet 
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men ty. Szcze gól nie wy so ki od se tek za mó wień za rów no skła da nych, jak
i ak cep to wa nych przez In ter net ma miej sce w przy go to wal niach. W te -
go ty pu fir mach pra wie 80% za mó wień ob słu gi wa nych jest in ter ne to -
wo.

Jed no cze śnie In ter net w naj mniej szym stop niu wpły wa na za kła dy
po li gra ficz ne, w któ rych do mi nu ją cą tech no lo gią są usłu gi in tro li ga tor -
skie. W przy pad ku tych firm 45% za mó wień ak cep to wa nych jest dro gą
elek tro nicz ną. 

Ana li zu jąc bran żę ze wzglę du na ofe ro wa ną usłu gę dru ku opa ko -
wań/ety kiet, za uwa ża się, że fir my po sia da ją ce w swo jej ofer cie ta ką
moż li wość rza dziej otrzy mu ją za mó wie nia oraz ich ak cep ta cję dro gą
elek tro nicz ną. Wy ni kać to mo że przede wszyst kim z te go, że klien ci wo -
lą mieć moż li wość omó wie nia szcze gó łów za mó wie nia oso bi ście.  

Dru kar nie dzia ła ją ce za po śred nic twem In ter ne tu mo gą kon ku ro wać
z tra dy cyj ny mi za kła da mi po li gra ficz ny mi, przede wszyst kim usta la jąc
od po wied nio ni skie ce ny, jed no cze śnie po no sząc niż sze kosz ty niż dru -
kar nie tra dy cyj ne. 

Jed na na trzy fir my dzia ła ją ce w bran ży po li gra ficz nej uwa ża, że
w naj bliż szej przy szło ści dru kar nie in ter ne to we w istot nym stop niu zy -
ska ją na zna cze niu. Gru pa 34% przed się biorstw uwa ża, że zy ska ją
na zna cze niu w stop niu śred nim, a 15% firm jest zda nia, że w stop niu
ni skim. Bio rąc pod uwa gę wiel kość firm, oka zu je się, że kon ku ren cji ze
stro ny dru kar ni in ter ne to wych w naj więk szym stop niu oba wia ją się
przed się bior stwa mi kro oraz ma łe, a tak że fir my dru ku ją ce opa ko wa nia
lub ety kie ty. 

Meanwhile, the Internet exerts least influence on printing companies
which focus mostly in bookbinding services. In that segment, 45% of
orders are accepted electronically.

When we analyse the industry in terms of packaging/label printing
services, companies which offer this service are less likely to receive and
accept orders electronically. This may result, above all, from the fact that
clients prefer to discuss details in person. 

Printing companies which offer online services may compete against
traditional businesses through lower prices and costs versus traditional
printing shops. 

One in three printing companies believes that online printing shops
will gain much more importance in the near future. 34% of enterprises
are of the opinion that such services will moderately increase in
importance and 15% think there will be an insignificant increase. As
regards company size, those who express most concerns about
competition from online printers include micro- and small companies as
well as companies which print packaging and labels. 

Our study has found that nearly a half of printing companies (49%)
seek jobs via online bidding, with 13% of them doing so regularly, 11%
doing it often and 25% trying it occasionally. As many as 36% of the
interviewed companies never use this method to attract new clients. An
online quest for jobs is mostly reported by medium and large
enterprises, and 20% of that group engage in it on a regular basis.

An important factor in the printing business is to have specialised
software with which to process electronic orders. Approximately 27%
of enterprises in the analysed sector already use such software in their
business. 33% of medium and large companies have installed
specialised software for electronic order processing and this is why these
types of companies are most likely to claim that they regularly seek new
jobs electronically. 
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Z prze pro wa dzo ne go ba da nia wy ni ka, że bli sko po ło wa firm po li gra -
ficz nych (49%) po szu ku je zle ceń za po śred nic twem prze tar gów in ter ne -
to wych, z cze go 13% ro bi to sys te ma tycz nie, 11% – czę sto, a 25% –
spo ra dycz nie. Ist nie je rów nież gru pa aż 36% przed się biorstw, któ re nie
ko rzy sta ją z tej me to dy po zy ski wa nia no wych klien tów. Na po szu ki wa -
nie zle ceń za po śred nic twem prze tar gów in ter ne to wych naj czę ściej de -
cy du ją się przed się bior stwa śred nie i du że, z któ rych bli sko 20% ro bi to
sys te ma tycz nie.

Waż ną kwe stią z punk tu wi dze nia dzia łal no ści firm z sek to ra po li gra -
ficz ne go jest po sia da nie spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia, któ re słu -
ży do ob słu gi zle ceń skła da nych dro gą elek tro nicz ną. Oko ło 27%
przed się biorstw z ana li zo wa ne go sek to ra po sia da ta kie opro gra mo wa -
nie w swo im za kła dzie. W 33% śred nich i du żych firm wdro żo ne zo sta -
ło spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie do ob słu gi zle ceń przez In ter net
i dla te go też te wła śnie fir my w naj więk szym stop niu de kla ru ją, że sys -
te ma tycz nie po szu ku ją no wych zle ceń dro gą elek tro nicz ną. 

Wraz ze wzro stem spe cja li za cji przed się biorstw po li gra ficz nych w Pol -
sce ro śnie po trze ba sto so wa nia spe cja li stycz nych pro gra mów wspo ma -
ga ją cych po dej mo wa nie de cy zji, za rzą dza nie re la cja mi z klien ta mi oraz
za rzą dza nie pro duk cją. Jak wy ni ka z de kla ra cji prze ba da nych firm, naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ne opro gra mo wa nie w fir mach po li gra ficz nych to
pro gra my fi nan so wo -księ go we (69%), spe cja li stycz ne pro gra my do za -
rzą dza nia pro duk cją (33%) oraz pro gra my do za rzą dza nia fir mą, np. sys -
tem ERP (23%). Oczy wi ście im więk sze przed się bior stwo, tym czę ściej
są sto so wa ne w nim te go ty pu roz wią za nia. Za kup li cen cji od po wied -
nie go pro gra mu rów nież wią że się z re la tyw nie wy so ki mi opła ta mi,
na któ re nie za wsze mo gą po zwo lić so bie mniej sze przed się bior stwa.
Sto sun ko wo rza dziej sto so wa ny mi sys te ma mi w przed się bior stwach po -
li gra ficz nych są spe cja li stycz ne pro gra my do wspar cia sprze da ży – sys -
te my CRM. Je dy nie 19% de kla ru je, że wy ko rzy stu je ten sys tem w swo jej
fir mie. Dzię ki nie mu moż li we jest bu do wa nie dłu go trwa łych wię zi
z klien tem oraz przed sta wia nie mu ofer ty zgod nie z je go ocze ki wa nia -
mi i wy ma ga nia mi. Sys te my ty pu CRM sto so wa ne są naj czę ściej w du -
żych przed się bior stwach (40%). Sto sun ko wo naj rza dziej (14%)
wy ko rzy sty wa ne przez fir my po li gra ficz ne są spe cja li stycz ne pro gra my
do za rzą dza nia in for ma cją w or ga ni za cji – ty pu MIS. Sys tem ten z uwa -
gi na swo ją spe cy fi kę znaj du je za sto so wa nia w głów nej mie rze w śred -
nich i du żych przed się bior stwach, wśród któ rych bli sko co trze cie
de kla ru je, że z nie go ko rzy sta. 

W ba da niu spraw dzo no rów nież, w ja ki spo sób fir my po li gra ficz ne
w Pol sce wy ko rzy stu ją In ter net w pro mo cji swo jej dzia łal no ści. Naj częst -
szym spo so bem pro mo cji fir my jest stro na in ter ne to wa. Już trzy na czte -
ry przed się bior stwa po li gra ficz ne po sia da ją stro nę za rzą dza ną przez
swo ich pra cow ni ków. 

Dla co dru giej ba da nej fir my waż nym spo so bem pro mo cji jest po sia -
da nie pro fi lu w in ter ne to wych ba zach firm. Po zo sta łe ele men ty ma ją
mniej sze zna cze nie. Po nad 25% firm po sia da pro fil na Fa ce bo oku. Co
cie ka we – udział tych firm wzrósł po nad trzy krot nie w sto sun ku do ubie -
gło rocz ne go ba da nia. Osiem na ście pro cent firm sto su je ba ne ry bądź re -
kla my na bran żo wych por ta lach in ter ne to wych, a 15% po sia da pro gram
do roz sy ła nia ma so we go ma ilin gu. Dzie więć pro cent firm po sia da rów -
nież kon ta na por ta lach spo łecz no ścio wych in nych niż Fa ce bo ok.

As printing enterprises in Poland have become more specialised, there
is a growing need to apply specialised software to support decision
making and to manage customer relations and the manufacturing
function. Based on responses from the interviewed companies, the most
commonly used type software supports financial and accounting matters
(69%), there are also specialised production management applications
(33%) and business management suites, such as ERP (23%). Of course,
the larger the company, the more likely it is to have such solutions in
place. Software licences are usually fairly costly, which is not always
affordable for smaller enterprises. Applications which are used relatively
less frequently in printing companies include specialised sales support
software, i. e. CRM systems. Only 19% claim they use such a system in
their business. CRM software enables companies to build long-term
relations with their customers and to present proposals which are
tailored to customers’ needs and expectations. CRM suites are most
commonly applied by large companies (40%). Printing companies are
relatively least likely (14%) to use specialised software for information
management in the organisation (such as MIS). Given their singularities,
such systems are mostly used by medium and large enterprises; nearly
a third of them report using such applications. 

The study also checked how printing companies in Poland use the
Internet to promote their business. A company website is the most
common form of promotion. Three out of four printing companies
already have an in-house managed website. 

One in two analysed companies attach importance to having
a company profile in online databases. Other elements play a lesser role.
Over 25% of companies have their Facebook profile. Interestingly, the
share of those companies rose nearly three times since the last year’s
study. Eighteen per cent of enterprises use banners or ads on trade
portals, and 15% have a mass mailing software. Nine per cent of
companies have accounts on social media other than Facebook.
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Spośród wszystkich firm oferujących w swoim portfolio
druk opakowań/etykiet 38% eksportuje je za granicę

38% of all companies which offer packaging/label printing 
in their portfolio sell those services abroad
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Bli sko dwie na trzy fir my po li gra ficz ne po sia da ją w swo jej ofer -
cie druk opa ko wań/ety kiet. Pla ny przed się bior ców wska zu ją, że
w cią gu naj bliż szych 2-3 lat licz ba firm dzia ła ją cych w tym seg men -
cie wzro śnie. Co wię cej, 54% firm zaj mu ją cych się dru kiem opa ko -
wań/ety kiet pla nu je po sze rzyć swo ją ofer tę, przy czym więk sze
fir my pla nu ją ta kie zmia ny czę ściej. Usłu ga dru ku na opa ko wa niach
pa pie ro wych do stęp na jest aż u 88% ba da nych firm zaj mu ją cych
się dru kiem opa ko wań. Naj po pu lar niej szą tech no lo gią sto so wa ną
w dru ku opa ko wań/ety kiet jest of f set. Spo śród ba da nych firm dzia -
ła ją cych w tym seg men cie 38% eks por tu je tę usłu gę, naj czę ściej
na ry nek nie miec ki i bry tyj ski. 

Wśród ba da nych firm po li gra ficz nych 63% sta no wią fir my ma ją ce
w swo jej ofer cie druk opa ko wań lub ety kiet lub też obie te usłu gi. In te -
re su ją ce jest, że struk tu ra ta nie zmie nia się w za leż no ści od wiel ko ści
ba da nych przed się biorstw. Za rów no w przy pad ku firm za trud nia ją cych
po ni żej 10 osób, jak i firm za trud nia ją cych po wy żej 50 osób trzy na pięć
firm zaj mu je się dru kiem opa ko wań/ety kiet.

Spo śród wszyst kich ba da nych firm po li gra ficz nych 43% po sia da
w swo jej ofer cie druk opa ko wań, z ko lei 53% firm ofe ru je druk ety kiet.
Pla ny na naj bliż sze 2-3 la ta po ka zu ją, iż druk opa ko wań za mie rza wpro -
wa dzić ko lej ne 10% firm. Za in te re so wa nie dru kiem ety kiet w bli skiej
przy szło ści wy ka za ło je dy nie 4% an kie to wa nych. W ta kiej sy tu acji dys -
pro por cja mię dzy licz bą firm ofe ru ją cych druk opa ko wań i druk ety kiet
po win na w naj bliż szej przy szło ści się zmniej szyć. Du ża część firm nie
wy ka zu je jed nak za in te re so wa nia ani dru kiem opa ko wań (47%), ani

Nearly two in three printing companies offer packaging/label
printing services. Their plans show that the number of companies
operating in this segment is likely to rise in the next 2-3 years.
Moreover, 54% of companies which offer packaging/label printing
intend to expand their offering, with larger companies being more
likely to contemplate such changes. The service of printing on
paper packaging is available from as many as 88% of the
interviewed companies which offer packaging printing services.
Offset printing is the most popular technology when it comes to
packages/labels. 38% of the interviewed companies from that
segment export this service, mostly to Germany and the United
Kingdom. 

63% of the interviewed printing companies offer packaging/label
printing, either one or both of those services. Interestingly, the structure
does not change regardless of the size of the studied companies. Both
companies employing under 10 people and those over 50 people three
out of five offer packaging/label printing.

As regards the total sample of printing companies, 43% offer
packaging printing and 53% sell label printing services. The plans for
the next 2-3 years indicate that another 10% of companies intend to
launch packaging printing services. Interest in label printing in the near
future was reported by only 4% of those interviewed. In such a situation,
the gap between the number of companies offering packaging printing
and label printing should shrink in the future. A large proportion of
companies do not show any interest in either packaging printing (47%)
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dru kiem ety kiet (43%). Głów ną przy czy ną bra ku za in te re so wa nia, po -
da wa ną przez po nad 2/3 ba da nych, jest in ny mo del biz ne so wy lub ska -
la dzia łal no ści. Co czwar ta fir ma do strze ga rów nież pro blem w za du żej
kon ku ren cji na ryn ku, a co pią ta – w bra ku wy star cza ją cych środ ków fi -
nan so wych. 

Swo je pla ny zwią za ne z dru kiem opa ko wań/ety kiet przed sta wi ły rów -
nież przed się bior stwa ofe ru ją ce już ta kie roz wią za nia. Moż na stwier -
dzić, iż fir my te nie są za in te re so wa ne zmniej sza niem swo jej ofer ty
w tym za kre sie. Po nad po ło wa (54%) przed się biorstw pla nu je po sze -
rza nie ofer ty, po zo sta li nie pla nu ją żad nych zmian. Ist nie je istot na róż -
ni ca mię dzy po dej ściem firm mi kro a firm ma łych, śred nich i du żych.
W tych ostat nich roz bu do wę ofer ty pla nu ją dwa na trzy przed się bior -
stwa. Wśród firm naj mniej szych sto su nek ten jest od wrot ny, je dy nie jed -
na na trzy fir my jest tym za in te re so wa na. 

or label printing (43%). The main reason behind this lack of interest,
mentioned by over 2/3 of the respondents, is a different business model
or scale of operations. One in four companies also notice the problem
of excessive competition on the market and one in five mentions
unavailability of sufficient financial resources. 

The plans regarding packaging/label printing were also presented by
companies which already offer such solutions. It seems that those
companies are not interested in reducing their portfolio in this area.
More than a half (54%) plan to expand their range of services whereas
others plan no changes. There is a significant difference between the
approach expressed by micro-companies and the one reported by small,
medium and large ones. In the latter case, two out of three enterprises
plan to expand their range of services. This ratio is reverse among the
smallest players: only one in three companies is interested. 
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Przed się bior stwa za an ga żo wa ne w druk opa ko wań/ety kiet oraz te,
któ re ma ją w swo ich pla nach roz sze rze nie ofer ty o tę usłu gę, naj czę -
ściej skłon ne są do in we sty cji w of f set oraz druk cy fro wy. Bli sko 1/3 firm
nie za mie rza in we sto wać w żad ną z tech no lo gii. Co czwar ta fir ma pla -
nu je w cią gu naj bliż szych 2-3 lat za in we sto wać w przy go to wal nie lub
usłu gi in tro li ga tor skie. Mniej szym za in te re so wa niem cie szą się flek so -
gra fia, si to druk i wklę sło druk.

Naj więk sza część firm (88%) dru ku je opa ko wa nia pa pie ro we. Znacz -
nie rza dziej dru ko wa ne są opa ko wa nia fo lio we oraz z tek tu ry fa li stej,
usłu gi te wy ko nu je co czwar ta fir ma. Nie ca łe 20% przed się biorstw dru -
ku je na pla sti ku. Bar dziej eg zo tycz ne ma te ria ły, na któ rych ofe ro wa ny
jest druk, to me tal, szkło oraz tka ni na. 

Naj po pu lar niej szą tech no lo gią sto so wa ną przy dru ko wa niu za rów no
opa ko wań, jak i ety kiet jest of f set. Tech no lo gię tę wy ko rzy stu ją aż trzy
na czte ry an kie to wa ne firmy. Po nad po ło wa przed się biorstw ofe ru je
usłu gi przy go to wal ni oraz bli sko po ło wa usłu gi in tro li ga tor skie. W przy -
pad ku opa ko wań bli sko co czwar ta fir ma sto su je rów nież si to druk, druk
cy fro wy oraz of f set UV. Druk ety kiet cha rak te ry zu je się du żo więk szym
wy ko rzy sta niem dru ku cy fro we go, uży wa go 41% przed się biorstw po -
li gra ficz nych. 

Companies which engage in packaging/label printing and those
which plan to add this service to their portfolio are usually willing to
invest in offset printing and/or digital printing. Nearly 1/3 of companies
do not intend to invest in any technology. One in four companies plans
to invest in prepress or bookbinding in the coming 2-3 years.
Technologies such as flexo printing, screen printing and intaglio attract
less interest. 

The largest proportion of companies (88%) which engage in
packaging printing use paper as their surface material. Packaging
printing services involving plastic film or corrugated cardboard are much
less common: they are offered by one in four companies. Just under
20% of companies print on plastics. More ‘exotic’ surfaces where
printing is offered include metal, glass and fabrics. 

Offset printing is the most popular technology used for
packaging/label printing: it is used by as many as three out of four
interviewed companies. More than a half of companies offer prepress
services and nearly a half sell bookbinding services. In the case of
packages, nearly one in four companies also use screen printing, digital
printing and UV offset printing. Label printing involves a much wider
use of digital printing, which is applied by 41% of printing enterprises. 
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Spe cy ficz nym ty pem opa ko wań są opa ko wa nia ma ją ce kon takt z żyw -
no ścią. Druk te go ty pu opa ko wań jest re gu lo wa ny praw nie. Prze pi sy
kon cen tru ją się mię dzy in ny mi na far bach i la kie rach, któ re mo gą być
sto so wa ne przy na dru ku na opa ko wa niach żyw no ścio wych, tak aby
żyw ność nie by ła na ra żo na na kon takt z nie po żą da ny mi związ ka mi che -
micz ny mi. Wśród ba da nych firm po li gra ficz nych 45% ofe ru je na druk
na ta kie go ty pu opa ko wa niach. Wi docz na jest za leż ność, że wraz z wiel -
ko ścią przed się biorstw ro śnie od se tek firm zaj mu ją cych się te go ty pu
dru kiem. Bli sko co trze cia z firm za trud nia ją cych do 9 osób ofe ru je ta ki
na druk, pod czas gdy wśród firm naj więk szych co trze cia nie ma go
w ofer cie. 

Ni sko na kła do wy druk cy fro wy ety kiet cha rak te ry zu je się dru ko wa -
niem ma łej licz by ety kiet o wy so kiej ja ko ści. Me to da ta po zwa la na po -
pu lar ną per so na li za cję ety kiet. Ofe ru je go co czwar ta z prze ba da nych
firm, a 14% pla nu je wpro wa dzić go do swo jej ofer ty. Usłu gę tę czę ściej
ofe ru ją mniej sze przed się bior stwa. Ni sko na kła do wy druk cy fro wy ety -
kiet wy ko ny wa ny jest przez co trze cią fir mę za trud nia ją cą po ni żej 10
osób i je dy nie przez 15% naj więk szych firm. 

Uszla chet nia nie dru ku za raz obok dru ku ety kiet/opa ko wań żyw no -
ścio wych i ni sko na kła do we go dru ku cy fro we go ety kiet jest ko lej nym

Packages which come into contact with food represent a special
category. In this case, printing is regulated by law. Legal regulations
focus, among others, on paints and coating substances which are
allowed for use in food-related printing in order to prevent exposure to
undesirable chemicals. 45% of the interviewed companies offer printing
on such surfaces. There is a visible regularity: as the company size
increases, so does the percentage of enterprises which engage in this
kind of printing. Nearly one third of companies employing up to 9 people
offer such printing whereas among the largest companies one in three
does not offer it. 

Short run digital printing of labels involves printing a small number
of labels while ensuring high quality. This method allows to personalise
labels, which is a popular service. Such printing is offered by one in four
of the interviewed companies and 14% plan to add it to their portfolio.
This service is more likely to be offered by smaller enterprises. Short run
digital printing of labels is performed by one in three companies
employing under 10 people and only by 15% of the largest players. 

Surface processing/refining is another possible way to expand the
range of services, alongside printing of food packaging/labels and short
run digital label printing. As many as 80% of companies offer this

2013
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moż li wym spo so bem roz sze rze nia ofer ty. Aż 80% firm ofe ru je ta ką usłu -
gę. Ist nieje wie le moż li wych spo so bów uszla chet nia nia. Do naj po pu lar -
niej szych na le żą: la mi no wa nie, la kie ro wa nie UV oraz ka lan dro wa nie.
La mi no wa nie oraz la kie ro wa nie UV sto so wa ne są przez po dob ny od se -
tek przed się biorstw – po nad 70%. Du żo rza dziej spo ty ka ne jest ka lan -
dro wa nie – ofe ru je je je dy nie 14% ba da nych. Nie licz ni an kie to wa ni
sto su ją rów nież in ne me to dy uszla chet nia nia, ta kie jak hot -stam ping,
tło cze nie, zło ce nie czy na no sze nie za pa chu. 

W ce lu oce ny zna cze nia dru ku opa ko wań/ety kiet w przed się bior -
stwach po pro szo no o okre śle nie wiel ko ści udzia łu przy cho dów z te go
ty pu usług w cał ko wi tym przy cho dzie fir my. Naj więk sza część ba da nych
(bli sko 50%) za zna czy ła, iż wy no si on do 10% cał ko wi tych przy cho dów.
Wśród firm mi kro bli sko 90% oce nia udział ten na nie więk szy niż 40%.
Du ża część śred nich i du żych przed się biorstw (55%) za zna czy ła, iż przy -
cho dy z dru ku opa ko wań/ety kiet się ga ją do 30%, rów nież du ża gru pa
(41%) oce ni ła je na po nad 70% cał ko wi tych przy cho dów. Wi dać więc,
że wśród naj więk szych firm wy stę pu je spe cja li za cja w dru ku opa ko wań
i ety kiet. 

Spo śród wszyst kich firm ofe ru ją cych w swo im port fo lio druk opa ko -
wań/ety kiet 38% eks por tu je je za gra ni cę. Wi docz ne są zna czą ce róż ni -
ce od set ka eks por te rów w za leż no ści od wiel ko ści przed się bior stwa.
W przy pad ku firm mi kro je dy nie 18% eks por tu je swo je usłu gi. Pro cent
ten ro śnie wraz ze wzro stem licz by za trud nio nych. Dla firm ma łych sta -
no wi on już 37%, a dla śred nich i du żych wy no si aż 60%. Naj czę ściej
dru ko wa ne opa ko wa nia oraz ety kie ty tra fia ją do Nie miec, a w dru giej
ko lej no ści do Wiel kiej Bry ta nii. 

service. There are many different methods of surface processing for
printing purposes, the most popular being: laminating, UV coating, and
calandering. The former two are offered by similar percentages of
companies: over 70%. Calandering is far less frequent: it is offered by
merely 14% of the interviewed companies. Few respondents also apply
other surface processing methods such as hot-stamping, embossing,
gilding or scenting. 

In order to assess the significance of packaging/label printing,
companies were asked to estimate the share of their revenues from this
kind of services in their total revenues. The largest proportion of the
respondents (nearly 50%) estimated that share as up to 10% of their
total revenues. Nearly 90% micro-companies stated such services
represented no more than 40%. A large proportion of medium and large
enterprises (55%) pointed out that income from packaging/label printing
reached up to 30%, and another large group (41%) estimated them as
exceeding 70% of total revenues. Therefore, one can see specialisation
in packaging/label printing among the largest companies. 

38% of all companies which offer packaging/label printing in their
portfolio sell those services abroad. There are perceptible differences
between the percentages of exporters, depending on the size of the
enterprise. In the case of micro-companies, only 18% export their
services. This percentage goes up as the employment level rises. For
small companies it represents as much as 37%, reaching 60% in the
case of medium and large players. Most printed packaging and labels
end up in Germany, followed by the United Kingdom. 
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Dla firm priorytetem na najbliższe 2-3 lata będzie
zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa

A priority for the analysed companies in the next 2–3 years
will be to improve operational performance
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Fir my po li gra ficz ne spo dzie wa ją się dal sze go wzro stu przy cho -
dów w 2013 ro ku, jed nak po ziom zy skow no ści sek to ra ra czej nie
zwięk szy się. Dal sza kon so li da cja bran ży wy da je się nie unik nio na –
śred nie i du że przed się bior stwa znacz nie le piej oce nia ją swo je per -
spek ty wy roz wo ju niż fir my ma łe i mi kro.

O ile 2012 rok był oce nia ny przez wie le przed się biorstw ja ko sto sun -
ko wo trud ny, pro gno zy przed sta wi cie li bran ży na rok 2013 są ra czej
opty mi stycz ne. Wzro stu sprze da ży (naj czę ściej umiar ko wa ne go, o 6-
10%) spo dzie wa się 40% ba da nych przed się biorstw, utrzy ma nia obec -
ne go po zio mu – 37%, zaś spad ku – 23%.

Co istot ne – dla wy ni ków bran ży ja ko ca ło ści śred nie i du że przed -
się bior stwa po li gra ficz ne są pod tym wzglę dem wy jąt ko wo opty mi stycz -
ne. Aż 61% z nich prze wi du je, że ich przy cho dy wzro sną. Spad ków
spo dzie wa się tyl ko 8% firm w tym seg men cie. Du żo gor sze na stro je
pa nu ją wśród firm ma łych i mi kro. W ich przy pad ku ten den cja spad ko -
wa od no to wa na w 2012 ro ku prze dłu ży się tak że na rok 2013. Wy ni ki
te wska zu ją, że zna cze nie seg men tu mniej szych przed się biorstw bę dzie
ma leć, zaś więk szych firm – ro snąć. In ny mi sło wy, moż na się spo dzie -
wać dal szej kon so li da cji bran ży.

Wnio sek ten po twier dza ją pro gno zy przed się biorstw do ty czą ce zmia ny
licz by pod mio tów dzia ła ją cych w bran ży. Ba da ne fir my po li gra ficz ne spo -
dzie wa ją się, że pro ce sy kon so li da cyj ne bę dą po stę po wać – aż 77% z nich
pro gno zu je, że w cią gu naj bliż szych 2-3 lat licz ba pod mio tów w bran ży

Printing companies expect the year 2013 to bring further
increases in revenues, yet the profitability levels in the sector are
unlikely to change. Further consolidation of the sector seems
inevitable: medium and large enterprises assess their growth
prospects much more optimistically than small and micro-
companies.

While 2012 was assessed by many enterprises as relatively difficult,
the forecasts of industry players for 2013 are fairly optimistic. An
increase in sales (moderate in most cases, by 6–10%) is expected by
40% of the interviewed enterprises. 37% think the current sales will be
retained whereas 23% anticipate a decline.

Medium and large printing enterprises are exceptionally optimistic in
this regard, which is significant for the performance of the industry as
a whole. As many as 61% of them believe that their revenues would go
up. Declining figures are expected by only 8% of companies in this
segment. The sentiments are much gloomier among small and micro-
companies: in their case, the downward trend recorded in 2012 will
extend onto 2013 as well. Those results indicate that the significance
of smaller players will keep dwindling while larger enterprises will play
an increasingly important role. In other words, we can expect further
consolidation of the industry.

This conclusion is confirmed in the respondents’ forecasts regarding
the change in the number of players in their industry. The interviewed

Przyszłość sektora

The future of the printing sector

Prognozowana zmiana sprzedaży firm poligraficznych w 2013 roku w stosunku do roku 2012
Forecast change in sales of printing companies, 2013 versus 2012
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bę dzie ma leć. Co cie ka we, czę ściej są o tym prze ko na ne fir my mi kro i ma -
łe, czy li te, któ rych ewen tu al na kon so li da cja do tknie naj bar dziej.

Po mi mo to nie wi dać opty mi zmu co do wzro stu ren tow no ści bran ży.
Fir my od czu wa ją pre sję ce no wą i nie wi dzą więk szych per spek tyw
na zwięk sze nie marż. Tyl ko co dzie sią ta ba da na fir ma spo dzie wa się, że
w 2013 ro ku ren tow ność pol skiej po li gra fii wzro śnie. Co wię cej, aż 57%
przed się biorstw pro gno zu je spa dek ren tow no ści. Po dob nie jak w przy -
pad ku in nych kwe stii fir my śred nie i du że wy ka zu ją więk szy opty mizm
niż mniej sze pod mio ty, jed nak i w ich przy pad ku trud no mó wić o do -
brych pro gno zach.

Osią gnię cie wzro stu w la tach spo wol nie nia go spo dar cze go wy ma gać
bę dzie od firm po li gra ficz nych pod ję cia ini cja tyw o stra te gicz nym zna -
cze niu dla przed się bior stwa. Dla ba da nych firm prio ry te tem na naj bliż -
sze 2-3 la ta bę dzie przede wszyst kim zwięk sze nie efek tyw no ści
ope ra cyj nej przed się bior stwa, dy wer sy fi ka cja i roz bu do wa ofer ty pro -
duk to wej (co nie rzad ko ozna cza ko niecz ność za ku pu no wych ma szyn
i urzą dzeń) oraz po zy ska nie od bior ców na ryn kach za gra nicz nych. Wśród
pla no wa nych dzia łań wy mie nia no bar dzo czę sto tak że po szu ki wa nie
no wych do staw ców oraz opty ma li za cje fi nan so we, jed nak w więk szo -
ści przy pad ków nie bę dą one mia ły prio ry te to we go cha rak te ru.

companies expect consolidation to progress: as many as 77% of them
predict that the number of entities in the sector will go down in the next
2-3 years. Interestingly, this belief is more commonly expressed by
micro- and small companies i. e. those which are likely to be most
affected by consolidation.

Nevertheless, there seems to be no optimistic outlook as regards
profitability of the printing industry. Companies struggle with pricing
pressures and do not see any prospects for elevating their margins. Only
one in ten of the studied companies expects profitability figures of the
industry to go up in 2013. Moreover, as many as 57% of the enterprises
forecast a decline in profitability. Much as in other matters, medium and
large players demonstrate greater optimism than smaller players but
even in this case one cannot talk about good prospects.

In order to achieve growth in the years of economic downturn,
printing companies will need to undertake strategically important
initiatives. A priority for the analysed companies in the next 2-3 years
will be to improve operational performance, to diversify and expand
their product portfolio (which often entails the need to buy new
machinery and equipment) and to find customers on international
markets. Among the proposed activities, companies very often
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Fir my pla nu ją w więk szym stop niu wy ko rzy stać moż li wo ści dru ku cy -
fro we go oraz roz wi nąć usłu gi zwią za ne z przy go to wa niem do dru ku
i opra wą. W per spek ty wie 2-3 lat mo że wzro snąć tak że wy ko rzy sta nie
of f se tu, jed nak ist nie je tak że gru pa firm, któ re chcą zmniej szyć wy ko -
rzy sta nie tej tech no lo gii.

In we sty cje w ba zę pro duk cyj ną, pla no wa ne w cią gu naj bliż szych 2-
3 lat przez 68% ba da nych firm, bę dą wy ma ga ły znacz nych za so bów fi -
nan so wych. Po ło wa firm (50%) za mie rza fi nan so wać roz wój z wła snych
środ ków (go tów ki, ka pi ta łu wła sne go). Wi docz ny jest znacz ny wzrost
w po rów na niu z ro kiem ubie głym, kie dy to na tę for mę fi nan so wa nia
wska za ło tyl ko 35% przed się biorstw. Naj czę ściej wy bie ra nym spo so -
bem fi nan so wa nia za rów no w ze szłym, jak i obec nym ro ku po zo sta je
le asing (60%). 

mentioned the search for new suppliers and financial optimisation, yet
those activities are unlikely to be seen as priorities in most cases.

Companies plan to make a greater use of the opportunities associated
with digital printing and to expand services related to prepress and
bookbinding. In the next 2–3 years the use of offset printing is also likely
to increase, yet a number of companies intend to reduce their
involvement in that technology.

Investments in production facilities, planned by 68% of the
interviewed companies in the next 2–3 years, will call for considerable
financial resources. A half of the companies (50%) intend to finance
growth from their own funds (cash or equity). There has been a marked
increase in comparison with last year, when this form of financing was
mentioned by only 35% of the participating companies. Leasing remains
the most preferred financing method (60%), both this year and in the
preceding study.
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Forecast change in the use of technologies in printing companies in the next 2-3 years
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Polska należy do nielicznych krajów europejskich, 
w których sektor poligraficzny rozwija się

Poland is among those few European countries where 
the printing sector is actually growing
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Ja cek BAJ GER
Part ner w fir mie do rad czej KPMG

– KPMG po raz ko lej ny prze pro wa dzi ło ba da nie sta nu oraz per -
spek tyw ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce. Dla cze go po li gra fia wzbu -
dza u Pań stwa tak du że za in te re so wa nie?

– Te go rocz na edy cja ra por tu jest już trze cią pu bli ka cją do ty czą cą ryn -
ku po li gra ficz ne go po wsta łą we współ pra cy KPMG z Pol skim Brac twem
Ka wa le rów Gu ten ber ga. Na sze za in te re so wa nie bran żą po li gra ficz ną
wy ni ka z po ten cja łu i zna cze nia te go sek to ra w go spo dar ce. Bran ża po -
li gra ficz na w na szej opi nii czę sto nie spo ty ka się z za słu żo nym uzna -
niem. Ma ło kto ma świa do mość, iż jest to jed na z naj pręż niej
roz wi ja ją cych się branż prze my słu prze twór cze go. W 2012 re al ny wzrost
pro duk cji sprze da nej w ma łych, śred nich i du żych przed się bior stwach
po li gra ficz nych się gnął bli sko 9%. Sza cu je my, że naj bliż szy rok, ze wzglę -
du na spo wol nie nie eko no micz ne za rów no na ryn ku kra jo wym, jak i ryn -
kach za gra nicz nych, przy nie sie spo wol nie nie te go wzro stu do 4%. Ta ka
sy tu acja nie utrzy ma się jed nak dłu go, rok 2014 po wi nien po zio mem
wzro stu przy po mi nać rok 2012. Fakt, że cięż ka sy tu acja go spo dar cza
po wo du je je dy nie chwi lo we spo wol nie nie roz wo ju po twier dza tyl ko po -
ten cjał te go sek to ra. Co wię cej, pol ska po li gra fia jest bar dzo waż nym
pra co daw cą. Sek tor da je za trud nie nie bli sko 50 tys. osób. W ostat nim
ro ku po wsta ło w nim bli sko 3 tys. no wych miejsc pra cy. Co raz więk sze
zna cze nie bran ży, sze ro ki wa chlarz usług ofe ro wa nych przez fir my po li -
gra ficz ne oraz po stę pu ją ca kon so li da cja czy nią po li gra fię bar dzo in te re -
su ją cym obiek tem ana liz. 

– Ja kie są moc ne i sła be stro ny pol skie go sek to ra po li gra ficz ne -
go oraz jak wpły wa ją one na pla ny firm po li gra ficz nych?

– Od po wie dzi re spon den tów z te go rocz ne go ba da nia wska zu ją, że
moc ny mi stro na mi ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce jest know -how, sto -
so wa nie róż no rod nych ma te ria łów i no wo cze snych tech no lo gii oraz wy -
so ki po ziom kadr. Nie ste ty, tak jak w każ dym biz ne sie, rów nież
w po li gra fii wy stę pu je wie le pro ble mów, z któ ry mi mu szą so bie ra dzić
przed się bior cy. Naj czę ściej za sła be stro ny pol skiej po li gra fii uzna je się
ni ski po ziom marż oraz wy so kie kosz ty ma te ria łów oraz urzą dzeń. Du -
żym za gro że niem dla ryn ku jest nie pew na sy tu acja go spo dar cza w Pol -
sce oraz Eu ro pie, któ ra bez po śred nio wpły wa na po pyt na usłu gi
po li gra ficz ne. Z dru giej stro ny, naj więk sza szan sa na roz wój wią że się
z eks por tem. W tej chwi li pol skie przed się bior stwa nie wy ko rzy stu ją
w peł ni swo ich mo cy pro duk cyj nych. Zwięk sze nie sprze da ży usług
na ryn ki ze wnętrz ne po zwo lił by bran ży na osią gnię cie wyż szych zy sków

Ja cek BAJ GER
Partner at KPMG

– KPMG has conducted another study on the condition and
prospects of the printing market in Poland. Why does the printing
industry evoke such a serious interest?

– This year’s edition of the report is the third publication on the
printing market prepared jointly by KPMG and the Polish Guild of
Gutenberg Knights. Our interest in the printing sector stems from its
potential and significance for the economy. In our view, the printing
industry does not always receive the recognition it deserves. Few people
realise that this is one of the most robust and growing sectors of the
manufacturing industry. In 2012, the real growth in production sold by
small, medium and large printing companies reached nearly 9%. Given
the economic downturn in Poland and on international markets, we
believe that this figure will slow down to 4% this year. However, this
situation will not persist for long and 2014 should bring a growth rate
similar to that recorded in 2012. The fact that a challenging economic
situation slows down growth only temporarily confirms the high
potential of the sector. Moreover, the Polish printing industry is a very
important employer. The sector gives jobs to nearly 50 thousand people.
Last year it generated nearly 3 thousand new jobs. The growing
significance of the sector, the broad array of services offered by printing
companies and the progressing consolidation make the printing industry
a very interesting subject of analysis. 

– What are the strengths and weaknesses of the Polish printing
sector and how do they affect the plans of printing companies?

– Answer given by the respondents in this year’s study indicate that
strengths of the printing industry in Poland include its know how,
utilisation of varied materials and modern technologies, and high quality
of personnel. Regretfully, as in any other business, also the printing
sector is faced with numerous problems that entrepreneurs have to
grapple with. When asked about weaknesses of the sector, most
respondents mention low margin levels and high costs of materials and
equipment. A serious threat for the market comes from the uncertain
economic situation in Poland and Europe, which directly affects the
demand for printing services. On the other hand, the greatest growth
opportunity comes from export markets. At present, Polish companies
do not utilise their full production capacities. An increase in sales to
external markets would help the industry to achieve higher profits and
performance levels. The plans for the next 2–3 years will focus exactly

Poligrafia dzisiaj i jutro 

– opinie ekspertów 

The present day and the future 

of the printing industry – experts’ opinions 
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i po zio mu efek tyw no ści. Pla ny firm na naj bliż sze 2-3 la ta bę dą kon cen -
tro wa ły się wła śnie na zwięk sze niu eks por tu oraz dy wer sy fi ka cji i roz -
bu do wie ofer ty pro duk to wej. Zmia ny w stra te gii po cią gną za so bą
roz bu do wę ba zy pro duk cyj nej. Na ten mo ment aż dwie na trzy fir my de -
kla ru ją ta kie in we sty cje. 

– Skąd Pań stwa za in te re so wa nie dru kiem opa ko wań i ety kiet?
Jak roz wi nię ta jest ta dzia łal ność w pol skich fir mach po li gra ficz -
nych?

– Druk opa ko wań i ety kiet, w szcze gól no ści na ryn ki za gra nicz ne, jest
te raz w fa zie naj więk sze go roz wo ju. Świad czy o tym znacz ny no mi nal -
ny wzrost war to ści eks por tu. W la tach 2009-2012 eks port ta kich to wa -
rów jak opa ko wa nia kar to no we i ety kie ty wzrósł o 50%, pod czas gdy,
wzrost eks por tu ksią żek, ga zet się gał 20%. Aż dwie na trzy fir my ma ją
w swo jej ofer cie druk opa ko wań lub ety kiet, lub obie te usłu gi. Co cie -
ka we, usłu ga ta jest ofe ro wa na na rów ni w fir mach mi kro jak i du żych
za kła dach po li gra ficz nych. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ana liz po ka zu ją,
że fir my po li gra ficz ne zaj mu ją ce się dru kiem opa ko wań i ety kiet w więk -
szym stop niu wy ko rzy stu ją mo ce pro duk cyj ne oraz ce chu ją się szyb szym
wzro stem sprze da ży. Co wię cej, aż 55% przed się biorstw trud nią cych się
te go ro dza ju dru kiem eks por tu je swo je to wa ry na ryn ki za gra nicz ne.
Dla po rów na nia, je dy nie 40% firm nie dru ku ją cych opa ko wań/ety kiet zaj -
mu je się eks por tem. 

– W ja ki spo sób KPMG mo że po móc pol skim przed się bior stwom
po li gra ficz nym?

– KPMG mo że za pew nić wspar cie w peł nym za kre sie usług, świad -
czo nych dla swo ich klien tów. KPMG ko ja rzo ne jest czę sto ja ko fir ma au -
dy tor ska, ale to tyl ko cześć na szej dzia łal no ści. Wspo ma ga my
przed się bior ców we wspo mnia nym już wcze śniej pro ce sie po zy ska nia
środ ków po mo co wych. Waż nym ob sza rem jest do radz two po dat ko we,
któ re mo że przy nieść bran ży spo ro ko rzy ści w po sta ci oszczęd no ści
po stro nie kosz tów oraz stwo rze nia opty mal nych po dat ko wo struk tur
dzia ła nia biz ne su. Nie mu si od ra zu cho dzić o pla no wa nie mię dzy na ro -
do we, ale o struk tu ry kra jo we z wy ko rzy sta niem np. spół ek oso bo wych,
do stęp ne rów nież dla ma łych przed się bior ców. Pro ces kon so li da cji bran -
ży jest rów nież oka zją do re struk tu ry za cji oraz wspar cia przy pro ce sach
prze jęć. KPMG mo że być do rad cą biz ne so wym, któ ry po mo że za rów no
przed się bior com szu ka ją cym oka zji do roz sze rze nia swo jej dzia łal no ści
po przez prze ję cia i na by cia in nych firm, a tak że tym, któ rzy bę dą chcie li
spie nię żyć swo ją do tych cza so wą dzia łal ność w spo sób jak naj bar dziej
efek tyw ny eko no micz nie, ale i ko rzyst ny pod wzglę dem ob cią żeń po -
dat ko wych. Mo że my zna leźć in te re su ją ce fir my do za ku pu jak i po móc
w zna le zie niu na byw cy tym, któ rzy z biz ne su bę dą się chcie li wy co fać.
To oczy wi ście tyl ko przy kła dy, fak tycz ny za kres na szych usług do stęp -
nych dla bran ży jest o wie le szer szy.

– Czy za tem KPMG mo że wspo ma gać nie tyl ko du żych gra czy,
ale rów nież ma łych i śred nich przed się bior ców z bran ży po li gra -
ficz nej?

– Jak naj bar dziej. Spo ra część na szych obec nych klien tów wy wo dzi
się wła śnie z sek to ra ma łych i śred nich przed się biorstw. Jest to dla nas
bar dzo waż na gru pa przed się bior ców. Stwo rzy li śmy na wet spe cjal ny ze -

on boosting exports, and on diversifying and expanding the product
range. Once strategies are redesigned, expansion of production facilities
will follow. At present, two out of three companies claim they intend to
make such investments. 

– Where does your interest in packaging and label printing come
from? How advanced is this type of activity in Polish printing
companies?

– The printing of packaging and labels, especially for foreign markets,
has now reached a peak. This is reflected in the considerable nominal
increase in the value of exports. In 2009–2012 the exports of goods
such as paperboard packages and labels leapt by 50% whereas the
export of books and newspapers went up by nearly 20%. As many as
two in three companies offer packaging and/or label printing as part of
their services. Interestingly enough, this service is offered by micro-
companies as well as large printing services providers. Our analysis has
shown that printing companies which engage in packaging/label
printing are more likely to utilise a higher percentage of their capacities
and record faster sales growth. Moreover, as many as 55% of companies
which are active in this line of business export their goods to foreign
markets. For the sake of comparison, only 40% of enterprises which
do not offer this service sell anything to foreign markets. 

– How can KPMG help Polish printing enterprises?
– KPMG may help companies, supporting them with the full range of

its services. While KPMG is often perceived as an audit company, this is
only one part of our business. We support clients in the process of
applying for aid funding. Tax advisory is another important area, one
that may bring substantial benefits for the industry, leading to cost
savings and developing tax-optimised business structures. This does not
necessarily involve international planning but may concern domestic
structures such as partnerships (as this is also available to small
businesses). Consolidation trends within the industry also provide an
opportunity for restructuring and for M&A support services. KPMG may
become a business advisor to help companies search for opportunities
to expand their business through M&A in the most cost-efficient and
tax-optimised manner. We can help companies to find interesting
acquisition targets or to identify buyers for those who want to withdraw
from their business. Naturally, those are just examples but the actual
range of our services for the industry is much broader.

– Does that mean that KPMG is in a position to support not only
major players but also small and medium enterprises from the
printing industry?

– Very much so. A considerable proportion of our current clients come
from the SME industry. For us, this is an important group of enterprises.
We have even established a dedicated team to support Polish-owned
companies, with a special focus on SMEs and family businesses. The
printing industry, where small companies prevail, ideally corresponds
with the profile of this KPMG team. We do hope that KPMG support will
help those companies to achieve growth and thrive on this highly
competitive market.
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spół zaj mu ją cy się ob słu gą firm na le żą cych do pol skich wła ści cie li, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ma łych i śred nich przed się biorstw oraz
firm ro dzin nych. Bran ża po li gra ficz na, gdzie do mi nu ją ma łe przed się -
bior stwa ide al nie pa su je do pro fi lu usług te go ze spo łu. Ma my na dzie ję,
że dzię ki wspar ciu KPMG fir my te bę dą się roz wi ja ły i jesz cze le piej ra -
dzi ły so bie na bar dzo prze cież kon ku ren cyj nym ryn ku.

Ja cek KU ŚMIER CZYK
Kanc lerz, Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga

Mi mo wszech obec ne go w Eu ro pie kry zy su i upodo ba nia me diów
do złych wia do mo ści, w Pol sce cią gle zda rza ją się po zy tyw ne in for ma -
cje go spo dar cze; do dat ni bi lans w ob ro cie za gra nicz nym, sta bi li zu ją cy
się po ziom bez ro bo cia, a w przy pad ku na szej ga łę zi go spo dar ki ro sną -
cy eks port, sto sun ko wo ni ska licz ba ban kructw oraz sta bil ny po ziom wy -
na gro dzeń, da ją cy ro dzi mym przed się bior stwom kon ku ren cyj ną
prze wa gę na in nych ryn kach. 

Ogól nie rzecz uj mu jąc, po mi mo nie zmien nie ist nie ją cych pro ble mów,
o któ rych pi sa łem w ro ku ubie głym, w po rów na niu z za sad ni czą więk -
szo ścią kra jów eu ro pej skich sy tu acja w Pol sce, w ob sza rze po li gra fii
i pro duk cji opa ko wań dru ko wa nych, nie przed sta wia się tra gicz nie. Moż -
na by na wet po ku sić się o stwier dze nie, że jest nie zła, gdy by nie roz -
pacz li wie ni ska ren tow ność pro duk cji wy ni ka ją ca ze spad ku cen, któ re
cią gle nie zna la zły dna, bra ku re zerw ka pi ta ło wych w przed się bior -
stwach oraz wy ha mo wa nie po py tu na ryn ku we wnętrz nym.

Nie ste ty spraw dzi ły się prze wi dy wa nia w od nie sie niu do znacz ne go ogra -
ni cze nia pro duk cji ga ze to wej oraz po głę bia ją cych się pro ble mów ma łych za -
kła dów po li gra ficz nych o ni skim stop niu spe cja li za cji. Na to miast za po wia da ny
pro ces do mi na cji ryn ku przez tech no lo gie dru ku cy fro we go nie wy szedł po -
za fa zę agre syw nej pro mo cji, któ ra wy czer paw szy bu dże ty mar ke tin go we,
wy raź nie stra ci ła im pet, a co za tym idzie, je ste śmy świad ka mi w mia rę spo -
koj nej in te gra cji al ter na tyw nych roz wią zań z tra dy cyj ny mi.

Koń czą ca się do stęp ność fun du szy eu ro pej skich z per spek ty wy 2007-
2013 schła dza tro pi kal ny kli mat nie do koń ca prze my śla nych in we sty cji
w ma szy ny i urzą dze nia, a za po wia da ne zmia ny w spo so bie dys po no -
wa nia środ ka mi z per spek ty wy 2014-2020 z pew no ścią po mo gą upo -
rząd ko wać ry nek w nad cho dzą cych la tach.

Przy go to wu jąc tą wy po wiedź, się gną łem oczy wi ście do tej z ro ku
ubie głe go i mu sze przy znać, że za war te w niej prze wi dy wa nia po zo sta -
ją w mo cy, tak wczo raj jak i ju tro, waż ną kwe stią bę dzie in te gra cja
przed się biorstw wo kół bran żo we go sa mo rzą du go spo dar cze go.

Tu war to wspo mnieć o naj młod szym pro jek cie po wo ła nia do ży cia
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Opa ko wań Kar to no wych, za ini -
cjo wa ny przez ECMA – the Eu ro pe an Car ton Ma kers As so cia tion w cza -
sie tar gów Pac ka ging In no va tions 2013 w War sza wie.

Wy da je się, że to ni szo we przed się wzię cie mo że wy star to wać z suk -
ce sem, bo wiem ist nie je sil na po trze ba stwo rze nia ogól no do stęp nej plat -
for my ko mu ni ka cyj nej w ska li kra jo wej, któ ra rów no cze śnie po zwa la ła by
na in te gra cję z funk cjo nu ją cy mi struk tu ra mi o cha rak te rze mię dzy na ro -
do wym.

Jacek KUŚMIERCZYK
Chancellor, Polish Guild of Gutenberg Knights

Despite the omnipresent crisis in Europe and the media predilection
for bad news, Poland is still a source of good news in the economy, such
as a positive foreign trade balance, a stabilising unemployment rate
and, in the case of our industry, a growing exports figure, a relatively
small number of bankruptcies and a stable level of salaries and wages,
giving our local businesses a competitive advantage on other markets. 

Overall, despite the persisting problems I highlighted last year,
Poland’s situation in the printing and printed packaging sector does not
look gloomy in comparison with the majority of other European
countries. One might even venture to say that the situation is not bad,
were it not for the dramatically low profitability resulting from falling
prices which, incidentally, still have not hit the rock bottom. Other factors
include the lack of capital reserves in enterprises and the much lower
demand on the domestic market.

Regretfully, last year’s forecasts about a significant reduction of
newspaper production and the aggravating problems in small, fairly
unspecialised printing shops turned out to be true. On the other hand,
the much-announced dominance of digital printing technologies has not
gone beyond aggressive promotion. Having exhausted marketing
budgets, those efforts have clearly lost their initial impetus. As a result,
we are witnessing a fairly peaceful process of integration between
traditional and alternative solutions.

The nearing end of European aid funding for the period of 2007–
2013 is cooling off the rushed, yet not always carefully considered,
investments in machinery and equipment. The announced changes in
the fund allocation policies for the 2014–2020 EU financial framework
will certainly help to streamline the market for the years to come.

When preparing this year’s commentary, I referred to my last year’s
one and I must admit that those predictions still hold valid. Much as in
the past, integration of companies around the sectors’ self-government
will continue to be an important consideration.

And this is a good place to mention the most recent project, i. e. the
establishment of the Polish Association of Paperboard Packaging
Manufacturers initiated by ECMA (the European Carton Makers
Association), during the Packaging Innovations 2013 fair in Warsaw.

This seemingly niche-focused initiative might be off to a success since
there is a strong need for an openly accessible nation-wide
communication platform that would also liaise with the existing
international initiatives.

However, regardless of organisations and their areas of specialisation,
areas of common action should be identified for our community as
a whole. One such goal would be to have our sector listed as one of
Poland’s priority industries, as this would give us access to public
funding earmarked for foreign promotion.

It is worth remembering that public funding for economic missions
and commercial exhibitions is already available.

In the coming years, success will be attained by those companies
which know how to integrate a number of added value services, e. g.
in logistics, promotion or multimedia communication, with traditional
client services.
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Bez wzglę du jed nak na spe cja li za cję po szcze gól nych or ga ni za cji, po -
win ny one de fi nio wać ob sza ry wspól nych dzia łań na rzecz ca łe go śro -
do wi ska. Ta kim ce lem mo gło by być na przy kład wpi sa nie bran ży na li stę
prio ry te to wych dzia łów pol skiej go spo dar ki, co da ło by nam do stęp
do fun du szy pu blicz nych prze zna czo nych na pro mo cje za gra nicz ną.

War to pa mię tać, że już w chwi li obec nej na ryn ku są do stęp ne środ -
ki pu blicz ne, któ ry mi moż na fi nan so wać re ali za cję mi sji go spo dar czych
oraz wy staw han dlo wych.

W nad cho dzą cych la tach suk ces bę dzie udzia łem przed się biorstw po -
sia da ją cych umie jęt ność in te gra cji sze re gu do dat ko wych usług, na przy -
kład z za kre su lo gi sty ki, pro mo cji, mul ti me dial nej ko mu ni ka cji,
z tra dy cyj nie świad czo ny mi na rzecz klien tów.

In no wa cja, sło wo naj czę ściej od mie nia ne we wszyst kich przy pad kach
przez po li ty ków i do rad ców go spo dar czych, mu si po ja wiać się nie tyl ko
w słow ni kach przed się bior ców, ale rów nież w ich stra te gicz nych dzia -
ła niach.

Nie za po mi naj my, że ozna cza ono po za do stę pem do uni kal nej tech -
no lo gii, rów nież no wa tor skie me to dy pro wa dze nia pod mio tów go spo -
dar czych, szko le nia pra cow ni ków oraz bu do wy ze spo łów han dlo wych.
Wszyst ko wska zu je na to, że te go ty pu pro jek ty bę dą szcze gól nie wspie -
ra ne w opar ciu o fun du sze eu ro pej skie.

Ko rzy ści po win ni śmy też szu kać w łą cze niu kom pe ten cji róż nych firm
i to nie ko niecz nie po przez pro ces akwi zy cji ka pi ta ło wej, ale tak że dzię -
ki wspól nym przed się wzię ciom, ko ope ra cji czy też wy mia nie do świad -
czeń pod czas spo tkań bran żo wych.

Szcze gól nie god ny mi uwa gi bę dą pro jek ty mię dzy na ro do we, bo wiem
Eu ro pa jest już dzi siaj znacz nie bar dziej zin te gro wa na na płasz czyź nie
go spo dar czej niż nam się wy da je.

Koń cząc, chciał bym jesz cze zwró cić uwa gę czy tel ni ków na jed ną nie -
zwy kle istot ną kwe stię, mia no wi cie na fakt, że w cięż kich cza sach rzą -
dzi go tów ka, za tem war to pro wa dzić bar dzo re stryk cyj ną po li ty kę
fi nan so wą, bo wiem ry nek z ca łą pew no ścią bę dzie eli mi no wał pod mio -
ty sła be, a na ła two do stęp ne fi nan so wa nie ze stro ny ban ków, to wa -
rzystw le asin go wych czy na wet do staw ców, co raz trud niej bę dzie li czyć.

Pod su mo wu jąc, ape lu ję do wszyst kich przed sta wi cie li bran ży, wspie -
raj my się wza jem nie, szu kaj my i co naj waż niej sze, znaj duj my ele men ty
sy ner gii w na szych dzia ła niach, in we stuj my w ko mu ni ka cję z in ny mi
uczest ni ka mi ryn ku, al bo mó wiąc w skró cie, bądź my part ne ra mi w pro -
mo cji pol skiej po li gra fii!

Tych z Pań stwa, któ rzy w II wy da niu ra por tu zwró ci li uwa gę na opis
pro jek tu „In sty tut Gu ten ber ga” chcę za pew nić, że przed się wzię cie to nie
zo sta ło za nie cha ne. Wy ma ga ono jed nak znacz nie wię cej pra cy i uwa -
gi, a w kon se kwen cji i cza su, niż po cząt ko wo nam się wy da wa ło. O roz -
wo ju sy tu acji, bę dzie my więc w mia rę po stę pu prac, in for mo wać.

‘Innovation’ is perhaps the most commonly used word among
politicians and business consultants. Yet innovation must not only make
it to entrepreneurs’ vocabularies but also to their strategic actions.

Importantly, apart from access to unique technologies, innovation
also stands for innovative methods to run a business, do staff training
or build teams in sales. The odds are that such types of projects will be
particularly strongly supported through EU funding.

We should also seek benefits in merging the competencies of various
companies, not necessarily through capital acquisitions but also through
joint ventures, collaborative efforts and exchange of experience at
industry events.

Particular attention should be focused on international projects since
Europe today is much more integrated at the economic level than we
tend to believe.

I will not go into deliberations on the developments in specific
techniques and technologies since I believe that my colleagues will do it
comprehensively.

Before I finish, let me draw readers’ attention to one crucial aspect:
since cash is the king in hard times, it is a good idea to run a tight
financial policy since the market will certainly eliminate underperforming
players and it will be increasingly difficult to obtain financing from
banks, leasing companies or even suppliers.

To recap, I would like to appeal to all people from our industry: let us
support one another, let us seek and find synergies in our activities, let
us invest in communication with other market players. In other words,
let’s partner in promoting the Polish printing industry!

And a message to all readers who noticed the description of the
‘Gutenberg Institute’ in the second edition of the report: let me assure
you that the initiative has not been abandoned. However, it calls for
much more work and attention and, consequently, much more time than
we had initially expected. We will keep you posted about developments
as the work progresses.

Krzysz tof PINDRAL
President of Board, Heidelberg Polska Sp. z o.o.

As anticipated, the situation of printing companies continues to
undergo critical changes. After an important event, i. e. the Drupa fair
in 2012, which provided companies with an opportunity to confront
their own situation with that of other players and to explore solutions
which are about to be launched, printing companies adopted two
strategies. Under the first one, companies conduct an instant analysis
of their environment and resources and then adopt some forward-
looking measures. Under the second strategy companies come to terms
with the fact that the world is changing and they decide to wait for
‘better times’ in the economy. The former strategy often entails minor
or major changes in the enterprise and focuses on expanding the fleet
and finding new markets or on changing the corporate structure in order
to introduce lean manufacturing. In the latter case, companies undertake
the risk of remaining in the same place. However, this kind of status
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Krzysz tof PINDRAL
Pre zes Za rzą du, He idel berg Pol ska Sp. z o.o.

Zgod nie z wcze śniej szy mi prze wi dy wa nia mi sy tu acja przed się biorstw
po li gra ficz nych w dal szym cią gu pod le ga pro ce so wi istot nych prze mian.
Po waż nym wy da rze niu ja kim by ły tar gi po li gra ficz ne dru pa w ro ku 2012
i moż li wo ścią skon fron to wa nia wła snej sy tu acji z tym co obec nie jest
na ryn ku i ja kie roz wią za nia bę dą do stęp ne za chwi lę, dru kar nie przy -
ję ły dwie stra te gie. Pierw sza po le ga na bły ska wicz nej ana li zie oto cze -
nia i za so bów fir my, a co za tym idzie pod ję cia dzia łań „do przo du”.
Dru ga na przy ję ciu do wia do mo ści te go, że świat się zmie nia i ocze ki -
wa niu na lep sze cza sy w go spo dar ce. Ta pierw sza zwią za na czę sto z de -
cy zja mi o mniej szych lub więk szych zmia nach w przed się bior stwie, jest
skie ro wa na pro gre syw nie ku roz wo jo wi w za kre sie par ku ma szy no we -
go, no wych ryn ków zby tu lub zmia nie struk tu ry i dą że niu do le an ma -
nu fac tu ring. W dru gim przy pad ku fir my bio rą na sie bie ry zy ko zwią za ne
z po zo sta niem w miej scu. Ta ki sta tus quo nie wró ży nic do bre go i jest
tyl ko stra te gią po zor ną. To oczy wi ste, że nie każ dy ma moż li wo ści, po -
ten cjał lub po mysł na to co da lej, jak przejść przez ko lej ny kry zys obron -
ną rę ką. Ale to nie ste ty rzad ko jest do bra stra te gia. Nie cho dzi o to, że by
na si łę coś zmie niać lub in we sto wać. Prze mysł po li gra ficz ny co raz moc -
niej zwią za ny jest z me dia mi elek tro nicz ny mi co wy mu sza ko niecz ność
spraw nej, bły ska wicz nej wy mia ny in for ma cji ze zle ce nio daw ca mi i szu -
ka nia za rów no miejsc gdzie moż na przy śpie szyć i upro ścić pro ces pro -
duk cyj ny, a z dru giej stro ny za ofe ro wać pro dukt w ja ko ści i ce nie, któ rej
ocze ku je klient. 

Pa mię taj my, to co już wie lo krot nie pod kre śla li śmy, że du ża część na -
szych za kła dów po li gra ficz nych nie róż ni się już, al bo wy prze dza dru -
kar nie za gra nicz ne pod wzglę dem tech no lo gicz nym i umie jęt no ści
szu ka nia nisz. Wo lu men pro duk cji po li gra ficz nej per sal do nie spa da
a ro śnie, na wet je śli prze su wa się on w kie run ku okre ślo nych seg men -
tów, np. opa ko wań. Jed nak część dru karń nie bę dzie w sta nie po ra dzić
so bie z ko lej nym eta pem zmian i do sto so wa nia się do co raz szyb sze go
tem pa zja wisk wy stę pu ją cych wo kół nich. Mo im zda niem jest to zja wi -
sko zu peł nie na tu ral ne – i na wet je śli za brzmi to zbyt bru tal nie – oczy -
wi ste z punk tu wi dze nia go spo da rek, zwłasz cza w świe cie, któ ry
na na szych oczach zmie nia się w tem pie do świad cza nym w prze szło ści
w per spek ty wie kil ku po ko leń. 

Ja ko do staw ca w ska li glo bal nej je ste śmy w sta nie za uwa żyć, i mam
na dzie ję pre cy zyj nie zde fi nio wać te pro ce sy, któ re za cho dzą w na szej
bran ży. Do ty czą one świa ta ale tak że i Pol ski. Po li gra fia ma w so bie
ogrom ny po ten cjał i je stem prze ko na ny, że za na sze go ży cia i jesz cze
dłu żej na dal bę dzie od gry wać istot ną ro lę w prze my śle świa to wym. Bę -
dzie się jed nak zmie niać cho ciaż by wy ko rzy sta nie tech no lo gii – tej któ -
rą obec nie zna my – to pew ne. 

Waż ne jest i ten trend moż na za uwa żyć rów nież roz ma wia jąc z wła -
ści cie la mi dru karń w Pol sce, że po li gra fia, dru kar stwo, cze ka jesz cze wie -
le zmian, i tak jak to ma miej sce w in nych bran żach, cze ka nas przej ście
od mo de lu tra dy cyj ne go funk cjo no wa nia w sta bil nym śro do wi sku,
do mo de lu dy na micz ne go biz ne su, gdzie de cy zje ope ra cyj ne i stra te -
gicz ne po dej mu je się na co dzień. 

Mu si my wszy scy za ło żyć, że ten mo del tra dy cyj nej dru kar ni ostat -
nich 50 lat jest już za na mi, czy nam się po do ba czy nie. Dru kar nia

does not promise much good and is only illusory as a survival strategy.
Obviously, not all companies have the possibilities, potential or ideas
that would help them go through another crisis intact. However, such
a passive strategy rarely proves effective. One should not view changes
or investments as something that is being enforced upon them. In fact,
the printing industry is increasingly dependent on the electronic media,
which forces players to exchange information with clients on a rapid
basis and to seek points where the production process can be
accelerated and simplified. On the other hand, they still need to deliver
a product with the quality and price that are expected by customers. 

Let us remember what has been highlighted on many occasions:
a large proportion of Polish printing facilities are no longer behind their
foreign counterparts. In fact, they outperform many international
competitors in terms of technologies and the ability to find market
niches. The production volume is not declining. On the contrary, it is
rising, even if partly shifting towards specific segments, such as
packaging. However, some printing shops will not be able to cope with
another stage of change and adjust to the ever faster pace of
developments around them. In my opinion, this is a completely natural
phenomenon and, no matter how cruel it sounds, an obvious
development in the economies, especially nowadays, where we have
witnessed the world changing at a pace which matches the experience
of more than one generation from the past. 

As a supplier with a global scale of operations, we are able to spot
and, hopefully, precisely pin down the developments in our industry,
whether around the globe or specifically in Poland. The printing industry
has enormous potential and I am certain that we will continue to play
an important role in the global industry in future, even beyond our
generation. However, many aspects, such as the use of technologies,
will change and that goes without saying. 

One important trend that can be noticed in conversations with print
shop owners in Poland is that many changes lie ahead for the printing
industry. As in many other industries, it faces a transition from the
traditional business in a stable environment to a dynamic business
model with operating and strategic decisions being adopted on a day-
to-day basis. 

We all need to acknowledge that the model of a traditional printing
shop, persisting during the last 50 years, is already a thing of the past,
whether we like it or not. A printing house of today and tomorrow is an
enterprise with modern management style, where printing technologies
play an important role and should be regularly updated. However, there
is another ingredient of equal importance: the skill of combining the
potential and the knowledge with new developments that are yet
unknown. Polish printing houses, or at least a large proportion of them,
stand a chance of playing an important role in this new, more
challenging and dynamically changing reality.
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dziś i naj bliż szych lat to no wo cze śnie za rzą dza ne przed się bior stwo,
w któ rym tech no lo gie po li gra ficz ne są waż ne i na le ży je uno wo cze -
śniać, ale rów nie waż ne sta ją się umie jęt no ści po łą cze nia te go po ten -
cja łu i wie dzy z tym co no we i za ska ku ją ce bę dzie za chwi lę. Pol skie
dru kar nie, a na pew no znacz na ich część, ma ją szan sę na ode gra nie
istot nej ro li w tej no wej, trud niej szej i dy na micz nie zmie nia ją cej się
rze czy wi sto ści.

Sła wo mir WOJ TAŚ
Pre zes Za rzą du, Sto wa rzy sze nia Po li gra fów Po mor skich

Po dob nie jak pol ski pla kat zaj mo wał wy jąt ko we miej sce w po wo jen -
nej sztu ce, tak Pol ska Sztu ka Po li gra fii osią gnę ła swo ją za słu żo ną po zy -
cję wśród eu ro pej skich od bior ców. 

Po woj nie no wa sy tu acja spo łecz no -po li tycz na oraz zwięk szo ne za -
po trze bo wa nie na pla kat od zwier cie dla ją cy prze mia ny w na szym kra ju
spo wo do wa ły po wsta nie no wych Wy daw nictw i Dru karń, któ re przy -
czy ni ły się rów nież do roz wo ju pol skiej po li gra fii. Pla kat, ze wzglę du
na brak in nych środ ków ma so we go prze ka zu – ra dia i te le wi zji, stał się
głów nym na rzę dziem ko mu ni ka cji, wspie rał roz wój tu ry sty ki, han dlu,
dbał o bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy. Oczy wi ście tak że wy ko rzy sty wa -
no pla kat do sze rze nia ko mu ni stycz nej pro pa gan dy bu du jąc so cja lizm,
z któ re go jed nak de fi ni tyw nie się wy zwo li li śmy w la tach 90-tych. W tym
sa mym cza sie po li gra fia prze ży wa ła swój re ne sans, przy czy nia ła się
do roz wo ju no wych ini cja tyw go spo dar czych, wspie ra ła no wo po wsta -
łe na pol skim ryn ku fir my. Na uli cach po ja wia ły się ko lej ne słu py ogło -
sze nio we, ogrom ne kon struk cje do bil l bo ar dów, ścia ny oraz wia ty
re kla mo we, któ re wy mu si ły in we sty cje w no wo cze sne wie lo agre ga to -
we ma szy ny po li gra ficz ne. Jak grzy by po desz czu po wsta wa ły Agen cje
Re kla mo we, na rzu ca jąc wła ści cie lom dru karń no we tech no lo gie. Jed -
nym sło wem krę ci ło się w na szej go spo dar ce, jak ni gdy do tąd. Do roz -
wo ju pol skiej po li gra fii znacz nie przy czy ni ły się do ta cje z Unii
Eu ro pej skiej. 

Hos sa nie trwa jed nak wiecz nie, po ja wił się kry zys, któ ry wy mu sił
na fir mach po li gra ficz nych bar dziej eko no micz ne po dej ście do biz ne su.
Kry zys go spo dar czy jest czę sto po rów ny wa ny do dzia łań wo jen nych,
pod czas któ rych pró bu je my do sto so wać się na ty le, na ile po zwa la ją
nam ist nie ją ce wa run ki. Po mi mo re ce sji więk szość przed się bior ców tej
bran ży ra dzi so bie do sko na le, moż na na wet po wie dzieć, że kry zys spo -
wo do wał ko rzyst ne, wi docz ne w bran ży po li gra ficz nej zmia ny w za rzą -
dza niu. 

Pol ska Sztu ka Po li gra fii jest zna na i do ce nia na na ca łym świe cie, z cze -
go mo że my być bar dzo dum ni, tym bar dziej cie szy mnie fakt, że na si ko -
le dzy z bran ży po li gra ficz nej wspar li ini cja ty wę Part ner stwa dla Pro mo cji
Pol skiej Po li gra fii i przy czy ni li się do wy da nia trze ciej edy cji ra por tu.

Sła wo mir WOJ TAŚ
President of Board, Association of Pomeranian Printers

Much like the Polish posters occupied a special place in the post-war
arts, the Polish art of printing has achieved a well-deserved position
among European audiences. 

After World War II, the new social and political situation and an
increased demand for posters reflecting the transformations in our
country propelled the emergence of new publishing houses and printing
houses, all of which drove the development of Polish printing. In the
absence of other mass media, such as radio or television, posters
became the key communication tool: they supported developments in
tourism and commerce or ensured work safety & hygiene. Of course,
posters were also employed to disseminate communist propaganda and
to build a political system which our country finally shook off in 1990s.
During the period of systemic transition the printing industry was
undergoing its renaissance; it contributed to new economic initiatives
and supported newly founded Polish companies. Streets were filled with
new poster pillars, huge billboard structures, advertising walls and bus
shelters. Their presence enforced investment in modern, multi-unit
printing machines. Advertising agencies mushroomed, demanding new
technologies from print shop owners. All in all, the Polish economy was
booming like never before. Further on, European Union grants also
greatly supported the growth of the Polish printing sector. 

However, the times of bloom always comes to an end: as the crisis
ensued, it forced printing companies to adopt a leaner approach to their
business. A crisis is often likened with wartime when people try to adapt
to the circumstances to the greatest extent possible. Despite the
recession, most entrepreneurs in the business are doing very well. One
might even say that the crisis forced the industry to adopt favourable
changes in management policies. 

The Polish art of printing is well-known and appreciated worldwide,
and it is something we can be proud of. I am even more glad to admit
that our colleagues from the printing industry supported the initiative
of the Partnership for the Promotion of the Polish Printing Industry and
helped the third edition of the report to come into being.

Edward DRESZER
President, Polish Chamber of Printing

What is the current condition of the Polish printing? It is impossible
to assess it with a single word, because it is a very heterogeneous sector.
Judging by the information gathered by Polish Chamber of Printing and
my personal experience as the owner of the printing house, I can see
that different sectors of the printing industry have been affected by the
economic crisis in very different ways. And so, indisputably in the best
position are currently the flexographic printing plants – production of
packaging and labels and factories which specialize in complex binding.
The attractiveness of their offer made it possible to expand their sales
beyond the Polish borders.
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Edward DRE SZER
Pre zes Pol skiej Izby Dru ku

Ja ka jest obec nie kon dy cja pol skiej po li gra fii? Nie spo sób oce nić jej
jed nym sło wem, po nie waż jest to bran ża bar dzo nie jed no rod na. Opie -
ra jąc się na in for ma cjach, któ re gro ma dzi Pol ska Izba Dru ku oraz na mo -
ich oso bi stych do świad cze niach ja ko wła ści cie la dru kar ni wi dzę, że
róż ne sek to ry po li gra fii zo sta ły do tknię te przez kry zys go spo dar czy
w bar dzo róż nym stop niu. I tak bez dy sku syj nie w naj lep szej sy tu acji są
obec nie za kła dy flek so gra ficz ne – pro duk cja opa ko wań i ety kiet oraz za -
kła dy, któ re wy spe cja li zo wa ły się w opra wie zło żo nej. Atrak cyj ność ich
ofer ty umoż li wi ła roz sze rze nie ryn ków zby tu da le ko po za gra ni ce Pol -
ski.

W tzw. trud nych cza sach swo je miej sce na ryn ku mo że zna leźć je dy -
nie za kład po pierw sze do brze za rzą dza ny, po dru gie za trud nia ją cy wy -
so kiej kla sy pra cow ni ków, po trze cie dys po nu ją cy no wo cze snym
par kiem ma szy no wym. Ko lej ność czyn ni ków de cy du ją cych o suk ce sie
jest nie przy pad ko wa i wska zu ję ją na pod sta wie mo ich pra wie trzy dzie -
sto let nich do świad czeń w pra cy w bran ży po li gra ficz nej.

Istot nym wspar ciem dla zwięk sza nia kon ku ren cyj no ści ofer ty są środ -
ki unij ne. Nie ste ty, co raz trud niej sze jest ich uzy ska nie. Zga dzam się
z opi nią pa na Ber nar da Jóź wia ka, dy rek to ra COBRPP, że zde cy do wa nie
zwięk sza się szan sę na po zy ska nie tych środ ków po przez za wią zy wa -
nie kon sor cjów przez kil ka przed się biorstw o uzu peł nia ją cej się bądź
wzmac nia ją cej ofer cie i wy stę po wa nie o nie wspól nie. Ta kie dzia ła nia
wy ma ga ją bar dzo ści słej współ pra cy i zwią za nych z nią wie lu kom pro -
mi sów co w pew nym stop niu pro wa dzi do ogra ni cze nia au to no micz no -
ści, ale za tę ce nę moż na w spo sób istot ny po pra wić swą po zy cję
na ryn ku i za cho wać miej sca pra cy. A wła śnie za cho wa nie miejsc pra cy
uwa żam za naj waż niej szy obec nie obo wią zek pra co daw ców.

Je śli cho dzi o oba wy zwią za ne z po ja wie niem się ksią żek w po sta ci
elek tro nicz nej to we dług mnie nie sta no wią one za gro że nia dla pro duk -
cji w for mie pa pie ro wej. Obec na chwi lo wa fa scy na cja po wią za na jest
je dy nie z mo dą i agre syw ną po sta wą firm elek tro nicz nych, któ re ma ją
w tym wy łącz nie swój in te res. Po kil ku la tach wiesz czę zmierzch książ -
ki elek tro nicz nej, a opi nię mo ją opie ram na wy ni kach ba dań le kar skich
na te mat ne ga tyw ne go dzia ła nia e -ksią żek na wzrok czy ta ją cych.

Re asu mu jąc książ ka elek tro nicz na znaj dzie so bie swo je miej sce obok
a nie za miast książ ki pa pie ro wej, po dob nie jak 200 lat te mu po ja wia ją -
ca się wów czas fo to gra fia nie spo wo do wa ła utra ty pra cy – jak prze po -
wia da no – ma la rzy por tre ci stów czy pej za ży stów i po dob nie jak te le wi zji
nie uda ło się zli kwi do wać ki na.

Przy szu ka niu roz wią zań po zwa la ją cych na wzrost dy na mi ki roz wo ju
przed się bior stwa bez cen ne są do kład ne in for ma cje na te mat kon dy cji
po szcze gól nych sek to rów w bran ży i za ry so wu ją ce się w niej ten den -
cje. Dla te go ini cja ty wę Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga do -
ty czą cą mo ni to ro wa nia pol skie go ryn ku po li gra ficz ne go i przed sta wia nie
wy ni ków w co rocz nych ra por tach uwa żam za bar dzo waż ną. 

In the so called difficult times the place on the market can be occupied
only by well-run plants, which employ qualified staff and feature modern
machinery. The order of the factors determining the success is not
accidental and I point to it on the basis of my almost thirty years
experience in working for the printing industry.

An important support for increasing the competitiveness of the offer
is composed of the EU funds. Unfortunately, obtaining them is becoming
more and more difficult. I agree with Mr. Bernard Jóźwiak, Director of
COBRPP that the chances of obtaining these funds greatly increase with
the establishment of consortia of several companies with
complementary or reinforcing offer that attempt to apply for these funds
together. Such activities require very close cooperation and many related
compromises which, to some extent lead to a reduction of autonomy,
but for that price it is possible to significantly improve one's market
position and keep jobs for people. And, in my opinion, preserving jobs
is now the most important duty of employers.

When it comes to concerns about the appearance of books in
electronic form, in my opinion they do not constitute a threat to the
production in the paper form. Current momentary fascination is
associated only with fashion and the aggressive attitude of electronic
companies which aim at increasing their profits. After several years
I prophesize the end of e-book, and I base my opinion on the results of
medical examination on the negative impact of e-books on human sight.

To sum up, an electronic book will find its place next to and not
instead of paper books, just like 200 years ago a photograph did not
result in the job losses – as was predicted – of painters and portraitists
and landscape painters. In a similar fashion television failed to eliminate
the cinema.

When searching for solutions to increase business growth dynamics,
the main role is played by detailed information on the condition of the
various sectors of the industry and the emerging trends. Therefore, the
initiative of Polish Guild of Gutenberg Knights on monitoring the printing
industry in Poland and presenting the results in annual reports is very
important in my opinion. 

Mi ro sław SZEW CZYK
President of Board, Opolgraf S.A.

We have the pleasure of reading another edition of the report which
describes the printing market in Poland. The current edition gives us
a perspective on various areas of interest. It reflects certain trends which
may be seen as setting directions for future developments in Poland’s
printing sector. Anyone who carefully reads the report can absorb
enormous knowledge about the market and the industry since the
document successfully transforms a large body of data into clear and
precise accounts of the market situation and its future directions.

As seen from the report, the printing industry is a highly diverse one,
with various specialisations that do not even overlap with regard to
printing technologies or target markets. As such, it is not easy to give
a picture of the whole market through clear definitions and rational
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Mi ro sław SZEW CZYK
Pre zes Zarządu, Opol graf S.A.

Ma my przy jem ność za po znać się już z ko lej ną edy cją ra por tu opi su -
ją ce go ry nek po li gra ficz ny w Pol sce. Obec ne wy da nie da je nam już moż -
li wość spoj rze nia per spek ty wicz ne go na po szcze gól ne ob sza ry na sze go
za in te re so wa nia. Uwi docz nio ne są pew ne ten den cje, któ re mo gą być
de fi nio wa ne ja ko tren dy wska zu ją ce kie run ki roz wo ju na szej ro dzi mej
po li gra fii. Wczy ta nie się w ra port da je ogrom ną wie dzę na te mat ryn -
ku, bran ży, w któ rej pra cu je my, bar dzo du ża ilość da nych prze kształ co -
na w ja sne i pre cy zyj ne opi sy sy tu acji ryn ko wej i kie run ki zmian.

Jak wi dać w ra por cie po li gra fia jest bar dzo zróż ni co wa nym ryn kiem,
w któ rym miesz czą się róż no rod ne spe cja li za cje, któ re czę sto nie prze -
ni ka ją się ani tech no lo gią dru ku ani na wet ryn kiem zby tu. Trud no więc
opi sy wać ca ły ry nek jed no znacz ną de fi ni cją i ra cjo nal ny mi wnio ska mi.
Na le ży roz pa try wać każ dą spe cja li za cję z osob na gdyż każ da ma swo ją
nie po wta rzal ną spe cy fi kę. Wnio ski wy snu te przy ana li zie ryn ku dru ku
pra sy nie bę dą mia ły nic wspól ne go z ryn kiem za dru ku po wierzch ni pla -
sti ko wych. Dru kar nia spe cja li zu ją ca się w dru ku i opra wie twar dej ksią -
żek ma zu peł nie in ne pro ble my i in ne wy cią ga wnio ski z ra por tu
od dru kar ni ob słu gu ją cej prze mysł far ma ceu tycz ny.

Je ste śmy róż no rod ni a róż no rod ność to za wsze bo gac two, je ste śmy
wy spe cja li zo wa ni a ukie run ko wa nie to za wsze gwa ran cja suk ce su
i szan sa na prze ży cie de ko niunk tu ry. Koń czą się cza sy dru kar ni i po li -
gra fii umie ją cej wszyst ko i na sta wio nej na ob słu gę każ de go klien ta. Na -
stę pu je czas spe cja li za cji, ni szo wo ści je śli cho dzi o ryn ki zby tu, ka na ły
sprze da ży oraz ukie run ko wa nie w spe cja li za cji w tech no lo gii dru ku.
Przy szłe cza sy czy li na stęp ne la ta to czas dla pro fe sjo na li stów, przy pad -
ko wość, ogól ność de cy zji nie bę dą to le ro wa ne przez ry nek. Szan se ma -
ją tyl ko fir my bar dzo do brze zor ga ni zo wa ne za trud nia ją ce spe cja li stów
umie ją cych za rzą dzać pre cy zyj nym or ga ni zmem w trud nym i zmien nym
oto cze niu. Wi dzi my, że ta se lek cja trwa, wo kół nas upa da ją dru kar nie,
któ re nie mo gą funk cjo no wać w cza sach per fek cji dzia ła nia. 

An drzej KRZE WI NA
Pre zes Za rzą du, Dru kar nia In te rak Sp. z o.o.

Ostat nie la ta przy nio sły nam praw dzi wie re wo lu cyj ne zmia ny w bran -
ży po li gra ficz nej. Dwa dzie ścia lat te mu fun da men tem suk ce su by ło sa -
mo po sia da nie ma szyn dru ku ją cych, w la tach dzie więć dzie sią tych
po ja wi ły się przy go to wal nie elek tro nicz ne, a z po cząt kiem XXI wie ku
na do bre roz po czę ła się Era In ter ne tu. Rok 2013 i 2014 mo że oka zać się
ko lej nym prze ło mem. Rów nież na sza sfe ra go spo dar ki mu si do ce nić
i od po wied nio wy eks po no wać ro lę mar ki, spo łecz no ści i współ pra cy. 

Po wsta ją no we pro duk ty i usłu gi. Roz wój no wych tech no lo gii cy fro -
wych i In ter ne tu po wo du je, że za ni ka ją li mi ty i ogra ni cze nia w do stę -
pie do me diów dru ko wa nych i cy fro wych. In no wa cje w ob sza rze
tech no lo gii po wo du ją, że po je dyn cze pro duk ty po wsta ją w naj wyż szej
ja ko ści czę sto na tych sa mych li niach pro duk cyj nych co pro duk ty w więk -
szych na kła dach. Za cie ra się róż ni ca mię dzy tech no lo gia mi dla dru ku

conclusions. Instead, we should look at each specialisation separately
as each of them has its very own singularities. Any conclusions drawn
from the analysis of the press market will have no relevance for the
market of printing on plastic surfaces. A company specialising in book
printing and binding is struggling with very different problems and
draws quite different conclusions from the report in comparison with
a printing house which sells it services to the pharmaceutical industry.

As a sector, we are diverse, and diversity is always an asset. We are
also specialised and a narrow focus always guarantees success and an
chance of survival through tough times. We are approaching the end of
the era where printing shops can offer ‘everything’ and want to serve
any customer. The time has come to specialise and establish ourselves
in niche target markets and sales channels. This is also the time to
specialise in specific printing technologies. The future will belong to
specialists whereas random offers and generality will not be tolerated
by the market. Solid opportunities for survival exist only for perfectly
organised companies employing experts who know how to manage
a complex organisation in a volatile and challenging environment. We
can see this selection process going on, with printing shops going out
of business as they are unable to meet the current benchmark of
excellence. 

An drzej KRZE WI NA
President of Board, Interak Printing House Sp. z o.o.

Recent years have brought truly revolutionary changes in the printing
industry. Twenty years ago anyone who owned printing machines could
call themselves successful. In 1990s we witnessed the arrival of
electronic prepress facilities whereas the early 21st century really got
the Internet era rolling. The years 2013 and 2014 might bring another
breakthrough. Moreover, our economy must embrace and adequately
promote the role of brands, communities and collaborative effort. 

New products and services have emerged. Developments in new
digital and online technologies mean that limits and constraints in access
to printed and digital media are disappearing. Technological innovations
help to produce top quality short-run products on the same production
lines that are used to print larger batches. The difference between
technologies for industrial printing and individual printing has become
blurred. The mutually permeating business areas for ourselves and our
clients often make us think in terms of diversity, also with regard to
broadly defined printing products. 

A medium which emerges as a result of printing technologies is no
longer ‘just a book’ or ‘just a folder’. Instead, the modern world equips
good old products with new meanings. Increasingly often, a publication
becomes a gift, an item with particular decorative qualities, a carrier of
marketing ideas or just an expression of views by someone who lives
in an alienated society. As many observers profess ‘the end of books’,
new meanings and new roles of books become particularly significant.

This presents a great challenge for the printing industry. The ever
fiercer competition, the  over-supply of production capacities in some
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prze my sło we go i dla pro duk cji po je dyn czych eg zem pla rzy. Wza jem ne
prze ni ka nie się ob sza rów ak tyw no ści biz ne so wej firm (na szych klien -
tów) co raz czę ściej ka że my śleć ka te go ria mi „róż no rod no ści” rów nież
w od nie sie niu do sze ro ko ro zu mia nych pro duk tów po li gra ficz nych. 

Me dium, któ re po wsta je dzię ki tech no lo giom po li gra ficz nym, prze -
sta je być „tyl ko książ ką” al bo „tyl ko fol de rem”. Współ cze sny świat na -
da je do brze zna nym pro duk tom no we zna cze nia. Co raz czę ściej
pu bli ka cja sta je się pre zen tem, obiek tem o szcze gól nych wa lo rach de -
ko ra cyj nych, no śni kiem idei mar ke tin go wej, al bo po pro stu wy ra że niem
po glą dów czło wie ka funk cjo nu ją ce go w za to mi zo wa nym spo łe czeń -
stwie. Wo bec wiesz czo ne go przez wie lu ob ser wa to rów „koń ca książ -
ki”, nada wa nie jej no we go zna cze nia i no wej ro li, ma szcze gól ne
zna cze nie.

Dla bran ży po li gra ficz nej to du że wy zwa nie. A jed no cze śnie – ko -
niecz ność. Co raz sil niej sza kon ku ren cja na ryn ku, nad po daż mo cy pro -
duk cyj nych w nie któ rych seg men tach na sze go biz ne su, po ja wia ją ce się
przy pad ku dum pin gu, z cza sem wy mu szą na nas zmia nę po dej ścia. 

Nie mo że my po zo stać dru ka rza mi. Mu si my roz sze rzać na sze kom pe -
ten cje, umie jęt nie wy ko rzy sty wać eks perc two, kon so li do wać dzia ła nia
dla osią gnię cia ska li da ją cej prze wa gę na ryn ku. W Dru kar ni In te rak
od po nad ro ku in ten syw nie lan su je my ideę eko sys te mu, czy li współ pra -
cy mię dzy bran żo wy mi pod mio ta mi o róż nej wiel ko ści i róż nej spe cjal -
no ści. Wie rzy my w to, że ta ka for mu ła mo że być urze czy wist nie niem
ide al nej for mu ły wy gra ny -wy gra ny. Czy li mo że dać ko rzy ści za rów no
po ten ta tom dys po nu ją cym im po nu ją cą in fra struk tu rą, jak i nie wiel kim
fir mom dzia ła ją cym na lo kal nych ryn kach, ob słu gu ją cych lo kal nych klien -
tów. Pol ska po li gra fia zgro ma dzi ła ol brzy mi po ten cjał pro duk cyj ny. Ten
po ten cjał mo że być wy ko rzy sta ny na wie le spo so bów, za rów no w kra -
ju, jak i za gra ni cą. Jed no jest pew ne – kil ka na stęp nych lat bę dzie cza -
sem po dej mo wa nia klu czo wych de cy zji i po szu ki wa nia no wych mo de li
biz ne so wych. Spra wią one, że po li gra fia bę dzie bli żej koń co we go klien -
ta i sta nie się jesz cze bar dziej usłu gą, a nie pro duk cją. W tym pro ce sie
bar dzo waż ne bę dzie za cho wa nie rów no wa gi i sy ner gii po mię dzy obec -
nym biz ne sem, a tym co no we. 

Nie wol no nam ob ra żać się na rze czy wi stość. Trud ne chwi le mo gą
sprzy jać mo bi li za cji. Mo gą być ka ta li za to rem two rze nia no wej ja ko ści
pol skiej po li gra fii. No wej ja ko ści je że li cho dzi o sze ro kość ofer ty i no wej
ja ko ści je że li cho dzi o kon struk tyw ną współ pra cę. Cze go nam wszyst -
kim z ca łe go ser ca ży czę. 

Mi chał ŚLIZ 
Dy rek tor Ge ne ral ny, Ag fa Gra phics NV S.A. Oddział w Pol sce

Pol ska po li gra fia do brze wy ko rzy sta ła ostat nie la ta unij nych do ta cji
i w no wy bu dżet UE wej dzie wy po sa żo na w no wo cze sny sprzęt i opro -
gra mo wa nie. W tym za kre sie la ta za le gło ści w sto sun ku do ryn ków za -
chod nich zo sta ły nad ro bio ne, a w wie lu przy pad kach pol skie dru kar nie
prze wyż sza ją tech no lo gicz nie doj rza łe ryn ki. Mu si my jed nak pa mię tać,
że do ta cje w po sta ci, ja ką zna my z ostat nich lat już się koń czą. No we
roz da nie środ ków unij nych bę dzie wspie ra ło już nie ty le roz wój przed -

segments of our business, and the occasional cases of dumping will
force us to change our approach over time. 

We must not stick to the role of ‘printers’. We have to add new
competencies, skilfully utilise our expertise, consolidate efforts to achieve
a scale that gives us a market advantage. For over a year, at Drukarnia
Interak we have been intensively promoting the idea of an ecosystem,
i.e. collaboration with various industry stakeholders, of various sizes
and specialisations. We believe that this kind of concept may take us to
a win-win situation, bringing benefits to tycoons with impressive
infrastructure as well as smaller players operating on local markets and
catering to local customers.   The Polish printing industry has
accumulated enormous production capacity which can be utilised in a
variety of ways, both in Poland and abroad. One thing is certain: a few
subsequent years will be the time of crucial decisions and a quest for
new business models. As a result, the printing industry will get closer
to the end user and will become more of a ‘service’ and less of a
‘production activity’. Throughout this process, it will be crucial to
maintain balance and synergies between our current business and the
new elements. 

We should not turn our back on reality. Difficult moments might
actually help us to pull ourselves together. They might catalyse the new
quality of Poland’s printing industry in terms of the breadth of our
portfolio and constructive collaboration. And I wholeheartedly hope that
this wish will become true.

Mi chał ŚLIZ
Country Manager, Agfa Graphics NV S.A. Oddział w Polsce

Polish printing industry has made a good use of EU subsidies in recent
years and it will enter the new EU budget equipped with modern
hardware and software. In this regard, the period of arrears in relation
to Western markets has been made up for, and in many cases Polish
printing houses technologically exceed more mature markets. We must
remember, however, that the subsidies in the present form are coming
to an end. The new distribution of EU funds will support not so much
the development of enterprises as more innovations and research. In
the next few years it will be very difficult to use grants to buy equipment
or simple software. Increased cooperation between businesses and
research centers or universities will be necessary. I believe that this
happens in a very good time for our printing industry. Right now, many
companies not only pay attention to simple production, but turn to
innovative solutions, printing house management and modernization
processes, both internally and in dealing with customers. We have
a crop of the so-called online printing houses; art printing houses invest
in software for remote approval. Many companies have already invested
in MIS software and merged it with prepress systems. In conventional
offset printing both digital machines, as well as large format machines
for printing on flat surfaces have appeared, giving the opportunity to
significantly increase the production and open up completely new
markets. 
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się biorstw, co bar dziej in no wa cje i ba da nia. W na stęp nych la tach bar -
dzo trud no bę dzie ko rzy sta jąc z do ta cji ku pić sprzęt lub pro ste opro gra -
mo wa nie. Po trzeb na bę dzie zwięk szo na współ pra ca po mię dzy
przed się bior stwa mi, a ośrod ka mi ba daw czy mi czy też uczel nia mi. Wie -
rzę, że dzie je się to dla na szej po li gra fii w bar dzo do brym mo men cie.
Wła śnie te raz wie le przed się biorstw zwra ca uwa gę nie ty le na pro stą
pro duk cję, co na in no wa cyj ne roz wią za nia, za rzą dza nie dru kar nią i uno -
wo cze śnie nie pro ce sów za rów no we wnątrz fir my jak i w kon tak tach
z klien ta mi. Ma my praw dzi wy wy syp tzw. dru kar ni in ter ne to wych, dru -
kar nie dzie ło we in we stu ją w opro gra mo wa nie do zdal nej ak cep ta cji.
Wie le firm już za in we sto wa ło w opro gra mo wa nie MIS i po łą czy ło je
z sys te ma mi pre press. W kla sycz nych dru kar niach of f se to wych po ja wi -
ły się za rów no ma szy ny cy fro we po zwa la ją ce re ali zo wać krót kie na kła -
dy, jak i ma szy ny wiel ko for ma to we do dru ku na pła skich
po wierzch niach, da ją ce moż li wość znacz ne go zwięk sze nia za kre su pro -
duk cji i otwar cia się na zu peł nie no we ryn ki. 

Co do prze wi dy wań w kwe stii roz wo ju na sze go ryn ku, w naj bliż szym
cza sie spo dzie wam się du żych zmian na ryn ku ga ze to wym wy ni ka ją cych
za rów no z kon so li da cji jak i cią głe go spad ku na kła dów. Na dru gim bie -
gu nie znaj du je się ry nek opa ko wa nio wy – sys te ma tycz nie zwięk sza ją cy
pro duk cję. Po środ ku znaj dą się dru kar nie ak cy den so we i dzie ło we, z jed -
nej stro ny zmu szo ne do cią głe go roz wo ju z dru giej bar dzo czę sto ma ją ce
pro blem z do stę pem do fi nan so wa nia i prze pły wa mi pie nięż ny mi. 

dr Ju sty na LE WAN DOW SKA
Ad iunkt w Wyż szej Szko le Lo gi sty ki w Po zna niu
Kie row nik pro jek tu ba daw cze go pt. „Przy czy ny i miej sca
po wsta wa nia strat w łań cu chach do staw” 

W III edy cji ra por tu, ba da nie zo sta ło po sze rzo ne o ob szar zwią za ny z przy -
czy na mi po wsta wa nia strat w przed się bior stwach po li gra ficz nych. Po ję cie
i zna cze nie strat na bie ra co raz więk sze go zna cze nia w dzia łal no ści go spo -
dar czej, szcze gól nie w kon tek ście efek tyw no ści dzia łal no ści go spo dar czej.
Zgod nie z de fi ni cją, stra ty, to fakt, że ktoś lub coś zo sta ło po zba wio ne ko -
goś lub cze goś oraz stra ce nie, utra ta, uby tek po wsta ły po stra ce niu ko goś
lub cze goś.1 W eko no mii przyj mu je się, że stra ta jest war to ścią za so bów wy -
ko rzy sta nych przez zbęd ne lub nie efek tyw ne dzia ła nia.2 Mo je oso bi ste do -
świad cze nia zwią za ne by ły do tych czas z ba da niem zja wi ska po wsta wa nia
strat w sek to rze dóbr kon sump cyj nych szyb ko ro tu ją cych (ang. FMCG). Wy -
od ręb nio no tam czte ry pod sta wo we przy czy ny po wsta wa nia strat – kra -
dzie że ze wnętrz ne, kra dzie że we wnętrz ne, błę dy pro ce so we i oszu stwa,
któ re ba da się na po zio mie skle pów de ta licz nych co ro ku re gu lar nie od 10
lat. Sza cu je się, iż śred ni po ziom strat w 2011 r. wy niósł na świe cie ok. 1,45%
sprze da ży co prze kła da się na po nad 119 mld $ rocz nie (z cze go po nad 1/3
sta no wi ły kra dzie że ze wnętrz ne), w Pol sce ten po ziom wy niósł 1,41% –
1,684 mld $. Sek tor FMCG nie jest przed mio tem ni niej szych roz wa żań, choć
sta no wi ogni wo łań cu cha do staw, w któ rym jest wie le przed się biorstw po -
li gra ficz nych. Z pew no ścią moż na szu kać ana lo gii oraz na rzę dzi ba daw czych
po ma ga ją cych na lep szą iden ty fi ka cję te go zja wi ska. 

As for predictions about the development of our market in the near
future I expect big changes in the newspaper market resulting from both
the consolidation and the continued decline in investment. At the other
extreme is the packaging market – consistently increasing its production.
In the middle, one can find commercial and art printing houses on the
one hand forced to pursue continuous development and on the other
very often having difficulty accessing financing and cash flow. 

Dr. Justyna Lewandowska
Assistant Professor at the School of Logistics in Poznań
Director of the research project titled: "The causes and locations 
of losses in supply chains" 

In the third edition of the report the study was extended to the area
associated with the causes of the losses in printing. The concept and
the importance of losses is becoming increasingly important in business,
especially in the context of the efficiency of a business. By definition, a
loss refers to the fact that someone or something has been stripped of
someone or something and to the loss that arises after losing someone
or something.  In economics, it is assumed that a loss is the amount of
resources used by unnecessary or ineffective action.  My personal
experiences have been so far associated with analyzing the
phenomenon of losses in the fast moving consumer goods (called
FMCG). There were four basic causes of loss distinguished - external
theft, internal theft, fraud and error processes that have been examined
at the retail level regularly every year for 10 years. It is estimated that
the average loss in 2011 globally was around 1.45% of sales which
translates into more than $ 119 billion per year (of which more than
one third regarded external theft); in Poland, this level was 1.41% - $
1.684 billion. FMCG sector is not subject to these considerations,
although it constitutes a supply chain in which many printing companies
are present. You can certainly look for analogies and research tools to
help you better identify the phenomenon. 

The problem of losses is being explored in a research conducted by
the School of Logistics in Poznań, where special attention is paid not
only to single cells in supply chains such as printing companies but also
to their suppliers and customers. It is estimated that 1/3 of all losses
arise before a product reaches the shelf, and thus they are related to
production, storage and transport. Generally many supply chains are
not up to their potential, and even possess a hidden potential, as they
generate i.e. 225 billion excess inventory, 20% of orders are completely
unfounded, 10% loss arises between the distribution center and points
of sale, 75% of new products have defects, 70% of the production time
is wasted and 20% of transport space remains empty, which increases
the costs of logistics from 5 to 8% .

These losses are only part of the real potential to improve the
performance of supply chains. The concept of loss therefore, requires a
deeper definition with particular reference to the specifics of each
industry.
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Za gad nie nie strat jest przed mio tem ba dań w ra mach prac ba daw -
czych Wyż szej Szko ły Lo gi sty ki w Po zna niu, gdzie szcze gól ną uwa gą
obej mu je się nie tyl ko po je dyn cze ogni wa łań cu chów do staw np. przed -
się bior stwa po li gra ficz ne, a tak że ich do staw ców i od bior ców. Sza cu je
się, bo wiem iż 1/3 strat po wsta je za nim pro dukt do trze do pół ki skle -
po wej, a więc w pro duk cji, ma ga zy no wa niu i trans por cie. Ge ne ral nie
wie le łań cu chów do staw nie wy ko rzy stu je swo ich moż li wo ści, a wręcz
ma ukry ty po ten cjał, gdyż ge ne ru ją one np. 225 mld do la rów nad mier -
ne go za pa su, 20% za mó wień jest cał ko wi cie nie uza sad nio ne, 10% strat
po wsta je mię dzy cen trum dys try bu cji a punk ta mi sprze da ży, 75% no -
wych pro duk tów po sia da uster ki, 70% cza su pro duk cji jest mar no wa ne
a 20% jest pu stych prze strze ni trans por to wych, co wpły wa na wzrost
kosz tów lo gi stycz nych o 5 do 8%.3

Stra ty te sta no wią je dy nie część re al ne go po ten cja łu po pra wy funk -
cjo no wa nia łań cu chów do staw. Po ję cie strat wy ma ga za tem głęb sze -
go zde fi nio wa nia ze szcze gól nym uwzględ nie niem spe cy fi ki każ dej
bran ży.

W ni niej szym ba da niu przy ję li śmy ja ko pod sta wę 10 pro ble mów,
przy czyn po wsta wa nia strat, któ re wpły wa ją na po ziom przy cho dów
w przed się bior stwach po li gra ficz nych. Wśród naj czę ściej po ja wia ją cych
re spon den ci wy mie ni li:

• wa dli we su row ce i ma te ria ły otrzy my wa ne od ze wnętrz nych
do staw ców, 

• błę dy pra cow ni ków, 
• zbęd ne za pa sy, 
• błę dy w pla no wa niu i or ga ni za cji pro duk cji, 
• zły stan tech nicz ny ma szyn
• wa dy w wy twa rza nych pro duk tach
Po wyż sze pro ble my, błę dy, w więk szo ści wy ni ka ją ce z nie na le ży tej

or ga ni za cji pra cy w ca łym przed się bior stwie przy czy nia ją się śred nio
do zmniej szo ne go przy cho du na po zio mie 4%. Jest to ol brzy mi po -
ten cjał po pra wy ogól nych wy ni ków fi nan so wych przed się biorstw.
Przy czy ny po wsta wa nia strat poj mo wa ne są naj czę ściej ja ko źró dła kosz -
tów, a po win ny być rów nież ja ko po ten cjał po pra wy efek tyw no ści i pod -
nie sie nia po zio mu zy sków. 

Naj czę ściej wie le przy czyn po wsta ją cych strat jest nie roz po zna nych
do koń ca, w mo men cie ich zgłę bia nia i do cho dze nia do praw dy ujaw -
nia się jesz cze wie le in nych, czę sto nie ocze ki wa nych, przy czyn.

„Stra ta” nie jed no ma imię, za tem za chę cam Pań stwa do wni kli we go
za po zna nia się z wy ni ka mi oraz do głęb sze go po chy le nia się nad tym te -
ma tem nie tyl ko w ob sza rze wła sne go przed się bior stwa. Przy wo łu jąc po -
now nie ja ko przy kład sek tor FMCG, tam de fi ni cje strat oraz dość
uni wer sal ne me to dy ich iden ty fi ka cji i re duk cji wy pra co wa ła i na dal to
czy ni gru pa ds. strat, w skład któ rej wcho dzą wszy scy chęt ni przed sta -
wi cie le łań cu cha do staw od do staw ców -pro du cen tów, do staw ców su -
row ców, pół pro duk tów, usług IT, lo gi stycz nych aż po fir my han dlo we.
Dzia ła nia po dej mo wa ne wspól nie na wet z naj więk szy mi kon ku ren ta mi,
da ją moż li wo ści pod nie sie nia efek tyw no ści dzia łań, a co za tym idzie wy -
pra co wy wa nia więk szych zy sków (np. sza cu je się, gdy by fir my han dlo -
we sek to ra FMCG o po ło wę ob ni ży ły po ziom strat to po ziom osią ga nych
przy cho dów urósł by o ok. 30%). 

Za chę cam Pań stwa do po dej mo wa nia wspól nych ini cja tyw rów nież
w tym za kre sie.

In this study, we have adopted 10 problems as the basis, the causes
of losses that affect the level of revenues in printing companies. Among
the most frequently present ones, the respondents named:

• defective materials and products obtained from external 
suppliers, 

• workers' errors, 
• obsolete stock, 
• errors in the planning and organization of production, 
• poor condition of equipment
• defects in manufactured products
Above problems, errors, mostly due to unfair labor organizations

throughout a company contribute to decreased average revenue at the
level of 4%. It is a huge potential to improve the overall financial
performance of companies. Causes of loss are often perceived as
sources of costs and should also form a potential to improve efficiency
and increase profit. 

Usually many reasons for losses are not recognized until the very end,
at the time of their exploration and finding out the truth, there appear
many other, often unexpected reasons.

"Loss" has multiple names, so I encourage you to read the results
carefully and analyze these issues deeper not only regarding your own
enterprise. Reiterating the FMCG sector as an example again, there the
definition of loss and quite versatile methods for its identification and
reduction have been developed and by a group dealing with losses,
which includes representatives of all the willing suppliers-manufacturers,
suppliers of raw materials, semi-finished products, IT services, logistics
and also trading companies. Joint actions even with major competitors
have the potential to improve the efficiency of operations, and thus
create higher profits (for example, it is estimated that if the trading
companies in the FMCG sector decreased by half their loss level, the
level of their profits would rise by approximately 30 %). 

I encourage you to take up joint initiatives in this field too.
I would like to give sincere thanks to Mr. Jacek Kuśmierczyk – The

Chancellor of the Guild of Gutenberg Knights, and all the representatives
of KPMG for the possibility to include the issue of losses in this year's
research to. Because of this, the results of the research conducted at the
School of Logistics will be enriched. 

I also hope that even a slight touch of the issue of losses will increase
the value of this year's report also in Your eyes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 Sobol E., Popularny słownik języka polskiego [Popular polish language dictionary], PWN, Warszawa 2001
2 Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M. , Zarządzanie kosztami działań [Management of activity costs],
WIG-Press, Warszawa,2000
3 www. Solving Efeso.org 2013-02-22
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Dzię ku ję bar dzo za moż li wość włą cze nia ob sza ru strat do te go rocz -
nych ba dań p. Kanc le rzo wi Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga
– Jac ko wi Ku śmier czy ko wi oraz przed sta wi cie lom fir my KPMG. Dzię ki
te mu istot nie zo sta ną wzbo ga co ne wy ni ki pro wa dzo nych ba dań w Wyż -
szej Szko le Lo gi sty ki. 

Mam na dzie ję rów nież, że choć by mi ni mal nie za gad nie nie strat pod -
nie sie war tość te go rocz ne go Ra por tu tak że w oczach Pań stwa. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 Sobol E., Popularny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2001
2 Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M. , Zarządzanie kosztami działań,  WIG-Press, Warszawa,2000
3 www. Solving Efeso.org 2013-02-22

Ta de usz CHĘ SY
Pre zes Sek cji Po li gra fów, 
Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Me cha ni ków Pol skich 

Oce na ryn ku po li gra ficz ne go w Pol sce za war ta w ba da niu KMPG i Pol -
skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga jest ko lej ną, peł niej szą, obiek -
tyw ną pró bą okre śle nia obec ne go i przy szłe go sta nu pol skiej po li gra fii.

Te ma ty ka przy szło ści bran ży by ła wie lo krot nie po dej mo wa -
na przy oka zji wy da rzeń, któ re sta no wi ły moż li wość uzy ska nia ma te ria -
łów sta no wią cych pod sta wy do two rze nia stra te gii firm po li gra ficz nych
na na stęp ne okre sy.

Przy po mnij my za tem, I Kon gres Po li gra fów Pol skich – Wro cław
1999. Du że za in te re so wa nie. Udział 600-700 osób. Idea zor ga ni zo wa -
nia Kon gre su do wo dzi ła o po trze bie kon so li da cji bran ży po li gra ficz nej
w przeded niu wej ścia do Unii Eu ro pej skiej. Pro gram Kon gre su przed -
sta wiał w prze kro ju nie mal ca łą po li gra fię. Uzy ska ne z re fe ra tów in for -
ma cje uła twi ły obec nym na kon gre sie wy bór wła ści we go kie run ku
za rów no dla roz wo ju wła snych firm jak i kształ ce nia ka dry po li gra ficz -
nej. Kon gres sta no wił no wą kar tę w hi sto rii pol skiej po li gra fii.

Ko lej ne wy da rze nie to ogól no pol ska kon fe ren cja po li gra fów – czer -
wiec 2002 w Ino wro cła wiu „Pol ski prze mysł po li gra ficz ny w per spek -
ty wie przy stą pie nia do Unii Eu ro pej skiej”. Po dej mo wa ne w cza sie
Kon fe ren cji te ma ty do ty czy ły per spek tyw roz wo ju bran ży po li gra ficz nej.
Szcze gól nie waż nym był re fe rat „Pro gno zy do ty czą ce zmian za cho dzą -
cych w świa to wym prze my śle po li gra ficz nym do ro ku 2007”.

Z ini cja ty wy Sek cji Po li gra fów Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków
Me cha ni ków Pol skich przy zna ko mi tym udzia le or ga ni za cyj nym Ośrod -
ka Ba dań i Ana liz SIMP zor ga ni zo wa na zo sta ła w 2011 r. w Klicz ko wie
na Dol nym Ślą sku Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa p.t. „Sek tor
po li gra ficz ny w go spo dar ce Pol ski, Czech i Nie miec: trans for ma cja i per -
spek ty wy”

Głów nym ce lem Kon fe ren cji by ła pró ba okre śle nia per spek tyw roz -
wo ju eu ro pej skiej po li gra fii do ro ku 2020.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się pa ne le pro ble mo we:
– wpływ me diów elek tro nicz nych i no wych no śni ków in for ma cji

na sek tor po li gra ficz ny,
– in no wa cyj ne me to dy w sek to rze po li gra ficz nym
W ra mach Kon fe ren cji mia ła miej sce wi zy ta stu dyj na w in no wa cyj -

nych przed się bior stwach po li gra ficz nych w Sak so nii, któ ra sta ła się pod -

Tadeusz CHĘSY
President, Printing Section 
Association of Polish  
Mechanical Engineers 

The rating of the printing market in Poland included in the study of
KPMG and the Polish Guild of Gutenberg Knights is another, more
complete, objective test to determine the current and future state of the
Polish printing industry.

The subject regarding the future of the industry has been repeatedly
taken at events, which allowed to obtain the materials constituting the
basis for creating strategies for printing companies for subsequent
periods.

Let us recal ltherefore, the first Congress of Polish Printers –
Wroclaw 1999. 

A strong interest. The participation of 600 – 700 people. The idea of
the Congress proved the need for consolidation of the printing industry
on the eve of joining the European Union. The program of the Congress
presented almost the entire cross-section of printing industry.
Information retrieved from papers made it easier for the participants to
choose the right direction for both the development of their businesses
as well as for training their staff.

The Congress constituted a new chapter in the history of Polish
printing industry.

The next event was a nationwide polygraph conference – June 2002
in Inowroclaw “Polish printing industry in the perspective of
accession to the European Union”. Ideas undertaken during the
Conference regarded the perspectives of printing industry development.
Particularly important was the lecture titled “forecasts of changes in the
global printing industry up to 2007”.

With the initiative of the Polygraph Section of the Association of Polish
Mechanical Engineers with an excellent organizational participation of
the Centre for Research and Analyses SIMP there was organized in 2001
an International Scientific Conference in Liczków, the Lower Silesia,
titled: “Printing sector in the economies of Poland, the Czech Republic
and Germany: Transformation and Prospects”.

The main objective of the Conference was to determine the
development prospects of the European printing industry for the year
2020.

The following problem panels proved very popular:
– the impact of electronic media and new media on the printing

sector,
– innovative methods in the printing industry
The conference included a study visit in innovative printing companies

in Saxony, which became the basis of the debate titled: “The
determinants of the development of the printing industry in the years
2012-2020”.

National Printing Conference – Inowrocław 2012 titled: “Ten years
later. Inowrocław 2002-2012” regarded the ability to assess the
situation of the Polish printing. And just as in 2002, we are at the turn.
The changes are related to the development of digital media technology,
and their interpretation is an opportunity to put up too often radical
proposals. All of these events important from the scientific – technical
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sta wą de ba ty „De ter mi nan ty roz wo ju sek to ra po li gra ficz ne go na la -
ta 2012 – 2020.

Ogól no pol ska Kon fe ren cja Po li gra ficz na – Ino wro cław 2012 pt. „Dzie -
sięć lat póź niej. Ino wro cław 2002 – 2012 sta no wi ła o moż li wo ści oce -
ny sy tu acji w ja kiej znaj du je się pol ska po li gra fia. Po dob nie jak w ro ku
2002 znaj du je my się w okre sie prze ło mu. Prze mia ny zwią za ne są z roz -
wo jem tech no lo gii me diów elek tro nicz nych, a ich in ter pre ta cja jest oka -
zją do sta wia nia zbyt czę sto ra dy kal nych wnio sków.

Wszyst kie te wy mie nio ne istot ne z punk tu wi dze nia in for ma cji na uko -
wo – tech nicz nej wy da rze nia przy bli ża ły ob raz kie run ków w or ga ni za -
cji, tech ni ce i tech no lo gii po li gra ficz nej.

Per spek ty wy bran ży po li gra ficz nej są w du żym stop niu uza leż nio ne
od roz wo ju me diów elek tro nicz nych. Są dząc jed nak po ocze ki wa niach
ryn ku na le ży spo dzie wać się utrzy ma nia po zy cji dru ku opa ko wań z do -
mi na cją tech ni ki dru ku flek so gra ficz ne go, w dal szej ko lej no ści w tym
asor ty men cie tech ni ki dru ku of f se to we go i wklę sło dru ku.

Ogra ni cze nia ilo ści ty tu łów i na kła dów ga zet i cza so pism, zmniej sze -
nie na kła dów wy daw nictw dzie ło wych, bę dzie im pul sem do więk sze -
go niż obec nie udzia łu tech ni ki dru ku cy fro we go. Obiek tyw nie oce nia jąc
rów no le gle bę dą funk cjo no wać me dia elek tro nicz ne oraz stan dar do we
tech ni ki po li gra ficz ne.

Spo dzie wać się na le ży sil ne go wpły wu kon ku ren cji za gra nicz nej
na pol skie fir my po li gra ficz ne. Z dru giej stro ny dru kar nie na sze dys po -
nu jąc du żym za pa sem mo cy pro duk cyj nej li czą na eks port. 

W pod su mo wa niu pod kre ślić na le ży zna ko mi tą ro lę ja ką w sys te mie
in for ma cyj nym o moż li wo ściach bran ży po li gra ficz nej w Pol sce ode gra -
ły: Centralny Ośro dek Ba daw czo -Roz wo jo wy Prze my słu Po li gra ficz ne go,
Pol ska Izba Dru ku, Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga, Sek cja Po -
li gra fów Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Me cha ni ków Pol skich.

Są dzę, że ko lej ne opra co wa nie KPMG przy ak tyw nym udzia le Pol skie -
go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga sta no wić bę dzie przy bli że nie ob ra -
zu sta nu obec ne go i per spek tyw roz wo ju pol skiej po li gra fii.

Ja cek STEN CEL
Pre zes, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego

Bar dzo cie szy fakt, iż ini cja ty wa pro wa dze nia ba dań nad pol skim ryn -
kiem po li gra ficz nym za po cząt ko wa na trzy la ta te mu przez PBKG oraz
KPMG jest kon ty nu owa na, a re spon den ci re pre zen tu ją cy na sze śro do -
wi sko po raz ko lej ny nie za wie dli, do star cza jąc cen nej wie dzy – tak po -
trzeb nej do prze pro wa dze nia fa cho wych ana liz ob ra zu ją cych sy tu ację
w mi nio nym ro ku oraz przed sta wia ją cych wi zję na szej bran ży w przy -
szło ści.

Nie zwy kle cie ka wym bę dzie do wie dzieć się z prze pro wa dzo nych ba -
dań, jak na sza bran ża ra dzi so bie w ko lej nym ro ku spo wol nie nia go spo -
dar cze go do ty ka ją ce go nie tyl ko nasz kraj. Po mi mo wie lu nie zbyt
opty mi stycz nych sy gna łów co do przy szło ści, pły ną cych zwłasz cza z me -
diów, wie le firm na dal in we stu je spo ro środ ków w sze ro ko po ję ty roz -
wój, po le ga ją cy nie tyl ko na wzbo ga ca niu par ku ma szy no we go, ale
tak że na znacz nej mo der ni za cji me tod za rzą dza nia in for ma cją we wnątrz

point of view have clarified the trends in the organization, technique
and technology of printing.

Printing business prospects are largely dependent on the
development of electronic media. Judging by the expectations of the
market, it is expected to maintain its dominance of packaging printing
with flexographic printing techniques, followed by a range of techniques
including offset and gravure printing.

The limited number of titles and expenditures of newspapers and
magazines, reduction in the capital of art publications will provide a
boost for the current share of digital printing. Objectively evaluating the
electronic media and standard printing techniques will operate on a
parallel level.

One should expect a strong influence of foreign competition on the
Polish printing companies. On the other hand, our printers come with a
large supply capacity and are counting on exports. 

In conclusion, it should be noted that a prominent role in the
information system about the capabilities of the printing industry in
Poland has been played by: Research and Development Centre of the
Printing Industry, Polish Chamber of Printing, Polish Guild of Gutenberg
Knights, Polygraph Section of the Association of Polish Mechanical
Engineers.

I think that another paper by PKMG with the active participation of
Polish Guild of Gutenberg Knights will be zooming on the current state
and prospects in the development of the Polish printing industry.

Ja cek STEN CEL
President, Polish Association of Screen and Digital Printing

We are very pleased that the initiative to conduct research on the
Polish printing market started three years ago by PBKG and KPMG has
continued, and respondents representing our environment once again
have not disappointed, providing valuable expertise – so necessary to
carry out expert analyzes portraying the situation in the past year and
presenting a vision of our industry in the future.

It will be very interesting to learn from this research, how our industry
has been doing in another year of economic slowdown, which has not
only affected our country. Despite a number of very positive signs for
the future arising especially from the media, many companies continue
to invest a lot of resources in the widely understood development,
involving not only the enrichment of the machinery, but also a
substantial modernization of the methods of information management
within an organization. There is a noticeable strong growth of interest
in computerized polygraph systems supporting the optimization of
technological processes and solutions to improve efficiency in B2B sales.
These actions allow us to believe that our industry is trying to actively
respond to the difficult period in winning new orders. One of the facts
illustrating this phenomenon is the emergence of a large number of new
websites offering a wide range of products and services based on
printing technology. Sales and network communications have initiated
the creation of many new products and allowed a more widespread use
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swych or ga ni za cji. Za uwa żal ny jest sil ny wzrost za in te re so wa nia po li -
gra fów in for ma tycz ny mi sys te ma mi wspo ma ga ją cy mi opty ma li za cję pro -
ce sów tech no lo gicz nych oraz w roz wią za nia po pra wia ją ce efek tyw ność
sprze da ży ty pu B2B. Ta kie dzia ła nia po zwa la ją są dzić, iż na sza bran ża
sta ra się ak tyw nie re ago wać na trud niej szy okres w po zy ski wa niu no -
wych zle ceń. Jed nym z fak tów ob ra zu ją cych to zja wi sko jest po ja wie -
nie się spo rej ilo ści no wych wi tryn in ter ne to wych ofe ru ją cych sze ro ką
ga mę wy ro bów i usług opar tych o tech ni ki po li gra ficz ne. Sprze daż i ko -
mu ni ka cja w sie ci za ini cjo wa ły po wsta nie wie lu no wych pro duk tów, po -
zwo li ły sze rzej wy ko rzy sty wać po ten cjał ja ki da je współ cze sny druk,
zwłasz cza cy fro wy oraz si to druk. Sze ro kie wej ście usług po li gra ficz nych
m.in. w sek tor wspo ma ga ją cy aran ża cję wnętrz, zdo bie nia me bli i wy -
po sa że nia miesz kań, two rze nia obiek tów trój wy mia ro wych (3D prin -
ting) znaj du ją ce za sto so wa nie w wie lu ga łę ziach prze my słu po wo du je,
że okre śle nie „wy rób po li gra ficz ny” sta je się dziś po ję ciem bar dziej po -
jem nym, obej mu ją cym co raz to now sze po zy cje pro du ko wa ne na no -
wych urzą dze niach dru ku ją cych, da jąc tym sa mym oka zję do sta łe go
po sze rza nia się gru py osób za wo do wo zaj mu ją cych się dru kiem. Dla te -
go war to bę dzie zwró cić uwa gę tak że na wy ni ki ba dań ob ra zu ją ce po -
ziom zmian za cho dzą cych w pod mio tach wy ko rzy stu ją cych no we
tech no lo gie po li gra ficz ne. 

Pre zen ta cja ra por tu w trak cie trwa nia tar gów Po li gra fia oraz Eu ro -Re -
kla ma 2013 w Po zna niu ob cho dzą cych w tym ro ku swój 40. Ju bi le usz,
z pew no ścią wzbo ga ci ofer tę dla osób po szu ku ją cych waż nych in for ma -
cji na te mat na szej bran ży.

W imie niu Pol skie go Sto wa rzy sze nia Si to dru ku i Dru ku Cy fro we go
pra gnę ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim oso bom, któ re przy czy ni ły
się do po wsta nia ni niej sze go ra por tu.

Przemysław TRAWA
Wiceprezes, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie zwią za ne są nie ro ze rwal nie z prze -
my słem po li gra ficz nym już od ro ku 1973, kie dy to w Po zna niu od by ły się
pierw sze tar gi Po li gra fia. Od 40 lat z du mą ob ser wu je my roz wój tej bran -
ży, ma jąc jed no cze śnie sa tys fak cję z na sze go wkła du w ten pro ces.
W ostat nich la tach, któ re upły wa ją pod ha słem cy fry za cji na szej co dzien -
no ści, za uwa ża my no we wy zwa nia, ja kie sta ją przed dru kar nia mi i pro -
du cen ta mi ma szyn. Zmie nia ją się ocze ki wa nia klien ta wo bec pro duk tu
po li gra ficz ne go, a tak że for ma je go kon tak tu z wy ko naw cą. Za ma wia ją -
cy ocze ku ją ni skiej ce ny przy jed no cze snym za cho wa niu wy so kiej ja ko -
ści, a do te go re ali za cji te go pro ce su naj le piej po przez sys tem we b2print.
Ta kim wy ma ga niom spro stać mo gą tyl ko ci, któ rzy za ak cep tu ją za cho -
dzą ce na ryn ku zmia ny i ob ser wu jąc tren dy, zop ty ma li zu ją swo je dzia ła -
nia, jed no cze śnie nie za my ka jąc się na no we in we sty cje. Dla tych
wszyst kich, któ rzy my ślą per spek ty wicz nie, tar gi Po li gra fia za wsze bę dą
miej scem waż nym, w któ rym po pro stu trze ba być. Pre zen ta cja no wo ści
ryn ko wych i oka zja do bez po śred nie go kon tak tu z wie lo ma kon tra hen -
ta mi to nie za prze czal ne atu ty po znań skich spo tkań. 

of a potential provided by modern printing, especially digital and screen
printing. The loud entrance of printing services into such sectors as
assistance in the interior design industry, furniture and home
decorations, creating three-dimensional objects (3D printing) that are
used in many industries means that a term “printed product” has
become a more capacious concept, including newer items produced
using new printing devices, thus giving the opportunity to continuously
expand the group of professionals involved in print. Therefore, we will
draw attention to the results of studies showing changes in entities
using new printing technologies. 

The presentation of the report during the Printing and Euro-
Advertising 2013 fair in Poznan celebrating this year its 40th anniversary
will enrich the offer for those looking for important information about
our industry.

On behalf of the Polish Association of Screen and Digital Printing I
would like to thank all those who have contributed to the creation of
this report.

Przemysław TRAWA
Vice President, Poznań International Fair Sp. z o.o.

Poznań International Fair has been inextricably linked to the printing
industry since 1973, when the first Publishing Fair took place in the city
of Poznań. For 40 years we have been proudly watching the
development of the industry, while enjoying the satisfaction of our
contribution to this process. The recent years have elapsed under the
banner of digitalization of our everyday life and we have observed new
challenges faced by printing houses and equipment manufacturers.
Customer expectations towards printed products have been shifting
along with the form of contact with contractors. Ordering parties expect
low prices and high quality, and the implementation of this process
through the web2print system. Such requirements may only be met by
those who accept the changes taking place in the market and observe
trends and optimize their actions remaining open to new investments.
For all those who think in perspective, the Publishing fair will always be
an important place where one just has to be. The presentation of new
products and the opportunity to directly contact multiple partners are
the undeniable advantages of Poznań meetings. 

2013
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UDS  Sp. z o.o.
UPR PASJA Jacek Stencel

Drukarnia WL
Opolgraf S.A.

Follak Sp. z o.o. Sp. k.
Drukarnia Ortis Sp. z o.o.

Qartis Sp. z o.o.

INNE/OTHERS
Partnerzy/Partners

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC S.A.

BIG InfoMonitor S.A.

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO/
ORGANIZATIONS AND ECONOMIC SELF-GOVERNMENT INSTITUTIONS

Polska Izba Druku
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP Sekcja Poligrafów

Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich
Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego

Polska Izba Fleksografów
Korporacja Poligrafów Poznańskich

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii, Kraków



2013

SZKOLNICTWO WYŻSZE/TECHNICAL UNIVERSITIES
Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
Wyższa Szkoła Logistyki

PRASA BRANŻOWA/TRADE PRESS
Poligrafika

Opakowanie
Świat Druku

Świat Poligrafii
Print & Publishing

Packaging



















UDS Sp. z o.o.    
 

Our space for your corrugated creations

corrugated  cardboard 
projects

production 
and logistics

digital print

co-packing

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

ur spacO

    
 

or ye ffour spac

    
 

orrugaour cor y

    
 

eaed crtorruga

    
 

tionsea

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

. z oUDS Sp     
 

..o. z o     
 

    
 

    
 



















POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU I DRUKU CYFROWEGO

30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1A

e-mail: biuro@pssidc.org.pl

www.ssp.com.pl

 
 
 
          Istniej�ca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacj� samorz�du gospodarczego, 
reprezentuj�c� interesy gospodarcze podmiotów gospodarczych działaj�cych w sferze 
przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju. 
Polska Izba Druku jest jedyn� ogólnopolsk� organizacj� samorz�dow� drukarzy, która jest 
członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Reprezentuje ona interesy zrzeszonych w niej na 
zasadzie dobrowolno�ci podmiotów gospodarczych, zajmuj�cych si� produkcj� i usługami 
poligraficznymi jak te� ka�d� inn� działalno�ci� zwi�zan� z bran�� poligraficzn�. 
W swojej działalno�ci Izba wyst�puje we własnym imieniu i na własny rachunek. 
Izba mo�e zrzesza� si� w organizacjach krajowych i zagranicznych. 
          Podstawowym celem działalno�ci Polskiej Izby Druku jest ochrona interesów polskich 
drukarzy, w szerokim znaczeniu tego słowa, stałe reprezentowanie oraz ochrona interesów 
członków Izby, zgodnie z ich wol�, wobec organów pa�stwowych oraz innych organizacji 
krajowych i zagranicznych, współtworzenie warunków prawnych rozwoju bran�y 
 
The Polish Chamber of Printing 
 
The Polish Chamber of Printing which has existed since 1992 is an organization of economic 
self-government representing economic interests of subjects acting in the domain of graphic 
arts industry on the territory of Poland. The main aim of activity of the Polish Chamber of 
Printing is, broadly speaking, the protection of interests of Polish printers, functioning as a 
link between the state authorities and graphic arts enterprises as well as intergrating the 
printers' millieu within the country. The Chamber unites on the voluntary basis, economic 
subjects engaged in the printing services and production, trade of products and means of 
production for graphic arts as well as manufacturing and servicing of the machinery and 
printing equipment. 

ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
tel.: (22) 295-03-95/96
www.izbadruku.org.pl
izbadruku@izbadruku.org.pl



Kilka informacji o naszej uczelni…

Zakład Technologii Poligraficznych kontynuuje działalność dydaktyczno-naukową

byłego Instytutu Poligrafii w zakresie unikatowego kierunku studiów Papiernictwo

i Poligrafia. Zakład Technologii Poligraficznych ma swoją historyczną siedzibę w Warszawie

przy ulicy Konwiktorskiej 2. Jest to najstarsza uczelnia w Polsce ucząca tradycyjnych jak

i cyfrowych technologii druku.

Kadrę dydaktyczno-naukową Zakładu tworzy zespół w składzie:

• 4 profesorów 

• 10 adiunktów

• 4 wykładowców

• 2 asystentów

Każdego roku są organizowane wycieczki dla studentów. Na zaproszenie różnych firm

zagranicznych odbywają się wycieczki dla grup studentów do zapoznania ich

z najnowszymi osiągnięciami przemysłu poligraficznego w Europie. Możemy poszczycić

się długoletnią współpracą z firmą Heidelberg.

DuPont wyposażył nasze laboratorium w nowoczesny sprzęt do wykonywania

fleksograficznych form drukowych.

Kształcenie odbywa się w ramach trójstopniowego systemu studiów. Wydział oferuje

także studia zaoczne i podyplomowe. Na uczelni znajduje się filia Biblioteki Głównej PW.

Zakład Technologii Poligraficznych w nowej strukturze:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Mechaniki i Poligrafii

Zakład Technologii Poligraficznych 

KIerunek: Papiernictwo i Poligrafia

00-217 Warszawa

ul. Konwiktorska 2 

http://ip.hoff.pl

Basic information about our University...

Department of Printing Technology continues the didactic and scientific activities

of the former Institute of Printing in the unique field of study Papermaking and Printing

Technology.

The Department of Printing Technology has its historic buiding in Warsaw at

Konwiktorska 2. It is the oldest university in Poland educating the traditional and digital

printing technology.

Scientific – teaching staff of the Department formed a team composed of:

• 4 Professors

• 10 PhD

• 4 Lecturers

• 2 Assistants

Every year are organized excursions for students. At the invitation of various foreign

companies are organized trips for groups of students to familiarize them with the latest

achievements of the printing industry in Europe. Heidelberg is our long-time partner.

DuPont has equipped our laboratory with modern equipment for making flexo printing

plates.

The education is organized at three levels. The Faculty also offers extramural or post-

graduate studies.

The Faculty also has an afffiliate branch of the Main Library of WUT.

Institute of Printing in the new structure:

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Faculty of Production Engineering

Institute of Mechanics and Printing

Department of Printing Technology

Speciality: Papermaking and Printing Technology

00-217 Warszawa

ul. Konwiktorska 2 

http://ip.hoff.pl



In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii Po li tech ni ki Łódz kiej

Po za wy dzia ło wy In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii Po li tech ni ki Łódz kiej jest uni ka to -

wą w kra ju pla ców ką na uko wo -dy dak tycz ną z po nad 67-let nią tra dy cją kształ ce nia pa -

pier ni ków na po zio mie aka de mic kim i pro wa dzą cą ba da nia w za kre sie tech no lo gii oraz

eks plo ata cji ma szyn pa pier ni czych, prze twór czych i po li gra ficz nych. Po li tech ni ka Łódz ka,

ja ko pierw sza uczel nia w Pol sce i jed na z 40 uczel ni w Eu ro pie po sia da pre sti żo wy, przy -

zna ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską cer ty fi kat ECTS La bel.

Dzia łal ność na uko wo -ba daw cza i dy dak tycz na In sty tu tu jest re ali zo wa na w pię ciu za -

kła dach: Tech no lo gii Włók ni stych Mas Pa pier ni czych, Tech no lo gii Pa pie ru i Prze twór stwa

Pa pier ni cze go, Ma szyn Pa pier ni czych i Pły to wych, Urzą dzeń Ciepl nych i Prze twór czych,

Tech no lo gii Po li gra fii i Ma szyn Po li gra ficz nych.

Ka dra In sty tu tu obej mu je 21 na uczy cie li aka de mic kich, w tym 6 pra cow ni ków sa mo -

dziel nych – pro fe so rów i dok to rów ha bi li to wa nych.

Od ro ku 2008 In sty tut sa mo dziel nie pro wa dzi kie ru nek Pa pier nic two i Po li gra fia na stu -

diach sta cjo nar nych I i II stop nia zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w tzw. pro ce sie bo loń -

skim. 

Na prze strze ni mi nio nych 65 lat stu dia pa pier ni cze i po li gra ficz ne w Po li tech ni ce Łódz -

kiej ukoń czy ło ok. 1900 osób, w tym ok. 40 cu dzo ziem ców. Śred nia ilość ab sol wen tów In -

sty tu tu w ostat nich 3 la tach wy no si ła 60 osób. W ro ku aka de mic kim 2010/2011

uru cho mio no na tym kie run ku stu dia sta cjo nar ne II stop nia (dzien ne ma gi ster skie) oraz

stu dia nie sta cjo nar ne I stop nia (za ocz ne in ży nier skie).

Obec na ilość stu den tów wy no si: na stu diach dzien nych I stop nia – 138, II stop nia –

36, stu diach za ocz nych I stop nia – 15 i stu diach po dy plo mo wych 21 osób.

In ter dy scy pli nar ny cha rak ter In sty tu tu Pa pier nic twa i Po li gra fii, je dy ne go w kra ju (uni -

ka to we spe cjal no ści: tech no lo gia ce lu lo zy, pa pie ru, po li gra fii i opa ko wań pa pie ro wych,

in ży nie ria pa pier ni cza, ma szy ny pa pier ni cze, prze twór cze i po li gra ficz ne), umoż li wia re -

ali zo wa nie pro jek tów ba daw czych: od po my słu, przez ba da nia la bo ra to ryj ne, za pro jek -

to wa nie urzą dzeń, zba da nie pro to ty pu – do wdro że nia w ska li prze my sło wej. Pro wa dze nie

te go ro dza ju prac uła twia ba za ma te rial na In sty tu tu, w tym no wo cze sne sta no wi ska ba -

daw cze oraz wie le urzą dzeń wy ko na nych w ska li pół tech nicz nej i tech nicz nej.

Po moc dla stu den tów wy ni ka za rów no z życz li wo ści prze my słu oraz Fun da cji Roz wo -

ju Kadr Po li gra ficz nych, jak rów nież z do brych oso bi stych kon tak tów pra cow ni ków In sty -

tu tu z przed sta wi cie la mi prze my słu, w tym z ab sol wen ta mi Po li tech ni ki Łódz kiej. Po moc

ta obej mu je ta kie for my, jak spon so ro wa nie wy cie czek spe cja li za cyj nych, prak tyk, sta ży,

po nad pro gra mo we go lek to ra tu ję zy ka an giel skie go, za ku pu kom pu te rów i sta no wisk ba -

daw czych. Ze swej stro ny In sty tut pro wa dzi pro mo cję za kła dów, or ga ni zu jąc se mi na ria

i eks po zy cje, na któ rych przed sta wia na jest dzia łal ność firm, ich osią gnię cia i za mie rze -

nia. Ini cja ty wy te przy czy nia ją się do za cie śnie nia współ pra cy w ob sza rze dy dak ty ki,

a szcze gól nie za pew nie nia od po wied nie go po zio mu kształ ce nia stu den tów.

In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii usta wicz nie roz wi ja kon tak ty i współ pra cę z in sty tu -

cja mi za gra nicz ny mi (uczel nia mi, sto wa rzy sze nia mi i przed się bior stwa mi), co w istot ny

spo sób przy czy nia się do uno wo cze śnie nia pro ce su dy dak tycz ne go i roz wo ju ba dań, a na -

szym stu den tom stwa rza moż li wość po głę bia nia wie dzy i zdo by wa nia prak ty ki rów nież

za gra ni cą. Ro ku je to do brze dla przy szło ści In sty tu tu – jed ne go z naj więk szych ośrod -

ków kształ ce nia pa pier ni ków i po li gra fów w Eu ro pie. 

In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii

ul. Wól czań ska 223, 90-924 Łódź,

tel. 48 42 631 38 03, 48 42 636 88 22 

fax. 48 42 631 38 01 

e -ma il: i -4@adm.p.lodz.pl

In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii za pra sza wszyst kich na stro nę: www.in pap.p.lodz.pl

i do wzię cia udzia łu w XII Kon fe ren cji Na uko wo -Tech nicz nej i wy sta wie INPAP’2013 

– Ku do wa Zdrój 19÷21 czerw ca 2013 r.

The Institute of Papermaking and Printing 
at the Technical University of Łódź, Poland

For more than 67 years, the extra-faculty Institute of Papermaking and Printing has

been a unique research and education institution in the field of papermaking (paper

technology, machinery construction and operation) and related areas such as paper

converting and printing in Poland. Technical University of Lodz the first in Poland and one

of 40 holders in Europe of ECTS Label- honorary distinction awarded by the European

Commission.

The academic and research activities of the Institute are realized by the following

departments: Pulp Technology, Paper Technology and Paper Converting, Paper and

Fibreboard Machines, Thermal Equipment and Converting Machines, Printing Technology

and Machinery.

The Institute academic staff consists of 21 members: including 6 professors and

assistant professors. 

Since 2008 the Institute has been organizing the Papermaking and Printing studies

autonomously in full-time degree in accordance with the principles of the so-called

Bologna Process.

Through 65 years around 1900 students have graduated from Papermaking and

Printing at the Technical University of Łódź, including 40 foreigners. In academic year

2010/11, the full time master’s degree course (3 semesters) as well as extramural

bachelor’s degree course were launched. In the last three years there have been around

50 graduates yearly. Current number of students is: the full-time degree – 138, second

degree – 36, extramural degree – 15 and postgraduate courses – 21.

Interdisciplinary character of the Institute of Papermaking and Printing, the only

institution of this kind in Poland (unique specializations: pulp and paper technology,

printing, paper packaging, paper engineering, papermaking, converting and printing

machines) allows to carry out research projects from the initial idea, through laboratory

tests, equipment design to testing a prototype for implementation in the industrial scale.

Such projects can be easily done due to good material base of the Institute, including

new laboratory equipment.

The support for students results from a close co-operation with the industry and the

Foundation for Development of Printing Human Resources as well as good personal

contacts of the Institute personnel with the industry representatives, including the

graduates of the Technical University of Łódź. The support includes sponsorship of technical

trips and trainings, extra English course, new computers and other professional equipment.

In return, the Institute promotes the paper and printing sectors by organizing seminars

and exhibitions as well as presenting the industry achievements and plans. All those

initiatives contribute to closer co-operation with an educational impact on students.

The Institute of Papermaking and Printing continues to develop contacts and co-

operation with foreign universities, associations and companies, significantly contributing

to upgrading teaching process and research development as well as allowing the students

to gain new experiences, also abroad. All those activities and initiatives have a good impact

on the future of the Institute of Papermaking and Printing – one of the largest education

centers for papermakers and printers in Europe. 

Institute of Papermaking and Printing 

Technical University 

ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, Poland

tel. 48 42 631 38 03, 48 42 636 88 22 

fax. 48 42 631 38 01 

e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl

Please visit our website: www.inpap.p.lodz.pl

Institute of Papermaking and Printing invites everyone to participate in XII Scientific 

and Technical Conference and Exhibition INPAP’2013 – Kudowa Zdroj, 19÷21 of June 2013

IPiP
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