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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 zrealizowany pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Ladies and Gentlemen,

Present report has been published by the 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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War sza wa, 8 ma ja 2014 r.

Słowo wstępne Wicepremiera, Ministra Gospodarki Ja nu sza Pie cho ciń skie go z oka zji
IV edy cji ra por tu pn. „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem w Pol sce”

Sza now ni Pań stwo, 
z przy jem no ścią ob ją łem ho no ro wym pa tro na tem IV edy cję ra por tu

pn. „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem w Pol sce”, któ ry po -
wstał w ra mach pro jek tu Pro mo cja pol skiej po li gra fii.

Ry nek po li gra fii w Pol sce w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo dy na -
micz nie, o czym świad czy war tość sprze da nej pro duk cji. We dług da nych
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go w 2013 r. dział Po li gra fia i re pro duk -
cja za pi sa nych no śni ków in for ma cji osią gnął war tość po wy żej 10 mld zł. 

Po li gra fia jest jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się sek to rów prze -
my słu prze twór cze go, dla te go je stem prze ko na ny, że ana li za uję tych
w ra por cie ob sza rów po zwo li na rze tel ne przed sta wie nie tej ga łę zi go -
spo dar ki. Mam rów nież na dzie ję, że bę dzie on sta no wił cen ne źró dło
in for ma cji.

Chciał bym po dzię ko wać po my sło daw com te go pro jek tu, czy li Pol skie -
mu Brac twu Ka wa le rów Gu ten ber ga, za po dej mo wa ne dzia ła nia
na rzecz roz wo ju sek to ra po li gra ficz ne go i wy daw ni cze go w Pol sce. 

Ży czę wie lu suk ce sów w Pań stwa dzia łal no ści.

Ja nusz Pie cho ciń ski
Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki 

Warsaw, May 8, 2014

Foreword by Janusz Piechociński, Deputy Prime Minister and Minister of Economy, to
the fourth edition of the report ‘Printing Industry and Printed Packaging Market in
Poland’

Ladies and Gentlemen, 
I was pleased to assume the honorary patronage over the fourth

edition of the report ‘Printing Industry and Printed Packaging Market in
Poland’, prepared under the project entitled Promotion of the Polish
Printing Industry.

In recent years, the printing market in Poland has seen very dynamic
growth, reflected in the volume of output sold. According to the Central
Statistical Office of Poland, the sector labelled as Printing and
reproduction of written data media reached a value over PLN 10 billion
in 2013. 

As printing is among the fastest-growing sectors of the manufacturing
industry, I am convinced that the analysis of the areas covered in the
report will offer a reliable picture of this sector. I also hope that the report
will prove to be a useful source of data and insights.

Let me extend my thanks to the Polish Guild of Gutenberg Knights,
the authors of this project, for their efforts to promote the growth of the
printing and publishing sector in Poland. 

I wish you every success in your work.

Ja nusz Pie cho ciń ski
Deputy Prime Minister, Minister of Economy
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Czwar te wy da nie ra por tu to nie wąt pli wie god na oka zja do krót kiej
wy mia ny opi nii o sta nie obec nym oraz per spek ty wach na sze go prze my -
słu. Pra gnę wy ra zić za do wo le nie z fak tu, że ba da nie, któ re trzy ma ją Pań -
stwo w swo ich dło niach, zo sta ło przy ję te i za ak cep to wa ne nie tyl ko
przez uczest ni ków ryn ku, ale rów nież, co bar dzo istot ne, przez je go oto -
cze nie ja ko naj waż niej sze, mia ro daj ne źró dło in for ma cji o bran ży. 

Fakt, że pro gno zy za war te w do tych cza so wych wy da niach speł ni ły
się nie mal że w 100%, do dat ko wo pod no si war tość wy daw nic twa. Dzię -
ki pra cy ze spo łu nie tyl ko in sty tu cje fi nan so we, ale rów nież na ukow cy
i ana li ty cy do strze ga ją suk ce sy na sze go śro do wi ska. Do wo dem na to
jest cho ciaż by ra port pod re dak cją Je rze go Hau sne ra „Kon ku ren cyj na
Pol ska. Jak awan so wać w świa to wej li dze go spo dar czej?”, w któ rym
po li gra fia zo sta ła wska za na ja ko jed na z sze ściu branż pol skiej go spo -
dar ki, któ ra szcze gól nie za słu gu je na wspar cie rzą do we ze wzglę du
na obec ny po ziom i szan se dal sze go roz wo ju. Szko da, że do dnia dzi -
siej sze go nie uda ło nam się osią gnąć po rów ny wal ne go suk ce su, je że li
cho dzi o pod no sze nie świa do mo ści przed sta wi cie li władz pań stwo wych
i sa mo rzą do wych, ale nie tra cąc na dziei cią gle nad tym pra cu je my. Ty le
au to re kla my!

Ja ka jest ak tu al na sy tu acja bran ży, zo ba czą Pań stwo na stro nach ra -
por tu, więc pro szę po zwo lić, że stan ten skwi tu ję krót ko – jest OK!
Spodziewam się w tym miejscu głosu sprzeciwu, bo wiem łyż ka dzieg -
ciu znaj du je się wszę dzie. Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że w po rów -
na niu z sy tu acją bran ży w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej u nas jest
na praw dę do brze.

Sy tu acja w ob sza rach szcze gól nie do tknię tych kry zy sem usta bi li zo -
wa ła się, pod czas gdy po zo sta łe prze ży wa ją dy na micz ny roz wój. Co jed -
nak cie szy naj bar dziej, po pra wi ło się sa mo po czu cie przed się bior ców,
któ rzy w za sad ni czej więk szo ści z opty mi zmem pa trzą w przy szłość.

Wnio ski wy cią gnię te z do tych cza so wych edy cji ra por tu do pro wa dzi -
ły do pod ję cia de cy zji o wy od ręb nie niu z ba da nia trzech roz dzia łów de -
dy ko wa nych dru ko wi cy fro we mu, flek so gra ficz ne mu oraz pro duk cji
opa ko wań kar to no wych. Wska za ne ob sza ry ma ją w opi nii au to rów oraz
przed się bior ców naj więk sze szan se na dal szą dy na micz ną eks pan sję
i mo gą w przy szło ści wy ma gać in dy wi du al nych ana liz.

Za le ży nam nie tyl ko na tym, by ra port był opi nio twór czy w za kre sie
dnia dzi siej sze go bran ży, ale by stał się na rzę dziem po moc nym w po dej -
mo wa niu roz waż nych de cy zji in we sty cyj nych i wy ty cza niu stra te gii roz -
wo ju przed się biorstw. Wszyst ko wska zu je bo wiem na to, że w okre sie
tzw. no wej per spek ty wy unij nej, czy li do ro ku 2020, bę dzie to moż li we.

Po wo dów ku te mu jest kil ka, spo śród któ rych wie le wska zy wa łem
w mo ich wy po wie dziach za miesz cza nych w po przed nich edy cjach ra -
por tu. Przy po mnę tyl ko nie któ re z nich: ni ski koszt wy so ko wy kwa li fi -
ko wa nej i zmo ty wo wa nej ka dry pra cow ni czej, do stęp ność naj bar dziej
za awan so wa nych tech no lo gii, du ży, roz wi ja ją cy się ry nek we wnętrz ny,
zwięk sza ją ca się ak tyw ność na ryn kach za gra nicz nych, świet ne po ło że -
nie geo gra ficz ne oraz sys te ma tycz nie ro sną ce kosz ty wy twa rza nia
na ryn kach da le ko wschod nich.

The fourth edition of our report certainly offers a great opportunity to
reflect on the status quo and growth prospects of the printing industry.
I’d like to express my satisfaction with the fact that this study has been
acknowledged and welcomed as the most important and reliable source
of information about the industry not only by market actors but,
importantly, by the business community at large. 

The fact that nearly 100% of the forecasts contained in previous
editions came true additionally testifies to the importance of this
publication. Thanks to our team’s work, financial institutions as well as
researchers and analysts notice the successes of our sector. This is
reflected, among others, in the report edited by Jerzy Hausner
‘Competitive Poland: How do we get ahead in the global economic
league?’ (Konkurencyjna Polska – Jak awansować w światowej lidze
gospodarczej?), which identifies the printing industry as one of the six
branches of Poland’s economy which deserve particular government
support because of their current stage of development and further growth
opportunities. Regretfully, we have not managed to achieve a
comparable success in raising awareness among central and local public
authorities. However, we are not giving up and will continue our efforts
to highlight our status.

What is the current situation in the industry? The report will give you
a full picture but let me offer a brief summary: we are doing just fine.
Even though we hear some objections, we must remember that no
landscape is free from blots. We need to remember that our situation is
really good in comparison with what printing companies in other EU
countries are going through.

The situation in areas particularly affected by the crisis has stabilised
whereas others are undergoing dynamic growth. Perhaps the most
heartening thing is that the sentiment among entrepreneurs has
improved: the vast majority of them are optimistic about the future.

Based on lessons learnt from previous editions of this report, a decision
was made to include dedicated chapters on digital printing, flexo printing
and production of cardboard packaging. Authors and entrepreneurs
consider those fields to have the strongest chances for further dynamic
expansion and, as such, may require individualised analysis in future.

We strive to turn this report into an opinion-forming source of insights
on the industry’s current situation but also a tool which can help in
making informed investment decisions and setting growth strategies for
enterprises. The odds are that this will be possible during the new EU
financial perspective for 2014–2020.

A number of factors shape the current situation, and I highlighted
many of them in my comments to previous editions of the report. They
include, among others, low cost of highly skilled and motivated
workforce, availability of the most advanced technologies, a large and
expanding internal market, increasing expansion onto international
markets, excellent geographical location and systematically rising costs
of production in the Far East.

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

The Polish Guild of Gutenberg Knights
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Są rów nież no we czyn ni ki, któ re po win ny nam po móc osią gać suk -
ce sy, mia no wi cie du że fun du sze eu ro pej skie, z któ rych co praw da trud -
niej bę dzie sko rzy stać, aby ku pić czte ro ko lo ro wą ma szy nę
pół for ma to wą, ale któ re za gwa ran tu ją dal szy sta bil ny roz wój na szej go -
spo dar ki. Na dru gim miej scu po sta wił bym sy tu ację na wscho dzie Eu ro -
py, mo gą cą spo wo do wać krót ko ter mi no we per tur ba cje w ob ro cie
go spo dar czym, któ ra jed nak jed no znacz nie uzmy sła wia in we sto rom, że
Pol ska jest ostat nim bez piecz nym, wy su nię tym naj da lej na wschód kra -
jem, w któ rym moż na, wy ko rzy stu jąc po wy żej wy mie nio ne atu ty, two -
rzyć ośrod ki pro duk cyj ne i or ga ni zo wać ze spo ły ludz kie de dy ko wa ne
za spo ka ja niu po py tu za wschod nią ru bie żą Unii. 

Ro sja Pu ti na zy ska ła Krym, ale stra ci ła wia ry god ność, co mo że być
dla nas ko rzyst ne. Rów nież war to wspo mnieć o ro sną cym w Pol sce po -
ten cja le ba daw czo -na uko wym, któ ry mu si sprzy jać roz wo jo wi in no wa -
cyj nych ob sza rów go spo dar ki, do któ rych na sza bran ża mu si na le żeć.
Na ko niec nie za po mnij my o tym, co mu si my so bie za pew nić sa mi, czy li
o moż li wo ści wy ko rzy sta nia do stęp nych efek tów sy ner gii po mię dzy ist -
nie ją cy mi fir ma mi. Je że li nie łą czyć się, to przy naj mniej po win ni śmy
współ pra co wać, by szyb ciej i sku tecz niej roz wi jać ry nek! Z te go wzglę -
du wła dze Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga zde cy do wa ły się
ze wszyst kich sił wes przeć ini cja ty wę po wo ła nia do ży cia ECMA Pol ska,
jak rów nież de kla ru ją go to wość do po dob nych dzia łań w przy szło ści.

Na sza ga łąź prze my słu za słu gu je na znacz nie wię cej uwa gi ze stro ny
sa mo rzą dów, rzą du, par la men tu oraz władz eu ro pej skich. Jed nak by to
osią gnąć, mu si my sku tecz nie do po mi nać się o swo je pra wa. Mię dzy in -
ny mi z te go po wo du przy łą czy li śmy się do ini cja ty wy Ma zo wiec kiej Izby
Rze mio sła i Przed się bior czo ści oraz Izby Rze mio sła w Düssel dor fie,
w wy ni ku któ rej po wstał ka ta log prio ry te to wych, z punk tu wi dze nia ma -
łych i śred nich przed się bior ców oraz rze mieśl ni ków, spraw do za ła twie -
nia w no wo wy bra nym Par la men cie Europejskim. Katalog ten
publikujemy poniżej. W do ku men cie tym bra ku je spe cy ficz nych dla na -
szej bran ży kwe stii, co mo że my i po win ni śmy uzu peł nić, by dać szan sę
wy ka zać się po słom! 

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

There are also some new factors which should become success drivers,
such as considerable EU funds. While they might be more difficult to
untap for goals such as buying a four colour semi-format printing offset
press, they will nevertheless guarantee continued stable growth of our
economy. Moreover, the situation in Eastern Europe may cause short-
term turbulences in trading but those developments have also clearly
demonstrated that Poland is the last easternmost safe haven where the
aforementioned advantages can be leveraged to establish manufacturing
centres and to organise human teams to satisfy demand beyond the
eastern boundaries of the EU. 

Putin’s Russia has taken Crimea but it has lost credibility, which might
be advantageous for us. Also worth mentioning are the growing R&D
capabilities in Poland, which will necessarily promote growth of
innovative sectors of the economy and our industry must be among them.
And, finally, let us remember things that what we need to ensure for
ourselves, such as ways to leverage the synergies between existing
companies. Even if we do not consolidate, we should at least collaborate
to grow our market faster and more effectively. For this reason, the
authorities of the Polish Guild of Gutenberg Knights have decided to give
our strong support for the initiative to establish ECMA Poland, and they
have declared readiness to support similar steps in future.

Our industry also deserves much more attention from local and central
government, the parliament and the European authorities. However, in
order to attract their attention we need to fight for their attention in
effective ways. With this in mind, we joined the initiative undertaken by
the Masovian Chamber of Crafts and Entrepreneurs and the Crafts
Chamber in Düsseldorf to develop a catalogue of issues which, in the
opinion of SMEs, must be addressed by the newly elected European
Parliament. The resulting list of issues is presented below. Since this
document does not mention issues which are specific for the printing
industry, this is something we should add to make sure our MEPs can
prove how effective they can be. 

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor 
the Polish Guild of Gutenberg Knights
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WSPÓL NE PO STU LA TY
MA ZO WIEC KIEJ IZBY RZE MIO SŁA I PRZED SIĘ BIOR CZO ŚCI 

W WAR SZA WIE 
ORAZ

HAN DWERK SKAM MER DÜSSEL DORF
WO BEC PO SŁÓW DO PAR LA MEN TU EU RO PEJ SKIE GO

Prio ry te ty:
• Zmniej sze nie bez ro bo cia w Eu ro pie, zwłasz cza wśród mło dzie -

ży, wspie ra nie kształ ce nia du al ne go i za gwa ran to wa nie mo bil -
no ści edu ka cyj nej

• Wzmoc nie nie po zy cji go spo dar ki eu ro pej skiej, stwo rze nie opty -
mal nych wa run ków roz wo ju sek to ra MSP

• Za pew nie nie sta bil ne go za opa trze nia w ener gię, wy ko rzy sta nie
wy twór cze go po ten cja łu rze mio sła w tym za kre sie

• Zre du ko wa nie biu ro kra cji, wspie ra nie sta no wie nia pra wa
uwzględ nia ją ce go in te re sy ma łych i śred nich przed się biorstw

1. Zmniej sze nie bez ro bo cia w Eu ro pie, zwłasz cza wśród mło dzie -
ży, wspie ra nie kształ ce nia du al ne go i za gwa ran to wa nie mo bil -
no ści edu ka cyj nej

Na sze po stu la ty
• Uzna wa nie ty tu łów mi strzow skich i cze lad ni czych na ob sza rze

UE: Uzy ska nie kwa li fi ka cji mi strzow skich i cze lad ni czych po win no być
trak to wa ne ja ko jed no znacz na gwa ran cja wy so kiej ja ko ści przy go to -
wa nia za wo do we go. 

• Zrów na nie war to ści wy kształ ce nia za wo do we go i aka de mic kie -
go: Za pew nie nie trak to wa nia kwa li fi ka cji mi strzow skich na rów ni
z aka de mic kim stop niem li cen cja ta w Eu ro pej skich Ra mach Kwa li fi -
ka cji. 

• Wspar cie dla sys te mu kształ ce nia we wnątrz - i po nadza kła do we -
go: Ze wzglę du na po głę bia ją cą się spe cja li za cję kształ ce nie we -
wnątrz ma łej fir my nie za wsze jest moż li we we wszyst kich ob sza rach
spe cja li za cji, któ rych zna jo mość jest po trzeb na w da nym za wo dzie.
Dla te go też na le ży wspie rać sys tem umoż li wia ją cy wy mia nę mię dzy
fir ma mi. To za da nie po win ny re ali zo wać ośrod ki kształ ce nia za wo do -
we go przy izbach i ce chach rze mieśl ni czych.

• Wspar cie dla edu ka cyj nej mo bil no ści: W związ ku z opra co wa niem
no we go eu ro pej skie go pro gra mu edu ka cyj ne go Era smus+, obej mu -
ją ce go mię dzy na ro do wą wy mia nę uczest ni ków szko le nia za wo do we -
go, na le ży stwo rzyć do dat ko wy sys tem co achin gu. Ten sys tem

Warsaw, May 10, 2014

COMMON POSTULATES
OF THE MAZOVIAN CHAMBER OF CRAFTS AND

ENTREPRENEURSHIP IN WARSAW 
AND

HANDWERKSKAMMER DÜSSELDORF
TO THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Priorities:
• Reducing unemployment in Europe, especially among young

people, supporting dual education and ensuring learning
mobility

• Strengthening the position of the European economy, to create
optimal conditions for the development of the SMEs sector

• Ensuring a stable supply of energy, the use of craft
manufacturing capacity in this area

• Reducing bureaucracy, supporting law which takes into account
the interests of small and medium-sized enterprises

1. Reducing unemployment in Europe, especially among young
people, supporting dual education and ensuring learning
mobility

Our demands:
• Recognition of the titles of master and apprentice in the EU:

Obtaining master and apprentice qualifications should be regarded
as unequivocal guarantee of high quality vocational training. 

• Equalization of the vocational and academic education: Treating
master skills on par with the academic degree of bachelor within the
European Qualifications Framework.  

• Support for the intra and extramural education system: Due to
the deepening specialization, education inside small businesses is not
always possible in all areas of specialization, knowledge of which is
necessary in the profession. It is, therefore, necessary to support a
system that allows the exchange between companies. This task
should be pursued by vocational training centers at colleges and
guilds of artisans.

• Support for educational mobility: In connection with the
development of the new European educational program – Erasmus
+, including the international exchange of training participants, it is
necessary to create additional coaching system. This system should
ensure that young workers and training participants receive sufficient
means facilitating such an international exchange.  



po wi nien za pew nić mło dym pra cow ni kom i uczest ni kom szko le nia
za wo do we go do sta tecz ne środ ki umoż li wia ją ce ta ką mię dzy na ro do -
wą wy mia nę. 

• Prze strze ga nie obo wią zu ją cych (w da nym kra ju) wa run ków za -
trud nie nia i pła cy: Pra cow ni cy za gra nicz ni mu szą być za trud nie ni
zgod nie z prze pi sa mi pra wa kra jo we go. Urzę dy kra jów człon kow skich
Unii po win ny mieć moż li wość kon tro lo wa nia prze strze ga nia pra wa
w za kre sie wy na gro dzeń i wa run ków pra cy. Na le ży uni kać „dum pin -
gu” pła co we go i so cjal ne go.

2. Wzmoc nie nie po zy cji go spo dar ki eu ro pej skiej, stwo rze nie opty -
mal nych wa run ków roz wo ju sek to ra MSP

Na sze po stu la ty:
• Wpro wa dze nie jed no li tych norm praw nych dla MSP na ryn ku

EU: Przy spie sze nie prac nad tym pro jek tem uła twi dzia ła nie przed -
się biorstw z sek to ra MSP na jed no li tym ryn ku UE.

• Utrzy ma nie obec nej de fi ni cji wy róż nia ją cej MSP: Na tej de fi ni cji
opar ta jest obec na, słusz na w za ło że niach po li ty ka wspie ra nia, wy -
rów ny wa nia szans i nie we lo wa nia prze szkód, ja kie na po ty ka ją MSP
w kon ku ren cji z du ży mi fir ma mi.

• Wpro wa dze nie re gu lar nych kon sul ta cji par la men ta rzy stów UE
z przed sta wi cie la mi sek to ra MSP: Ta kie spo tka nia po zwo lą na przy -
bli że nie pro ble ma ty ki sek to ra MSP par la men ta rzy stom.

• Znie sie nie ba rier w po li ty ce po dat ko wej po szcze gól nych kra jów,
na ru sza ją cych rów ność kon ku ren cji: Po li ty ka po dat ko wa w UE mu -
si umoż li wiać jed no li te wa run ki kon ku ren cji i nie mo że ha mo wać dzia -
łań wy kra cza ją cych po za gra ni ce da ne go kra ju. 

• Wspie ra nie in no wa cyj no ści ma łych i śred nich przed się biorstw
po win no być zo rien to wa ne na wdra ża nie: W przy pad ku rze mio -
sła in no wa cje na le ży wi dzieć sze rzej – ja ko tech nicz ne, or ga ni za cyj -
ne, ale tak że so cjal ne in no wa cje, któ re po win ny być bar dziej
wspie ra ne. 

• Po pra wia nie re gu la cji i norm od no szą cych się do sek to ra MSP:
Nor my usta la ne dla MSP mu szą uwzględ niać prak tycz ne moż li wo ści
tych firm i nie mo gą pro wa dzić do ich wy klu cze nia z ryn ku. 

• Wzmac nia nie i dal szy roz wój po ten cja łu MSP w re gio nach UE:
Fun du sze struk tu ral ne po ma ga ją ni we lo wać róż ni ce w roz wo ju po -
szcze gól nych re gio nów po przez wzmoc nie nie spe cy ficz nych lo kal nych
atu tów. Na cisk na le ży po ło żyć na kształ ce nie za wo do we, za pew nie -
nie do pły wu fa cho we go per so ne lu i two rze nie in fra struk tu ry.

• Wzmac nia nie po ten cja łu MSP na ob sza rach wiej skich: Na le ży
wzmac niać po ten cjał re gio nów rol ni czych, roz wi ja jąc pro ce du ry ich
wspie ra nia. Wspól na po li ty ka rol na UE mu si nie tyl ko w do tych cza -
so wy spo sób wspie rać rol nic two, ale też po win na uwzględ niać po -
stu lat zin te gro wa ne go roz wo ju dzia ła ją cych na tych ob sza rach MSP,
niezwią za nych bez po śred nio z rol nic twem. 

• Po li ty ka ochro ny śro do wi ska nie mo że być kształ to wa na w spo -
sób ar bi tral ny: War to ści gra nicz ne do pusz czal nych po zio mów emi -
sji nie mo gą być w nie skoń czo ność za ostrza ne. Ko niecz na jest
dłu go fa lo wa, re ali stycz na stra te gia w tym ob sza rze. 

• Eu ro pej skie re gu la cje w za kre sie po li ty ki mię dzy na ro do we go
trans por tu to wa rów i osób kom pe ten cji nie po win ny roz cią gać
się na kom pe ten cje kra jów człon kow skich: Eu ro pej skie sie ci ko mu -
ni ka cyj ne mu szą za pew niać pew ność i bez pie czeń stwo ru chu to wa ro -
we go i oso bo we go. UE po win na za cho wać dy stans w od nie sie niu
do prze pi sów re gu lu ją cych za sa dy kra jo we go, lo kal ne go trans por tu. 

• Compliance with employment and wage conditions (in force in
a given country): Foreign workers must be recruited in accordance
with national law. Offices of the Member States should be able to
monitor compliance with the law on wages and working conditions.
It is necessary to avoid wage and social "dumping."

2. Strengthening the position of the European economy to create
optimal conditions for the development of the SMEs sector

Our demands:
• Introduction of uniform rules for SMEs for the EU market:

Accelerating work on this project will facilitate the operation of
enterprises in the SMEs sector in the single EU market.

• Maintaining the current definition distinguishing the SMEs: This
definition forms the basis for the present (and right) policy of equal
opportunities and the leveling of obstacles faced by SMEs in
competition with large companies.

• Introduction of regular consultations of EU parliamentarians with
the representatives of the SMEs sector: Such meetings would allow
the parliamentarians to become familiar with the problems of the
SMEs sector.

• Abolition of barriers to the tax policy of individual countries
which violate equality of competition: Tax policy in the EU must
allow for uniform conditions to compete and cannot inhibit actions
that go beyond the borders of a given country.  

• Supporting innovativeness in small and medium-sized
enterprises should be focused on the implementation: In the case
of craft, innovativeness should be seen more broadly - as a technical,
organizational, but also social innovations, which should be more
supported.  

• Improving regulations and standards relating to the SME sector:
The standards set for SMEs must take into account the practical
possibilities of these companies and cannot lead to their exclusion
from the market. 

• Strengthening and further development of the potential of the
SMEs in the EU regions: The Structural Funds help eliminate
differences in development between the regions by strengthening
specific local advantages. An emphasis should be placed on
vocational training to ensure a supply of professional staff and
infrastructure.

• Strengthening the capacity of SMEs in rural areas: The potential
of agricultural regions should be enhanced by developing procedures
for their support. The Common Agricultural Policy of the EU must not
only support agriculture, but should also take into account the
demand for the integrated development of active SMEs in the areas
not directly related to agriculture.  

• Environmental policy cannot be shaped in an arbitrary manner:
Emission limits cannot be indefinitely tightened. It is necessary to
pursue a long-term, realistic strategy in this area.  

• European policy regulations regarding international transport of
goods and people should not extend their competences over
those of the Member States: European transport networks must
provide certainty and security of passengers and freight. The EU
should keep its distance in relation to the rules governing the
national, local transportation.  



3. Za pew nie nie sta bil ne go za opa trze nia w ener gię, wy ko rzy sta nie
wy twór cze go po ten cja łu rze mio sła w tym za kre sie

Na sze po stu la ty:
• Sta bil ne ce ny ener gii i za pew nie nie sta bil nych, bez piecz nych do -

staw w dłu go let niej per spek ty wie: De cy zje po li tycz ne nie mo gą
skut ko wać nie pro por cjo nal nie wy so kim wzro stem cen ener gii bądź
też za gro że niem dla cią gło ści d ostaw. Ener gia jest jed nym z naj waż -
niej szych skład ni ków kal ku la cji kosz tów. Ce ny ener gii mu szą po zo -
stać na ra cjo nal nym, opła cal nym dla pro duk cji po zio mie.

• Pro mo wa nie efek tyw no ści ener ge tycz nej: Opty ma li zo wa nie wy -
daj no ści ener ge tycz nej bu dyn ków – ist nie je tu ogrom ny po ten cjał
oszczęd no ścio wy, gdyż prze cięt nie w kra jach Unii bu dyn ki zu ży wa ją
ok. 40% cał ko wi tej ener gii wy twa rza nej na ob sza rze UE.

• Ogra ni cze nie nad mier nej biu ro kra cji w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska: Wie le prze pi sów z za kre su emi sji i go spo dar ki od pa da mi sta -
no wi nie pro por cjo nal nie du że ob cią że nie dla MSP. Prze pi sy po win ny
być le piej do sto so wa ne do re al nych moż li wo ści ma łych przed się -
biorstw.

• Zmniej sze nie emi sji CO2 z uwzględ nie niem in te re sów go spo dar -
ki: UE nie po win na usta lać stan dar dów, któ re dra stycz nie osła bia ją kon -
ku ren cyj ność jej go spo dar ki w po rów na niu z globalnym poziomem.

• Pro duk cja żyw no ści po win na mieć prio ry tet przed bio pa li wa mi: Pro -
duk cja bio pa liw płyn nych i bio ga zu nie mo że ne ga tyw nie wpły wać
negatywnie wpływać na warunki produkcji żywności i pasz i ich pogarszać.

4. Zre du ko wa nie biu ro kra cji, wspie ra nie sta no wie nia pra wa
uwzględ nia ją ce go in te re sy ma łych i śred nich przed się biorstw

Na sze po stu la ty:
• Wy ty cze nie wy ra zi stej li nii po dzia łu kom pe ten cji mię dzy Unią

a kra ja mi człon kow ski mi: Unia po win na wkra czać tyl ko w te ob sza -
ry, gdzie ma nie kwe stio no wa ne upo waż nie nia ze stro ny kra jów człon -
kow skich (za sa da sub sy diar no ści). Wąt pli wo ści roz strzy ga się
na ko rzyść kra jów człon kow skich. Tej za sa dy po win ny się trzy mać in -
sty tu cje eu ro pej skie, a in sty tu cje kra jo we po win ny im o tym przy po -
mi nać.

• Stworzenie jed no li tej eu ro pej skiej plat for my „one -stop -shop”:
Ta ka plat for ma ma umoż li wić ła twe za kła da nie firm przez przed się -
bior ców eu ro pej skich w do wol nym kra ju UE. 

• Prze strze ga nie za sa dy „Think small first”: Obo wiąz kiem Ko mi sji
jest ta kie kształ to wa nie pra wa, aby MSP w po rów na niu z wiel ki mi
fir ma mi nie by ły ob cią ża ne do dat ko wy mi nie pro por cjo nal nie du ży mi
obo wiąz ka mi biu ro kra tycz ny mi.

• Uprosz cze nie pra wa UE: W naj now szych pla nach do ty czą cych ogra -
ni cze nia biu ro kra cji (tzw. pro gram REFIT) Ko mi sja Eu ro pej ska za kła da
ogra ni cze nie biu ro kra tycz nych fra ze sów i pu sto sło wia praw ni cze go
w wy da wa nych do ku men tach. Za kres po dej mo wa nych dzia łań jest
jed nak skrom niej szy od za po wie dzi. Na ro do we in sty tu cje po win ny
na ci skać, aby za mie rze nia w kie run ku od biu ro kra ty zo wa nia pra wa
by ły re ali zo wa ne z peł ną kon se kwen cją. 

• Wcze sne kon sul to wa nie pla no wa nych ak tów praw nych UE: Ak -
ty praw ne i re ko men da cje UE po win ny być pod da wa ne spo łecz nym
kon sul ta cjom w po szcze gól nych kra jach człon kow skich. Wy dłu ży to
nie znacz nie pro ces le gi sla cyj ny, ale po zwo li unik nąć nie po trzeb nych
kon flik tów. 

• Oce na skut ków re gu la cji praw nych po win na być pod da na kon -
tro li ze stro ny nie za leż nych in sty tu cji: Ta ka ze wnętrz na, obiek tyw -

3. Ensuring a stable supply of energy, the use of craft
manufacturing capacity in this area

Our demands:
• Stable energy prices and providing a stable, secure supply in the long

term: Political decisions can not result in disproportionately high increase
in energy prices, or a threat to the continuity of supply. Energy is one of
the most important components of the calculation of costs. Energy prices
must remain on a rational level - cost-effective for production.

• Promoting energy efficiency: Optimizing the energy efficiency of
buildings - there are huge potential savings, because on average, the
EU buildings consume approximately 40% of the total energy
produced in the EU.

• Reducing bureaucracy regarding environmental protection:
Numerous provisions on emissions and waste management form a
disproportionate burden for SMEs. Rules should be better adapted to
the real possibilities of small businesses.

• Reduction of CO2 emission taking into account the interests of
the economy: The EU should not set standards that would
dramatically weaken the competitiveness of its economy compared
to the global level. 

• Food production should have priority over biofuels: Production
of liquid biofuels and biogas may adversely affect and impair the
production of food and feed.

4. Reducing bureaucracy, supporting law which takes into account
the interests of small and medium-sized enterprises

Our demands:
• Setting a clear line of demarcation of competences between the

Union and its member states: The EU should intervene only in those
areas where it enjoys undisputed authority on the part of the Member
States (principle of subsidiarity). All doubts should be resolved in favor
of the member countries. The EU institutions should follow this
principle and national institutions should remind them of this.

• Creating a uniform European platform – "one-stop-shop": Such a
platform should enable easy start-ups by European entrepreneurs in
any EU country. 

• Adhering to the "Think small first" principle: It is the duty of the
Commission to develop the law in such a way that SMEs compared
to larger companies are not loaded with additional disproportionately
large bureaucratic duties.

• Simplification of the EU law: In the latest plans to cut red tape (the
REFIT program), the European Commission aims to reduce
bureaucratic platitudes and legal verbiage in published documents.
The scope of undertaken activities however, is more modest than the
announcement. National institutions should push for plans towards
reducing bureaucracy to be implemented with full consistency.  

• Early consultation of the planned EU legislation: Legislation and
recommendations of the EU should be subject to social consultations
in individual Member States. This will extend the legislative process
slightly, but unnecessary conflicts will be avoided. 

• Assessment of legal regulations’ impact should be subject to scrutiny
by independent institutions: Such an external, objective assessment is
essential for the law, actually reducing the bureaucratic burden.

• Creation of comprehensive, reliable European system of VAT:
Such a system would reduce the burden of red tape and facilitate all
procedures that go beyond the borders of one country.  



na oce na jest nie odzow na dla sta no wie nia pra wa re al nie zmniej sza -
ją ce go ob cią że nia biu ro kra tycz ne.

• Stwo rze nie zro zu mia łe go, pew ne go w dzia ła niu eu ro pej skie go
sys te mu po dat ków VAT: Ta ki sys tem zmniej szy cię ża ry biu ro kra cji
i uła twi wszel kie pro ce du ry wy kra cza ją ce po za gra ni ce jed ne go kra ju. 

• Ochro na MSP przed nie współ mier ny mi ob cią że nia mi for mal ny -
mi przy przy dzie la niu kon trak tów: Po stę po wa nia mu szą być przej -
rzy ste, nie dy skry mi nu ją ce. Nie moż na żą dać za świad czeń lub
do wo dów, któ rych przed sta wie nie mo że być dla MSP bar dzo trud ne,
kosz tow ne lub wręcz nie moż li we.

• Otwar cie oby wa te lom do stę pu do e -go vern ment: Go spo dar ka
i za rzą dza nie mu szą być da lej di gi ta li zo wa ne, a pu blicz ne usłu gi,
zwłasz cza te o za się gu wy kra cza ją cym po za gra ni ce jed ne go kra ju,
po win ny być po wszech nie do stęp ne w tech ni ce cy fro wej. 

• Ujed no li ce nie stan dar dów ochro ny da nych w ska li Eu ro py: Stru -
mie nie da nych nie mo gą za trzy my wać się na gra ni cach kra jów 
– trans fer da nych mu si być ure gu lo wa ny jed no li tym pra wem.

An dre as Eh lert
Pre zes Izby Rze mio sła
w Düssel dor fie

Edward To masz Po ła ski
Pre zes Ma zo wiec kiej Izby 
Rze mio sła i Przed się bior czo ści 

• Protecting SMEs against disproportionate burden when
allocating formal contracts: Conduct must be transparent, non-
discriminatory. One cannot request certificates or evidence, which
may be very difficult, expensive, or impossible for SMEs to obtain.

• Opening the access to E-Government for citizens: Economy and
management need to be further "digitized" and public services,
especially those with a range beyond the borders of one country,
should be widely available via digital technology.   

• Harmonization of standards for data protection in Europe:
Streams of data cannot stop at the borders of countries – the transfer
of data must be regulated by single law.

An dre as Eh lert
President of the Chamber 
of Crafts
in Düsseldorf 

Edward To masz Po ła ski
President of the Mazovian 
Chamber of 
Crafts and Entrepreneurship 



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 ponad 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, podat ki, do radz two, usłu gi księ gowe 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 155 000 pra cow ni ków w 155 kra jach
świa ta. Dzię ki temu 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 ugrun to wa nej wy so kiej po zy cji KPMG na pol skim
ryn ku. W 2014 ro ku fir ma do rad cza KPMG już po raz dru gi z rzę du 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 kiet” – 31.03.2014).
KPMG zaj mu je po zy cję li de ra wśród do rad ców na ryn ku fu zji i prze jęć
w re gio nie EMEA (Ran king M&A Ad vi sor Thom son Reu ters –
14.01.2014) oraz znaj du je się na po dium naj sku tecz niej szych firm i do -

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 offices in 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.

• Tax – 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 155,000 employees in 155 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.

The fact of maintaining leading positions in the number of rankings
paralleled by the awarded distinctions underlines the high position of
KPMG upon the Polish market. In 2014, KPMG was chosen as the best
audit company for the second consecutive year (in accordance to the
ranking of the Rzeczpospolita and Parkiet Gazeta Gieldy daily
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rad ców po dat ko wych (we dług Ran kin gu Firm i Do rad ców Po dat ko wych
„Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej” – 12.03.2014). Fir ma KPMG jest rów nież
w czo łów ce naj bar dziej po żą da nych pra co daw ców na pol skim ryn ku
(TO P10 2013 wg Ba da nia Pra co daw ca Ro ku AIESEC).

Kon takt
KPMG w Pol sce 
ul. Chłod na 51
00-867 War sza wa

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

Ja cek Baj ger
Do radz two Po dat ko we
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Ma rek Gaj dziń ski
Au dyt
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Marketing i Komunikacja
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tel.: +48 22 528 11 61 
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Ma riusz Stroj ny
Za rzą dza nie Wie dzą i Ba da nia Ryn ko we
Me ne dżer
tel.: +48 22 528 11 25
E -ma il: mstroj ny@kpmg.pl 

newspapers dated 31st March 2014). KPMG holds a leading position
among advisory companies for the Mergers & Acquisitions market in
the EMEA region (M&A Advisor Ranking by Thomson Reuters dated 14th
January 2014) and continues to be perceived as one of the best
companies from the field of tax advisory (in accordance to the Gazeta
Prawna ranking dated 12th March 2014). KPMG is also among the most
attractive employers on the Polish market (TOP10 in 2013 according to
the “Employer of the Year” survey conducted by AIESEC).
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Pol skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga oraz KPMG w Pol sce dzię -
ku ją Wi ce pre ze so wi Ra dy Mi ni strów i Mi ni stro wi Go spo dar ki Pa nu
Ja nu szo wi Pie cho ciń skie mu za ob ję cie pro jek tu ho no ro wym pa tro -
na tem, co jest do wo dem wspie ra nia dzia łań na rzecz roz wo ju pol -
skie go prze my słu po li gra ficz ne go.

Pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim part ne rom oraz bran -
żo wym or ga ni za cjom sa mo rzą du go spo dar cze go za za an ga żo wa -
nie i po moc przy re ali za cji ra por tu.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia chcie li by śmy prze ka zać no wo pow sta łej
or ga ni za cji ECMA Pol ska, Pol skiej Izbie Flek so gra fów oraz Pol skie -
mu Sto wa rzy sze niu Si to dru ku i Dru ku Cy fro we go za nie oce nio ną po -
moc przy kon stru owa niu an kie ty dla re spon den tów do roz dzia łów:
dru ku cy fro we go, flek so dru ku oraz pro duk cji opa ko wań kar to no -
wych.

Dru kar ni In te rak dzię ku je my za wy dru ko wa nie peł ne go opra co wa -
nia ra por tu, a fir mie Ri coh Pol ska za wspar cie me ry to rycz ne oraz
wy dru ko wa nie w tech ni ce cy fro wej wy da nia kie szon ko we go.

Dzię ku je my rów nież fir mie He idel berg Pol ska, któ ra we wszyst kich
do tych cza so wych edy cjach opra co wa nia ofia ro wa ła nie tyl ko wspar -
cie fi nan so we, ale rów nież swą po moc na każ dym eta pie po wsta -
wa nia ra por tu. 

Dzię ku je my ca łe mu ze spo ło wi re dak cyj ne mu, a w szcze gól no ści Pa -
ni Ka ta rzy nie Ciem ny z fir my Stu dio 63 zaj mu ją cej się skła dem i opra -
co wa niem gra ficz nym wy daw nic twa oraz Pa nu To ma szo wi
Paw lic kie mu – ko or dy na to ro wi pro jek tu, bez za an ga żo wa nia i po -
mo cy któ rych, wy da nie ni niej sze go opra co wa nia nie by ło by moż li -
we.

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

Ja cek Baj ger
Partner, KPMG w Polsce
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Wstęp

Introduction 

23

Sza now ni Pań stwo, 
z przy jem no ścią pre zen tu je my Pań stwu czwar tą edy cję wspól ne go ra -

por tu KPMG w Polsce i Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga po -
świę co ne go ryn ko wi po li gra ficz ne mu w Pol sce.

Zda niem przed się bior ców 2013 był do brym ro kiem dla bran ży po li -
gra ficz nej w Pol sce. Ba da ne przed się bior stwa znacz nie le piej niż w ubie -
głym ro ku oce nia ją za rów no ogól ną sy tu acją na ryn ku po li gra ficz nym,
jak i in dy wi du al ną sy tu ację wła snej fir my. Zja wi skiem za słu gu ją cym
na szcze gól ną uwa gę jest wy raź na po pra wa na stro jów wśród mi kro -
przed się biorstw i przed się biorstw ma łych. Wy ni ki na sze go ba da nia po -
ka zu ją, że fir my te po trud nym dla nich 2012 r. wró ci ły na ścież kę
roz wo ju. Pro gno zy na naj bliż sze la ta też są obie cu ją ce. Więk szość ba -
da nych firm spo dzie wa się wzro stu sprze da ży w 2014 r., do cze go bez
wąt pie nia przy czy ni się tak że sta le ro sną cy eks port to wa rów i usług po -
li gra ficz nych z Pol ski. 

Wszyst ko to nie ozna cza jed nak, że sy tu acja na pol skim ryn ku po li gra -
ficz nym jest ide al na. Bran ża wciąż wal czy z ni skim po zio mem marż, wy -
so ki mi kosz ta mi ma te ria ło wy mi oraz wy so ki mi kosz ta mi pra cy. W złym
sta nie jest sys tem kształ ce nia no wych pra cow ni ków bran ży po li gra ficz -
nej, któ re mu w te go rocz nej edy cji ba da nia po świę ci li śmy od ręb ną ana -
li zę. To, w ja ki spo sób bran ża zmie rzy się z ty mi i in ny mi wy zwa nia mi,
w znacz ny spo sób wpły nie na jej szan se roz wo ju w przy szło ści. 

Aby do star czyć Pań stwu jesz cze bar dziej mia ro daj ną ana li zę sek to ra
po li gra ficz ne go w Pol sce, po raz ko lej ny zwięk szy li śmy licz bę re spon -
den tów bio rą cych udział w na szym ba da niu. Wnio ski za war te w naj -
now szej edy cji ra por tu ba zu ją na od po wie dziach 300 firm
po li gra ficz nych – pra wie 30 wię cej niż w ze szłym ro ku. Po nad to trzy
pod roz dzia ły po świę ci li śmy od ręb nej ana li zie tech no lo gii i usług, któ re
na tle ca łe go sek to ra od gry wa ją szcze gól nie istot ną ro lę – pro duk cja
opa ko wań z na dru kiem, druk flek so gra ficz ny oraz druk cy fro wy. Wie rzy -
my, że po głę bio na w ten spo sób ana li za do star czy czy tel ni kom jesz cze
peł niej szy ob raz sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim oso bom i in sty tu cjom, któ re przy -
czy ni ły się do po wsta nia ni niej szej pu bli ka cji. Ma my na dzie ję, że ra port
bę dzie przy dat nym źró dłem wie dzy na te mat sek to ra po li gra ficz ne go
w na szym kra ju, za rów no dla sa mych firm i przed się bior ców dzia ła ją -
cych w bran ży, jak i osób spo za niej. 

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

Dear Readers, 
We are pleased to present this fourth edition of the report on the

printing market in Poland, prepared jointly by KPMG in Poland and the
Polish Guild of Gutenberg Knights.

In the opinion of entrepreneurs, 2013 was a good year for the printing
industry in Poland. In comparison with last year, the surveyed companies
expressed much more positive views on the overall situation in the
industry as a whole and specifically in their business. Particularly worth
noting is a visible improvement in sentiment among micro-companies
and small enterprises. The results of our survey show that those
companies, after a difficult year 2012, are back on the path to growth.
The prospects for the coming years are also promising. Most companies
expect to see an increase in sales in 2014, which will certainly be
facilitated by the constantly growing exports of printing goods and
services from Poland. 

Having said that, one cannot claim that everything is perfectly fine
with the Polish printing industry. It continues to grapple with low
margins, high costs of materials and labour. The education system
preparing new staff for the industry is also in a poor condition: this
year’s report contains a dedicated section on this issue. How the
industry will tackle these and other challenges will considerably impact
its future growth opportunities. 

In order to provide the Readers with an even more solid analysis of
Poland’s printing sector, we increased the number of participating
respondents. The findings presented in this year’s edition of our report are
based on responses received from 300 printing companies, i.e. nearly 30
more than last year. Moreover, three sections provide a dedicated analysis
of technologies and services which play a particularly important role for
the sector as a whole, i.e. printed packaging, flexo printing and digital
printing. We believe that this in-depth analysis will provide our Readers
with a more comprehensive picture of the printing sector in Poland. 

We extend our heartfelt thanks to all individuals and organisations
that have contributed to this publication. We do hope that this report
will prove to be a useful source of knowledge and insights about the
printing sector in our country, for companies and entrepreneurs from
within and outside this sector. 

Jacek Bajger
Partner, KPMG in Poland

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor, Polish Guild of Gutenberg Knights
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Najważniejsze wnioski 

Key findings 

BIO RĄC POD UWA GĘ TYL KO MA ŁE, ŚRED NIE I DU ŻE 
PRZED SIĘ BIOR STWA, PO LI GRA FIA WCIĄŻ PO ZO STA JE JED NĄ
Z NAJ SZYB CIEJ RO SNĄ CYCH BRANŻ PRZE TWÓR STWA 
PRZE MY SŁO WE GO W POL SCE.
War tość pro duk cji sprze da nej ma łych, śred nich i du żych przed się biorstw
po li gra ficz nych wzro sła z 9,9 mld zł w 2012 r. do po zio mu 10,3 mld zł
w 2013 r. Cho ciaż re al ny wzrost był słab szy niż w po przed nich dwóch
la tach, po zo stał on na sto sun ko wo wy so kim po zio mie (6,8% r/r). Po zy -
cja po li gra fii nie jest już tak moc na jak w 2012 r., kie dy pod wzglę dem
dy na mi ki wzro stu pro duk cji sprze da nej za ję ła dru gie miej sce wśród
wszyst kich branż prze twór stwa prze my sło we go, ale wciąż na le ży ona
do naj szyb ciej roz wi ja ją cych się ga łę zi te go prze my słu. Sza cu je my, że
w 2013 r. war tość pro duk cji sprze da nej ca łe go sek to ra po li gra ficz ne go
(uwzględ nia jąc tak że mi kro przed się bior stwa) wy nio sła 11,7 mld zł,
a do 2015 r. mo że osią gnąć po ziom 13 mld zł.

WAR TOŚĆ EKS POR TU TO WA RÓW I USŁUG PO LI GRA FICZ NYCH
Z POL SKI STA LE RO ŚNIE.
W la tach 2009-2013 cał ko wi ty eks port pro duk tów prze my słu po li gra -
ficz ne go zwięk szył się no mi nal nie o bli sko po ło wę, sam rok 2013 przy -
niósł wzrost o 8,8% do poziomiu 5,34 mld zł. Największy udział
wartościowy w eksporcie ma ją książ ki, ga ze ty, ob raz ki i in ne wy ro by
prze my słu po li gra ficz ne go, ale pod wzglę dem dy na mi ki wzro stu wy -
prze dza ją je opa ko wa nia i ety kie ty pa pie ro we/kar to no we. Już 58% ba -
da nych firm po li gra ficz nych sprze da je na ryn ki za gra nicz ne – to bli sko
10 punk tów pro cen to wych wię cej niż w ubiegłorocznym ba da niu.

SY TU ACJA NA POL SKIM RYN KU PO LI GRA FICZ NYM OCE NIA NA JEST
CO RAZ LE PIEJ, TAK ŻE PRZEZ MI KRO PRZED SIĘ BIOR STWA
W po rów na niu z ba da niem prze pro wa dzo nym w 2013 r. znacz nie zwięk -
szył się od se tek firm uzna ją cych sy tu acją ryn ko wą za do brą lub bar dzo
do brą (z 20% do 33%). Jed no cze śnie od se tek re spon den tów, któ rzy
uwa ża ją ją za złą lub bar dzo złą, zmniej szył się o bli sko po ło wę (21%,
rok te mu – 40%). Tradycyjnie naj bar dziej za do wo lo ne z ko niunk tu ry
na pol skim ryn ku po li gra ficz nym są fir my śred nie i du że. Co cie ka we 
– naj więk szą po pra wę na stro jów wi dać wśród firm mi kro. W ak tu al nym
ba da niu udział ne ga tyw nych opi nii w tej gru pie spadł do re kor do wo ni -
skie go po zio mu – 23%.

W 2013 R. PRZED SIĘ BIOR STWA PO LI GRA FICZ NE BY ŁY ZNACZ NIE
BAR DZIEJ ZA DO WO LO NE Z WŁA SNEJ SY TU ACJI NIŻ JESZ CZE
W 2012 R. PO NAD PO ŁO WIE BA DA NYCH FIRM UDA ŁO SIĘ 
ZWIĘK SZYĆ SPRZE DAŻ. 
Z po pra wia ją cej się ko niunk tu ry na ryn ku po li gra ficz nym w kra ju
i za gra ni cą w naj więk szym stop niu sko rzy sta ły śred nie i du że fir my –
w tej gru pie od se tek re spon den tów de kla ru ją cych wzrost sprze da ży
prze kra cza 70%. Jed nak po sto sun ko wo trud nym 2012 r. na ścież kę roz -

TAKING INTO ACCOUNT JUST SMALL, MEDIUM AND LARGE
ENTERPRISES, THE PRINTING INDUSTRY CONTINUES TO BE
AMONG THE FASTEST-GROWING MANUFACTURING SECTORS 
IN POLAND.
The value of production sold by small, medium and large printing
enterprises increased from PLN 9.9 billion in 2012 to PLN 10.3 billion in
2013. While the real growth was weaker than in the previous two years,
it nevertheless still remained relatively high (6.8% y/y). The position of
the printing industry is not as strong as it was back in 2012, when it
came second among all manufacturing sectors in terms of output growth
rate. Nonetheless, it is still among its fastest-growing branches.
According to our estimates, the value of production sold for the entire
printing sector in 2013 (considering also micro-companies) totalled PLN
11.7 billion and it may climb to PLN 13 billion by 2015.

THE VALUE OF PRINTING PRODUCTS AND SERVICES EXPORTED
FROM POLAND HAS BEEN CONSTANTLY RISING.
In 2009–2013, the total exports of printing products grew by nearly a
half in nominal terms, with 2013 alone bringing a growth rate of 8.8%,
with figures reaching PLN 5.34 billion. The largest share in export value
is held by books, newspapers, pictures and other printed products, yet
in terms of growth rate this group is outperformed by paper/carton
packages and labels. As many as 58% of the surveyed printing
companies already sell to foreign markets: nearly 10 percentage points
more than in last year’s study.

THE SITUATION ON THE POLISH PRINTING MARKET IS VIEWED
INCREASINGLY POSITIVELY, ALSO BY MICRO-COMPANIES.
In comparison with the 2013 study, there has been a marked increase
(from 20% to 33%) in the share of companies which consider the market
situation as good or very good. Meanwhile, the percentage of the
respondents who believe the situation is bad or very bad has shrunk by
nearly a half (21% now versus 40% one year ago). Traditionally, medium
and large enterprises are more satisfied than other players with their
market standing. Interestingly, the most significant improvement in
sentiment was recorded among micro-companies. In this study, the
share of negative opinions in this group has dropped to a record low of
23%.

IN 2013, PRINTING COMPANIES WERE MUCH MORE SATISFIED
WITH THEIR OWN SITUATION THAN ONE YEAR EARLIER, IN 2012.
MORE THAN HALF SUCCEEDED IN BOOSTING THEIR SALES. 
The improving situation on the Polish and international printing market
was best leveraged by medium and large enterprises: the percentage
of the respondents from this group declaring an increase in sales exceeds
70%. However, after a relatively difficult year 2012, also many small

2014
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and micro-companies returned on the path to growth: respectively 48%
and 43% recorded a greater demand for products and services sold.
Only a quarter of enterprises suffered losses, which means a return to
2011 levels.

THE PRINTING INDUSTRY IS OPTIMISTIC ABOUT THE FUTURE.
NEARLY 60% OF THE SURVEYED COMPANIES BELIEVE THAT THEY
WILL MANAGE TO BOOST SALES IN 2014. 
The percentage of respondents expecting better business performance
rose by approximately 20 percentage points versus last year’s study and
this holds true for all categories of entities: micro-, small as well as
medium and large companies. Exceptionally optimistic responses came
from medium and large enterprises: nearly 80% of them believe their
revenues will go up in 2014. 

MORE THAN A HALF OF COMPANIES APPLY DIGITAL PRINTING,
WITH 17% USING IT AS A DOMINANT TECHNOLOGY.
For the majority of the surveyed companies, digital printing is a way to
complement their range of products and services. In most cases, this
technology is responsible for up to 10% of revenues. In many areas,
digital printing cannot replace traditional printing technologies, yet
printing companies successfully leverage its unique characteristics. The
vast majority (65%) of the surveyed digital printing enterprises offer
personalisation of printouts to their customers. 

FLEXO PRINTING COMPANIES ARE ON THE PATH TO FURTHER
GROWTH.
Nearly 90% of the surveyed companies which use flexography believe
that this technology stands a chance of taking over jobs which, to date,
have been executed with other technologies. Additional growth stimulus
comes from sales to foreign markets. As many as 85% of flexo printing
companies export their products and services whereas the respective
percentage for the entire printing industry is 58%. Flexo printing
companies want to expand their exports further: more than 70% of them
see the need to build a brand for Polish flexography to promote Polish
companies abroad. 

40% OF THE SURVEYED PRINTING COMPANIES ENGAGE IN THE
PRODUCTION OF PRINTED PACKAGING.
The food industry is the main client for packaging: more than 50% of
the surveyed manufacturers claim that they print packages for this
industry. Other most commonly mentioned sectors include beauty (38%),
pharmaceuticals (33%) and chemicals (28%). Packages are also
increasingly sold to foreign markets, especially by medium and large
enterprises. In this group, approximately 80% sell packages on foreign
markets and a quarter generate over 50% of their annual packaging
sales from exports. 

ENTREPRENEURS EXPRESS NEGATIVE OPINIONS ABOUT THE
EDUCATION SYSTEM WHICH PREPARES WORKFORCE FOR THE
PRINTING INDUSTRY. 
More than 70% of the surveyed companies claim that the printing

wo ju wró ci ło tak że wie le firm ma łych i mi kro – od po wied nio 48% i 43%
od no to wa ło więk szy po pyt na sprze da wa ne pro duk ty i usłu gi. Tyl ko jed -
na czwar ta przed się biorstw od no to wa ła stra ty, co ozna cza po wrót
do po zio mu z 2011 ro ku.

BRAN ŻA PO LI GRA FICZ NA PA TRZY OPTY MI STYCZ NIE 
W PRZY SZŁOŚĆ. BLI SKO 60% FIRM WIE RZY, ŻE W 2014 R. 
UDA IM SIĘ ZWIĘK SZYĆ SPRZE DAŻ. 
Za rów no w przy pad ku firm mi kro i ma łych, jak i przed się biorstw śred -
nich i du żych od se tek re spon den tów spo dzie wa ją cych się po pra wy wy -
ni ków zwięk szył się o mniej wię cej 20 punk tów pro cen to wych
w sto sun ku do ze szło rocz ne go ba da nia. Wy jąt ko wo opty mi stycz nych
od po wie dzi udzie li ły przed się bior stwa śred nie i du że – bli sko 80% wie -
rzy, że ich przy cho dy zwięk szą się w 2014 r. 

PO NAD PO ŁO WA BA DA NYCH FIRM PO LI GRA FICZ NYCH STO SU JE
DRUK CY FRO WY, A DLA 17% STA NO WI ON DO MI NU JĄ CĄ 
TECH NO LO GIĘ.
Dla więk szo ści ba da nych firm po li gra ficz nych druk cy fro wy jest uzu peł -
nie niem ofer ty. Naj czę ściej tech no lo gia ta od po wia da mak sy mal nie
za 10% przy cho dów firm. W wie lu ob sza rach druk cy fro wy nie mo że za -
stą pić tra dy cyj nych tech no lo gii dru kar skich, ale przed się bior stwa po li -
gra ficz ne wy ko rzy stu ją je go uni kal ne za le ty. Znacz na więk szość (65%)
ba da nych dru kar ni cy fro wych ofe ru je swo im klien tom moż li wość per -
so na li za cji wy dru ków. 

PRZED SIĘ BIOR STWA FLEK SO GRA FICZ NE DĄ ŻĄ DO DAL SZE GO
ROZ WO JU.
Bli sko 90% ba da nych firm sto su ją cych flek so gra fię uwa ża, że tech no lo -
gia ta ma szan sę przej mo wać zle ce nia wy ko ny wa ne do tych czas in ny mi
tech no lo gia mi dru ku. In nym bodź cem roz wo ju jest sprze daż na ryn ki
za gra nicz ne. Aż 85% firm flek so gra ficz nych eks por tu je swo je pro duk ty
i usłu gi, pod czas gdy w ca łej bran ży po li gra ficz nej od se tek ten wy no si
58%. Fir my flek so gra ficz ne chcą da lej roz wi jać eks port – po nad 70%
z nich wi dzi po trze bę stwo rze nia mar ki pol skiej flek so gra fii, aby wy pro -
mo wać pol skie fir my za gra ni cą. 

WŚRÓD BA DA NYCH FIRM PO LI GRA FICZ NYCH 40% ZAJ MU JE SIĘ
PRO DUK CJĄ OPA KO WAŃ Z NA DRU KIEM.
Naj waż niej szym od bior cą opa ko wań jest bran ża spo żyw cza – po nad
50% ba da nych pro du cen tów de kla ru je, że dru ku je dla niej opa ko wa nia.
Do naj czę ściej wy mie nia nych przez re spon den tów sek to rów na le żą też
bran ża ko sme tycz na (38%), far ma ceu tycz na (33%) oraz che micz na (28%).
Opa ko wa nia tra fia ją co raz czę ściej na eks port, zwłasz cza w przy pad ku
firm śred nich i du żych. W tej gru pie ok. 80% sprze da je opa ko wa nia
na ryn kach za gra nicz nych, a dla 23% firm śred nich i du żych eks port jest
źró dłem po nad po ło wy rocz nych przy cho dów ze sprze da ży opa ko wań. 

PRZED SIĘ BIOR CY ŹLE OCE NIA JĄ SYS TEM KSZTAŁ CE NIA 
PRA COW NI KÓW BRAN ŻY PO LI GRA FICZ NEJ. 
Po nad 70% ba da nych firm twier dzi, że w bran ży po li gra ficz nej ist nie je
pro blem zbyt ma łej licz by do brze wy kształ co nych fa chow ców na ryn ku
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pra cy. Je dy nie 27% ba da nych firm uwa ża, że ab sol wen ci kie run ku po li -
gra fia na uczel niach wyż szych po sia da ją wy star cza ją cą wie dzę, po trzeb -
ną do sku tecz ne go wy ko ny wa nia pra cy w wy bra nej przez sie bie
spe cja li za cji. Po dob nie ne ga tyw nie oce nia na jest wie dza ab sol wen tów
po li gra ficz nych szkół za wo do wych – za le d wie jed na pią tą przed się bior -
ców są dzi, że jest ona na za da wa la ją cym po zio mie.

industry suffers from insufficient numbers of well-trained specialists.
Merely 27% of the surveyed enterprises believe that graduates with a
university degree in printing have sufficient knowledge required for
them to work effectively in their specialisation. Likewise, the enterprises
provide a negative assessment of the knowledge possessed by
graduates of printing basic vocational schools: only one in five
entrepreneurs believes that it is sufficient.

2014
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Już po raz czwarty KPMG w Polsce we współ pra cy z Pol skim Brac -
twem Ka wa le rów Gu ten ber ga prze pro wa dzi ło ba da nie ryn ku po li -
gra ficz ne go w Pol sce. W naj now szej edy cji po raz ko lej ny uda ło się
zwięk szyć licz bę prze ba da nych przed się biorstw – te go rocz na ana -
li za ba zu je na od po wie dziach 300 firm po li gra ficz nych. Re spon den -
ta mi by ły oso by ze ści sle go kie row nic twa firm.

Ba da nie od by ło się w lu tym i mar cu 2014 ro ku. Więk szość wy wia -
dów zo sta ła prze pro wa dzo na przez fir mę ba daw czą Nor stat w for mie
ba da nia te le fo nicz ne go CATI (Com pu ter As si sted Te le pho ne In te rview).
Po nad to wy ko rzy sta no 85 an kiet elek tro nicz nych/pa pie ro wych otrzy ma -
nych od firm za po śred nic twem PBKG. Ma jąc na uwa dze róż no rod ność
bran ży po li gra ficz nej, za rów no pod wzglę dem wiel ko ści, jak i pro fi lu
dzia ła ją cych w niej firm, wy ni ki ba da nia za pre zen to wa no w po dzia le
na róż ne ka te go rie przed się biorstw. 

Mi kro przed się bior stwa (za trud nia ją ce do 9 pra cow ni ków) sta no wią
32% ba da nych firm, pod mio ty ma łe (od 10 do 49 pra cow ni ków) sta no -
wią 40%, a 28% to pod mio ty śred nie i du że (co naj mniej 50 pra cow ni -
ków). Po dob nie jak w ze szło rocz nym ba da niu struk tu ra pró by ba daw czej
za kła da więk szy udział firm ma łych, śred nich i du żych firm niż rze czy wi -
ście wy stę pu ją cy w ba da nym sek to rze. Zde cy do wa ła o tym do mi nu ją ca
ro la, któ rą przed się bior stwa te od gry wa ją na ryn ku po li gra ficz nym
w Pol sce. 

Re spon den ci zo sta li po pro sze ni o wska za nie pro fi lu dzia łal no ści ich
fir my (do mi nu ją ca tech no lo gia/usłu ga). Po dob nie jak rok te mu do mi nu -
ją cą tech no lo gią w więk szo ści ba da nych przed się biorstw oka zał się druk

This is the fourth survey of the printing market in Poland
conducted jointly by KPMG in Poland and the Polish Guild of
Gutenberg Knights (PBKG). In this most recent edition we
succeeded in raising the number of surveyed companies: this
year’s analysis is based on responses from 300 printing
enterprises. The respondents were members of top management
at those companies.

The survey was conducted in February and March 2013. The majority
of interviews were carried out by Norstat using the CATI methodology
(Computer Assisted Telephone Interviews). Moreover, 85 online/paper
questionnaires were received via the PBKG. Since the printing industry
is very diverse in terms of company size and business profiles, we are
presenting the survey results in a breakdown by various categories. 

Micro-companies (employing up to 9 people) represent 32% of the
surveyed economic operators. Small entities (10 to 49 employees)
account for 40%, whereas the share of medium and large companies
(50+) is 28%. Much like last year’s survey, the sample structure was
designed to include a greater share of small, medium and large
companies than the actual proportions in the sector. This decision was
made due to the dominant role of those enterprises on Poland’s printing
market. 

Respondents were asked to specify the business profile of their
companies (dominant technology/service). Much like last year, offset
printing turned out to be the dominant technology for the majority of
the surveyed companies (60%), followed by digital printing (17%), and

Metodyka badania

Research methodology

Struktura badanych przedsiębiorstw poligraficznych według stosowanych technologii/oferowanych usług
Structure of surveyed printing companies by technologies/services

40%

Stosowana technologia/oferowana usługa
Technology used/service offered

Dominująca technologia/usługa
Dominant technology/service

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Struktura badanych przedsiębiorstw poligraficznych według liczby zatrudnionych 
i dominującej technologii/usługi
Structure of surveyed printing companies by employment and dominant technology/service

Firmy mikro (do 9 osób)
Micro-companies
(up to 9 people)

Firmy małe (10-49 osób)
Small companies
(10–40 people)

Firmy średnie i duże
(co najmniej 50 osób)
Medium and large companies
(50+ people)

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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of f se to wy (60%), na dru gim miej scu upla so wał się druk cy fro wy (17%),
trze cie miej sce za ję ła flek so gra fia (11%). Przy ana li zie wy ni ków ba da -
nia bra no też pod uwa gę, czy ankietowane fir my zaj mu ją się dru kiem
opa ko wań. Spo śród ba da nych firm po li gra ficz nych 40% ma w swo jej
ofer cie opa ko wa nia z na dru kiem. 

Więk szość ba da nych firm to pod mio ty dzia ła ją ce od dłu gie go cza su
– 64% obec ne jest na pol skim ryn ku od po nad 15 lat, a bli sko jed na
czwar ta – od co naj mniej 8 lat. No we fir my, dzia ła ją ce na ryn ku mak sy -
mal nie od 3 lat, sta no wią tyl ko mar gi nal ną część pró by ba daw czej (2%).

W an kie cie wzię ły udział oso by ze ści słe go kie row nic twa firm. Bli sko
po ło wa z nich to wła ści cie le lub współ wła ści cie le ba da nych pod mio -
tów, 24% sta no wią dy rek to rzy lub kie row ni cy dzia łu, a 18% re spon den -
tów peł ni funk cję pre ze sa lub człon ka za rzą du.

flexography (11%). When analysing the survey results, we also
considered whether or not the surveyed companies offered printed
packaging: these kinds of products are offered by 40% of the surveyed
printing companies. 

The majority of the surveyed enterprises have a long market history:
64% have been present on the Polish market for more than 15 years
and nearly a quarter have been in operation for at least eight years.
New players, with a market history of up to three years, represent a
marginal proportion of the sample (2%).

The survey was conducted with individuals representing top
management of their respective companies. Nearly a half of them are
owners or co-owners of the surveyed entities, 24% are directors or
department managers whereas 18% act as presidents (CEO) or
Management Board members.

2014

Struktura badanych przedsiębiorstw  poligraficznych według długości funkcjonowania na rynku
Structure of surveyed printing companies by market history

Do 3 lat
Up to 3 years

Od 4 do 7 lat
4 to 7 years

Od 8 do 15 lat
8 to 15 years

Ponad 15 lat
Over 15 years

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na druk opakowań
Structure of surveyed printing companies by involvement in printing of packaging 

Firmy niedrukujące opakowań
Companies which do not print packag

Firmy drukujące opakowania
Companies which print packaging

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Struktura respondentów według zajmowanego stanowiska
Structure of respondents by position
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Owner, co-owner
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CEO, Management Board member
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Other

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Pro duk cja sprze da na sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce w 2012 r.
wzro sła je dy nie o 0,5% w po rów na niu z ro kiem po przed nim. Ze
spad kiem sprze da ży zma ga ły się jed nak przede wszyst kim mi kro -
przed się bior stwa. W przy pad ku ma łych, śred nich i du żych przed -
się biorstw po li gra ficz nych wzrost pro duk cji sprze da nej był pra wie
tak sa mo wy so ki jak we wcze śniej szych la tach. Przy czy nił się do te -
go roz wój eks por tu to wa rów i usług po li gra ficz nych z Pol ski. Sza -
cu je my, że w 2013 r. pro duk cja sprze da na ca łe go sek to ra
po li gra ficz ne go wy nio sła 11,7 mld zł.

W 2012 r. w Pol sce dzia ła ło 8650 przed się biorstw po li gra ficz nych,
czy li o 142 mniej niż w ro ku po przed nim. Zmniej szy ła się przede wszyst -
kim licz ba mi kro przed się biorstw (pod mio tów za trud nia ją cych do 9 pra -
cow ni ków), ale sek tor po li gra ficz ny w Pol sce na dal cha rak te ry zu je się
bar dzo du żym stop niem roz pro sze nia. W 2012 r. fir my mi kro sta no wi ły
aż 92% wszyst kich pod mio tów w tym sek to rze – mniej wię cej ty le sa -
mo co rok wcze śniej. Pod wzglę dem go spo dar czym do mi nu ją ce zna cze -
nie ma ją jed nak fir my śred nie i du że (za trud nia ją ce co naj mniej 50
pra cow ni ków), któ rych w 2012 r. by ło w Pol sce 133. Cho ciaż w po rów -
na niu z 2011 r. licz ba tych firm nie znacz nie się zmniej szy ła (o 8), ich
udział w pro duk cji sprze da nej sek to ra po zo stał na po dob nym po zio mie
– ok. 60%. 

Dla prze my słu po li gra ficz ne go ja ko ca ło ści rok 2012 był okre sem sta -
gna cji. Re al ny wzrost pro duk cji sprze da nej (uwzględ nia ją cy zmia ny cen)
wy niósł je dy nie 0,5% w sto sun ku do ro ku po przed nie go. 

Sta gna cja nie do ty czy ła jed nak ca łej bran ży. Da ne GUS su ge ru ją, że
za ni ską dy na mi kę wzro stu od po wia da ły przede wszyst kim sła be wy ni -
ki mi kro przed się biorstw. W przy pad ku ma łych, śred nich i du żych firm
pro duk cja sprze da na w 2012 r. wzro sła o 8,9% r/r (por. str. 37). 

In 2012, production sold by the printing industry Poland rose by
merely 0.5% in comparison with the previous year. Falling sales
affected mainly micro-companies. In case of small, medium and
large printing enterprises the increase in production sold was nearly
as high as in previous years. This growth was propelled by growing
exports of printing products and services from Poland. According
to our estimates, production sold by the entire sector in 2013
totalled PLN 11.7 billion.

In 2012, Poland had 8,650 printing enterprises, i.e. 142 fewer than
in the preceding year. The decline was caused mostly by the shrinking
number of micro-companies (i.e. entities employing up to 9 people), yet
the printing sector in Poland is still characterised by a very high degree
of dispersion. In 2012, micro players represented as many as 92% of all
companies in the sector, more or less the same as one year earlier. In
economic terms, a dominant role is played by medium and large
companies (i.e. those employing 50+ people). In 2012, there were 133
such companies in Poland. While the number of those players has shrunk
slightly (by eight) since 2011, their share in the sector’s production sold
has remained at a similar level - approx. 60%. 

2012 was a period of stagnation for the printing industry as a whole.
In comparison with the preceding year, the real growth of production
sold (with due consideration for price fluctuations) was only 0.5%. 

However, stagnation did not affect the entire industry. Data provided
by the Central Statistical Office of Poland (GUS) suggest that the low
growth dynamics could be associated mostly with poor performance of
micro-companies. In the case of small, medium and large players,
production sold in 2012 rose by 8.9% y/y (see page 37). 

Sytuacja branży poligraficznej w Polsce

The situation of the printing industry in Poland

2014

Przedsiębiorstwa poligraficzne w Polsce wg liczby zatrudnionych (2012)
Printing companies in Poland by number of employees (2012) 

Firmy mikro (do 9 osób)
Micro-companies (up to 9 people)

Firmy małe (10-49 osób)
Small companies (10-49 people)

Firmy średnie i duże (co najmniej 50 osób)
Medium and large companies (50+ people)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS 
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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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 KPMG w Polsce na podstawie danych GUS
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Na pod sta wie wstęp nych da nych GUS i wy ni ków na sze go ba da nia
sza cu je my, że w 2013 r. pro duk cja sprze da na ca łe go sek to ra po li gra ficz -
ne go (uwzględ nia jąc tak że mi kro przed się bior stwa) zwięk szy ła się
o 3,4% r/r i wy nio sła 11,7 mld zł. Lep szych wy ni ków moż na spo dzie -
wać się w 2014 i 2015 r. Jed nak nie bę dą one już ta kie do bre jak w la -
tach 2010-2011, kie dy bran ża szyb ko nad ra bia ła stra ty po nie sio ne
w cza sie ogól no świa to we go kry zy su go spo dar cze go. We dług na szych
pro gnoz w 2015 r. war tość pro duk cji sprze da nej sek to ra po li gra ficz ne -
go w Pol sce mo że wy nieść 13 mld zł.

Przy czy ni się do te go w znacz nym stop niu eks port, któ ry w ostat nich
la tach stał się waż nym czyn ni kiem roz wo ju dla prze my słu po li gra ficz -
ne go w Pol sce. Wy so ka ja kość usług i pro duk tów w po łą cze niu ze sto -
sun ko wo ni ski mi kosz ta mi pra cy po zwa la pol skim fir mom po li gra ficz nym
sku tecz nie kon ku ro wać na ryn ku unij nym, a tak że po za nim. Pu bli ko -
wa ne przez Eu ro stat da ne po zwa la ją w przy bli że niu okre ślić war tość
eks por tu w pol skim prze my śle po li gra ficz nym (ka te go rie sto so wa ne
przez Eu ro stat mo gą czę ścio wo obej mo wać pro duk ty i usłu gi in nych
branż). W la tach 2009-2013 cał ko wi ty eks port pro duk tów prze my słu
po li gra ficz ne go zwięk szył się no mi nal nie o bli sko po ło wę, sam rok 2013
przy niósł wzrost o 8,8% do po zio mu 5,34 mld zł.

Naj więk szy udział w eks por cie ma ją książ ki, ga ze ty, ob raz ki i in ne wy -
ro by prze my słu po li gra ficz ne go (kod HS49), ale pod wzglę dem dy na mi -
ki wzro stu wy prze dza ją je opa ko wa nia i ety kie ty pa pie ro we/kar to no we
(ko dy HS 48.19 i 48.12). W la tach 2009-2013 eks port opa ko wań i ety -
kiet łącz nie zwięk szył się o 68%, pod czas gdy eks port ksią żek, ga zet,
ob raz ków i po dob nych wy ro bów wzrósł o bli sko 33%.

Based on preliminary GUS data and the results of our survey we
estimate that production sold by the entire printing sector in 2013
(including micro-companies) rose by 3.4% y/y, reaching PLN 11.7 billion.
Stronger performance may be expected in 2014 and 2015. However,
results will not be as good as in 2010–2011, when the industry quickly
recovered after the global economic crisis. According to our forecasts,
the value of production sold of the printing industry in Poland may reach
PLN 13 billion in 2015.

This figure will be largely propelled by exports which, in recent years,
have become an important growth driver for the printing industry in
Poland. High quality of services and products in combination with
relatively low labour costs enable Polish printing companies to compete
effectively both within and outside the EU market. Eurostat published
data give an approximate picture of the value of exports in the Polish
printing industry (categories used by Eurostat may partially cover
products and services from other sectors). In 2009–2013 the total
exports of printing products leapt by nearly a half in nominal terms and
2013 alone brought an 8.8% increase, to PLN 5.34 billion.

The greatest share in exports was recorded for by books, newspapers,
pictures and other printing products (code HS 49) yet in terms of growth
rate this group is outperformed by paper/carton packaging and labels
(codes HS 48.19 and 48.12). In 2009–2013 total exports of packaging
and labels climbed by 68%, whereas exports of books, newspapers,
pictures and similar printed matter grew by nearly 33%.

2014

Eksport produktów przemysłu poligraficznego w Polsce (w mln zł/euro)
Exports of printing industry products in Poland (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 na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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Pol ska jest jed nym z nie licz nych kra jów w UE, w któ rych bran ża
po li gra ficz na w la tach 2009-2012 dy na micz nie się roz wi ja ła. 

W 2012 r. przy cho dy pol skich firm po li gra ficz nych osią gnę ły po dob -
ną war tość jak w ro ku po przed nim (spa dek war to ści w prze li cze niu
na eu ro wy ni ka ze zmia ny kur su wa lu to we go). W tym sa mym cza sie
przy cho dy przed się biorstw po li gra ficz nych w ca łej UE spa dły o 5,4%.

Dy na micz ny roz wój pol skie go prze my słu po li gra ficz ne go sta je się wi -
docz ny, kie dy bie rze się pod uwa gę dłuż szą per spek ty wę cza so wą. Je -
śli po rów na się 2012 r. z 2009 r., to moż na za uwa żyć, że w tym okre sie
w pol skiej bran ży po li gra ficz nej wzro sły za rów no przy cho dy, jak i za -
trud nie nie, pod czas gdy więk szo ści państw UE w obu tych ka te go riach
od no to wa ła spa dek. W 2009 r. łącz ne przy cho dy wszyst kich przed się -

Poland is among the few EU countries where the printing industry
expanded dynamically in 2009–2012. 

In 2012, revenues earned by Polish printing companies reached a
value similar to that of 2011 (a decline in EUR value results from a
change in the exchange rate). During the same period, revenues
generated by printing enterprises throughout the European Union
dropped by 5.4%.

The robust growth of the Polish printing industry becomes visible
when the long-term situation is analyzed. If we compare 2012 against
2009, it is noticeable that the Polish printing industry saw an increase
in revenues and employment during that time whereas most EU
countries experienced a decline in both those categories. In 2009, the

Polska poligrafia na tle Unii Europejskiej

The printing sector in Poland in comparison 

with the EU

Przychody przedsiębiorstw poligraficznych w krajach UE (w mld EUR, 2012)
Revenues of printing companies in EU countries (in EUR billion, 2012) 

Niemcy/Germany

Wielka Brytania/United Kingdom

Włochy/Italy

Francja/France

Hiszpania/Spain

Holandia/Netherlands

Belgia/Belgium

Szwecja/Sweden

Polska/Poland

Austria/Austria

Czechy/Czech Republic

Finlandia/Finland

Irlandia/Ireland

Dania/Denmark

Portugalia/Portugal

Węgry/Hungary

Rumunia/Romania

Grecja/Greece

Chorwacja/Croatia

Słowenia/Slovenia

Słowacja/Slovakia

Bułgaria/Bulgaria

Estonia/Estonia

Litwa/Lithuania

Łotwa/Latvia

Luksemburg/Luxembourg

Cypr/Cyprus

Malta/Malta

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostat
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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Liczba przedsiębiorstw poligraficznych w krajach UE (2012) 
Number of printing companies in EU countries (2012) 

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostat
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data

                                                                                     17 776

                                                                               16 577

                                                                     14 219

                                                               13 261

                                                           12 519

                                         8 655

                                         8 650

                      4 685

                  4 105

                3 481

               3 161

              3 113

             2 983

        1 933

       1 602

     1 452

    1 214

   1 117

   1 040

  891

  870

428

425

359

340

266

81

n/a

Luksemburg/Luxembourg

Malta/Malta

Cypr/Cyprus

Estonia/Estonia

Irlandia/Ireland

Litwa/Lithuania

Łotwa/Latvia

Dania/Denmark

Austria/Austria

Bułgaria/Bulgaria

Finlandia/Finland

Słowenia/Slovenia

Słowacja/Slovakia

Chorwacja/Croatia

Rumunia/Romania

Portugalia/Portugal

Szwecja/Sweden

Grecja/Greece

Węgry/Hungary

Holandia/Netherlands

Belgia/Belgium

Polska/Poland

Czechy/Czech Republic

Niemcy/Germany

Wielka Brytania/United Kingdom

Hiszpania/Spain

Włochy/Italy

Francja/France

33



Pracujący w przedsiębiorstwach poligraficznych w krajach UE (w tys., 2012) 
Employment in printing companies in EU countries (in thousands, 2012) 
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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biorstw po li gra ficz nych w UE wy nio sły bli sko 93 mld eu ro. W 2012 r.
kształ to wa ły się one na po zio mie 87 mld eu ro, co ozna cza spa dek o bli -
sko 7%. W kra jach ta kich jak Cze chy, Fran cja czy Ho lan dia spa dek ten
był na po zio mie ok. 15%, a w nie któ rych in nych pań stwach (Da nia, Hisz -
pa nia, Ir lan dia) przy cho dy zmniej szy ły się na wet o po nad 20%. Tym cza -
sem w Pol sce ob ro ty sek to ra po li gra ficz ne go zwięk szy ły się o bli sko
jed ną czwar tą, z po zio mu 2,1 mld eu ro w 2009 r. do 2,6 mld eu ro
w 2012 r. W ca łej UE tyl ko Li twa, Ło twa i Es to nia od no to wa ły sil niej szą
dy na mi kę wzro stu. 

O roz wo ju bran ży po li gra ficz nej w Pol sce świad czy też zwięk sze nie
za trud nie nia. W la tach 2009-2012 licz ba osób pra cu ją cych w przed się -
bior stwach po li gra ficz nych na te re nie UE zmniej szy ła się o 7,5%, w Pol -
sce zaś zwięk szy ła się o 4%. W ana li zo wa nym okre sie oprócz w Pol sce
za le d wie w czte rech in nych pań stwach (Li twa, Es to nia, Sło wa cja i Wiel -
ka Bry ta nia) zwięk szy ła się licz ba osób pra cu ją cych w tej bran ży. 

Na le ży jed nak za zna czyć, że mi mo szyb kie go roz wo ju pol skiej po li -
gra fii po 2008 r. Pol sce wciąż jest bar dzo da le ko do eu ro pej skich li de -
rów (ta kich jak Niem cy, Fran cja czy Hisz pa nia). Zwłasz cza pod wzglę dem
przy cho dów sek to ra Pol ska jest bar dziej po rów ny wal na ze znacznie
mniejszymi krajami. Przy kła do wo łącz ne przy cho dy firm po li gra ficz nych
w Pol sce są tyl ko nie znacz nie więk sze niż w Au strii (2,6 mld wo bec 2,4
mld eu ro). Wśród państw człon kow skich UE Pol ska zaj mu je 7. miej sce

total revenues of all printing enterprises in the European Union
approached EUR 93 billion. In 2012, they stood at EUR 87 billion, which
means a decline by nearly 7%. In countries such as the Czech Republic,
France or the Netherlands, the decline reached approx. 15%, and in
some other countries (Denmark, Spain, Ireland) revenues nosedived by
over 20%. Meanwhile, revenues generated by the printing sector in
Poland grew by nearly a quarter, from EUR 2.1 billion in 2009 to EUR
2.6 billion in 2012. Throughout the European Union, only Lithuania.
Latvia and Estonia could boast more solid growth rates. 

The growth of the printing sector in Poland is also reflected in rising
employment headcount. In 2009–2012, the number of people working
in printing enterprises within the EU decreased by 7.5% whereas Poland
recorded a 4% increase. In the analysed period, merely four other
countries alongside Poland recorded a growing headcount for the sector
(Lithuania, Estonia, Slovakia and the UK). 

However, it is important to point out that despite the fast growth of
the country’s printing business after 2008, Poland still lags far behind
the European leaders (such as Germany, France or Spain). In particular,
Poland is more comparable to much smaller countries in terms of sector
revenues. For instance, the total revenues of printing companies in
Poland are just slightly higher than those in Austria (EUR 2.6 billion
versus 2.4 billion). Among EU member states, Poland ranks seventh in

2014
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pod wzglę dem licz by przed się biorstw po li gra ficz nych (dzia ła tu 6,9%
wszyst kich firm z te go sek to ra w UE). Pod wzglę dem za trud nie nia pol -
ski sek tor po li gra ficz ny pla su je się na 6. miej scu (5,8% udzia łu w UE),
a z uwa gi na przy cho dy zaj mu je 9. miej sce (3,0% wszyst kich przy cho -
dów ge ne ro wa nych przez unij ny sek tor po li gra ficz ny). 

terms of the number of printing enterprises (it has 6.9% of all companies
operating in this sector in the EU). The Polish printing sector comes sixth
in terms of employment (with a 5.8% share in the EU) and 9th in terms
of revenues (3.0% of total revenues generated by the EU printing sector). 





While entities which employ 10 or more people represent merely
8% of all printing companies in Poland, they generate 87% of the
sector’s production sold. Much like in previous years, it is their
performance that is a representative indicator of the situation in
the industry and its growth prospects. With respect to small,
medium and large enterprises, 2013 was another year when the
printing sector was among the fastest-growing branches of the
manufacturing industry.

In the past five years, production sold by small, medium and large
printing enterprises leapt by nearly a half in nominal terms, reaching PLN
10.3 billion. Real growth in 2013 was weaker than in the preceding two
years but remained relatively solid (6.8%). While the position of the
printing industry is no longer as strong as in 2012 (when it came second
among all branches of the manufacturing industry in terms of the growth
rate of production sold), it is still among the fastest-growing parts of that
industry. A greater increase in sales was only recorded in companies
engaging in the sale of electrical equipment (8.3% y/y) and
manufacturing of transport equipment other than motor vehicles (7.3%).

In 2013 the average monthly gross salary/wage in the printing sector
was PLN 4,042, i.e. by 12.5% more than in the manufacturing industry
as a whole. For a few years now, labour costs in the sector have remained
higher than in the majority of manufacturing branches, yet recently this
gap has been gradually closing. Already in 2012 the sector managed to
curb the growth rate in salaries/wages, falling to a record low figure of
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Cho ciaż pod mio ty za trud nia ją ce co naj mniej 10 osób sta no wią je -
dy nie 8% wszyst kich firm po li gra ficz nych w Pol sce, od po wia da ją one
za 87% pro duk cji sprze da nej ca łe go sek to ra. Po dob nie jak w po -
przed nich la tach to ich wy ni ki są re pre zen ta cyj nym wy znacz ni kiem
sy tu acji bran ży po li gra ficz nej i per spek tyw jej roz wo ju. Bio rąc
pod uwa gę tyl ko ma łe, śred nie i du że przed się bior stwa, w 2013 r.
po li gra fia po raz ko lej ny na le ża ła do naj szyb ciej ro sną cych branż
prze my słu prze twór cze go.

W cią gu ostat nich pię ciu lat pro duk cja sprze da na ma łych, śred nich i du -
żych przed się biorstw po li gra ficz nych wzro sła no mi nal nie o bli sko po ło wę,
osią ga jąc war tość 10,3 mld zł. W 2013 r. re al ny wzrost był słab szy niż w po -
przed nich dwóch la tach, ale po zo stał na sto sun ko wo wy so kim po zio mie
(6,8%). Cho ciaż po zy cja po li gra fii nie już tak moc na jak w 2012 r., kie dy
pod wzglę dem dy na mi ki wzro stu pro duk cji sprze da nej za ję ła dru gie miej sce
wśród wszyst kich branż prze twór stwa prze my sło we go, wciąż na le ży ona
do naj szyb ciej roz wi ja ją cych się ga łę zi te go prze my słu. Więk szy wzrost sprze -
da ży od no to wa no je dy nie w fir mach zaj mu ją cych się pro duk cją urzą dzeń elek -
trycz nych (8,3% r/r) oraz pro duk cją sprzę tu trans por to we go in ne go niż
mo to ry za cyj ny (7,3%).

W 2013 r. śred nie mie sięcz ne wy na gro dze nie brut to w bran ży po li gra ficz -
nej wy no si ło 4042 zł, o 12,5% wię cej niż w prze my śle prze twór czym ogó -
łem. Kosz ty pra cy w po li gra fii już od kil ku lat utrzy mu ją się na wyż szym
po zio mie niż w więk szo ści branż prze twór stwa prze my sło we go, jed nak
w ostat nim cza sie róż ni ca ta stop nio wo się zmniej sza ła. Już w 2012 r. bran ży

Sytuacja małych, średnich i dużych

przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce

The situation of small, medium and large

printing enterprises in Poland 

Produkcja sprzedana sektora poligraficznego w Polsce (bez mikroprzedsiębiorstw)
Production sold of printing industry in Poland (excl. micro-companies)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Produkcja sprzedana w sektorach przemysłu przetwórczego w Polsce (bez mikroprzedsiębiorstw, w mld zł/euro, 2013)
Production sold in manufacturing industries in Poland (excl. micro-companies, in PLN/EUR billion, 2013)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS             
Source: KPMG in Poland analysis 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 urządzeń elektrycznych
Manufacture of electrical equipment

Produkcja metali
Manufacture of basic metals

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

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

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

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

                                  191,9
                                  45,7

                            109,2
                            26,0

                      86,5
                      20,6

                    69,8
                    16,6

                  67,2
                  16,0

      55,8
      13,3

           45,2
           10,8

                                       42,0
                                       10,0

                                       41,8
                                       10,0

                               33,8
                               8,1

                             31,8
                             7,6

                            30,8
                            7,3

                          28,3
                          6,7

                         28,3
                         6,7

                19,8
                 4,7

             16,6
             4,0

        11,4
        2,7

       10,3
       2,5

      9,1
      2,2

    7,1
    1,7

 4,0
 1,0

 3,9
 0,9

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

2,5%

6,3%

2,4%

6,1%

8,3%

6,4%

6,8%

6,4%

7,3%

3,2%

6,8%

4,7%

2,8%

6,6%

6,8%

-1,3%

-2,9%

-7,6%

-0,5%

%

-3,2%

-0,8%

-6,0%



39

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

po li gra ficz nej uda ło się ogra ni czyć tem po wzro stu płac, a w 2013 r. spa dło
ono do re kor do wo ni skie go po zio mu – 1,1% r/r. W tym sa mym cza sie pła ce
w ca łym prze my śle prze twór czym wzro sły o 3,6%. Praw do po dob ne jest, że
w na stęp nych la tach wzrost płac w sek to rze po li gra ficz nym usta bi li zu je się
na sto sun ko wo ni skim po zio mie, co zmniej szy obec ną dys pro por cję w war -
to ści wy na gro dzeń w sek to rze po li gra ficz nym i w prze my śle prze twór czym
ogó łem. 

Pod czas gdy po ziom wy na gro dzeń wzra sta co raz wol niej, pro duk tyw ność
pra cy w bran ży po li gra ficz nej już ko lej ny rok z rzę du ro śnie w sta bil nym tem -
pie. Wzrost pro duk cji sprze da nej w 2013 r. uda ło się wy pra co wać bez zwięk -
sze nia za trud nie nia. W 2013 r. licz ba osób pra cu ją cych w ma łych, śred nich
i du żych fir mach po li gra ficz nych wy no si ła ty le sa mo co rok wcze śniej – 32 tys.
Pro duk tyw ność pra cy (ro zu mia na ja ko pro duk cja sprze da na przy pa da ją ca
na jed ne go pra cow ni ka) zwięk szy ła się o 4,2% z 308 tys. zł w 2012 r. do 321
tys. zł w 2013 r. Po raz pierw szy od 2009 r. pod wzglę dem dy na mi ki wzro stu
pro duk tyw no ści sek tor po li gra ficz ny wy padł le piej niż prze mysł prze twór czy
ja ko ca łość (wzrost o 2,2% r/r). Wciąż jed nak wy daj ność pra cy w sek to rze po -
li gra ficz nym po zo sta je na sto sun ko wo ni skim po zio mie – głów nie za spra wą
mniej sze go stop nia au to ma ty za cji pro duk cji po li gra ficz nej.

1.1% y/y in 2013. During the same period, salaries/wages in the
manufacturing industry as a whole went up by 3.6%. The growth of
salaries/wages in the printing sector is likely to stabilise at a relatively
low level in the coming years, which will bridge the gap between the
current level of salaries/wages in the printing sector versus the
manufacturing industry as a whole. 

While the growth of salaries/wages has been ever more sluggish,
labour productivity in the printing sector has been rising at a stable pace
for some years now. The 2013 increase in production sold was achieved
without rising employment. In 2013, the number of people working in
small, medium and large printing companies was the same as a year
earlier: 32 thousand. Labour productivity (understood as production sold
per paid employee) rose by 4.2%, from PLN 308,000 in 2012 to PLN
321,000 in 2013. For the first time since 2009 the printing sector
outperformed the manufacturing industry as a whole in terms of growth
rate dynamics (up by 2.2% y/y). However, labour productivity in the
printing sector still remains relatively low, mostly because of the lower
degree of automation.

2014

Zmiana r/r przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze poligraficznym 
i w przemyśle przetwórczym (bez mikroprzedsiębiorstw)
y/y change of average monthly gross salary in printing industry and manufacturing industry
(excl. micro-companies)

Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych GUS
Source: KPMG in Poland analysis based on GUS data
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Sy tu acja na pol skim ryn ku po li gra ficz nym jest wciąż da le ka
od ide ału, ale zda niem przed się bior ców w 2013 r. by ła ona znacz -
nie lep sza niż jesz cze rok wcze śniej. Bli sko po ło wa śred nich i du -
żych przed się biorstw po li gra ficz nych jest za do wo lo na z ko niunk tu ry
na ryn ku. Go rzej oce nia ją ją fir my mi kro i ma łe, ale rów nież wśród
nich wi docz na jest po pra wa na stro jów. 

Po dob nie jak w ze szło rocz nym ba da niu przy oce nie sy tu acji na pol -
skim ryn ku po li gra ficz nym prze wa ża ją opi nie neu tral ne. Zwięk szył się
jed nak od se tek firm uzna ją cych sy tu ację ryn ko wą za do brą lub bar dzo
do brą (z 20% do 33%). Jed no cze śnie znacz nie uby ło re spon den tów, któ -
rzy uwa ża ją ją za złą lub bar dzo złą (22%, rok te mu – 40%). Tradycyjnie
naj bar dziej za do wo lo ne z ko niunk tu ry na pol skim ryn ku po li gra ficz nym
są fir my śred nie i du że, spo śród któ rych pra wie po ło wa oce nią ją po zy -
tyw nie. Jed nak, co cie ka we, tak że wśród firm mi kro wi dać wy raź ną po -
pra wę na stro jów. W ze szłym ro ku jesz cze po nad 50% ba da nych w tej
gru pie by ła zda nia, że sy tu acja na pol skim ryn ku po li gra ficz nym jest zła
lub bar dzo zła, a tyl ko jed na dzie sią ta wy ra zi ła opi nię po zy tyw ną. Tym -
cza sem w tym ro ku od se tek za do wo lo nych wzrósł do 26%, a udział ne -
ga tyw nych opi nii spadł do re kor do wo ni skie go po zio mu – 23%. 

Znacz nie le piej niż w ze szłym ro ku oce nia na jest też sy tu acja na ryn -
ku po li gra ficz nym w Unii Eu ro pej skiej. Od se tek po zy tyw nych opi nii
zwięk szył się nie mal dwu krot nie (z 16% do 30%). 

Po zy tyw ny trend na ryn ku po li gra ficz nym sta je się jesz cze wy raź niej -
szy, kie dy bie rze się pod uwa gę oce nę sy tu acji wła snej fir my przez re -
spon den tów. Po nad po ło wa ba da nych (57%) jest z niej za do wo lo na.
W po rów na niu z ostat nim ba da niem znacz nie zwięk szył się od se tek po -
zy tyw nych ocen, głów nie kosz tem ocen neu tral nych (36% wo bec 44%

The situation on the Polish printing market is still far from perfect
but, in the opinion of entrepreneurs, it was much better in 2013
than a year earlier. Nearly a half of medium and large printing
enterprises are satisfied with the current market standing. The
situation is viewed less favourably by micro- and small players, yet
this group also reports improved sentiment. 

As in last year’s study, most opinions regarding the current situation
on the Polish printing market are neutral. There has been an increase in
the share of companies describing the market situation as either good
or very good (from 20% to 33%). Meanwhile, the percentage of
respondents who view it as bad or very bad is considerably smaller
(22% now vs. 40% one year ago). Traditionally, the greatest enthusiasm
about the market situation in Poland is expressed by medium and large
players; half of them perceive the situation positively. Interestingly
enough, visible improvement of sentiment has also been recorded
among micro-companies. Last year, over 50% of respondents from this
group felt that the situation on the Polish market was bad or very bad,
and only a tenth expressed a positive view. This year, however, the
percentage of satisfied micro-companies rose to 26%, and the share of
negative opinions hit a record low of 23%. 

The situation of the EU printing market is also viewed much more
favourably than last year. The percentage of positive opinions has nearly
doubled (from 16% to 30%). 

The positive trend on the printing market becomes even more clear-
cut when we consider the respondents’ assessment of their own
situation. More than a half of those surveyed (57%) are satisfied with
it. In comparison with last year’s survey, the share of positive opinions

Ocena sektora poligraficznego przez

przedsiębiorców

The printing sector as seen by entrepreneurs

Ogółem
Total

Ocena sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce
Assessment of the situation on the printing market in Poland
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N=300
Źródło: KPMG w Polsce
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Ocena polskiego sektora poligraficznego
Assessment of the Polish printing industry
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w ze szłym ro ku). Udział firm, któ re okre śli ły swo je po ło że nie ja ko złe,
po zo stał na zni ko mym po zio mie. 

Im więk sza fir ma, tym le piej oce nia nia jest wła sna sy tu acja. Wśród
firm śred nich i du żych za do wo lo nych z niej jest 76%, w przy pad ku firm
ma łych po zy tyw ną opi nię wy ra zi ło bli sko 60%, a w przy pad ku pod mio -
tów mi kro udział ten się ga nieca łych 40%. Zwłasz cza w przy pad ku firm
mi kro wy nik ten ozna cza wy raź ną po pra wę w po rów na niu z ro kiem po -
przed nim. W 2012 r. tyl ko co pią ta fir ma mi kro by ła w do brej sy tu acji,
a żad na nie by ła w bar dzo do brej sy tu acji (w ak tu al nym ba da niu od se -
tek ten wy no si 4%). 

Oprócz licz by za trud nio nych na od po wie dzi firm wpływ miał tak że ich
pro fil dzia łal no ści. Wy róż nia ją się przy go to wal nie (w tej gru pie od se tek
za do wo lo nych firm wy no si 67%), dru kar nie flek so gra ficz ne (76%) oraz
dru kar nie sto su ją ce si to druk (80%). 

Tak sa mo jak w po przed nich la tach przed się bior stwa po li gra ficz ne zo -
sta ły po pro szo ne o do ko na nie oce ny po szcze gól nych aspek tów ryn ku
po li gra ficz ne go w Pol sce. Uzy ska ne od po wie dzi są bar dzo zbli żo ne
do wy ni ków ze szło rocz ne go ba da nia. Po raz ko lej ny do brze oce nio ne
zo sta ły ja kość świad czo nych usług, no wo cze sność środ ków pro duk cji,
ter mi no wość re ali za cji zle ceń oraz do świad cze nie ka dry za rzą dza ją cej.
Do sła biej oce nia nych aspek tów na le żą do stęp ność ka pi ta łu, wiel kość
ryn ku zby tu, ry zy ko upa dło ści, ter mi no wość roz li czeń z kon tra hen ta mi
oraz ren tow ność. War to jed nak za uwa żyć, że w przy pad ku wszyst kich
tych ka te go rii od se tek ne ga tyw nych opi nii zmniej szył się co naj mniej
o kil ka punk tów pro cen to wych w po rów na niu z ostat nim ba da niem. Co
mo że naj istot niej sze, od po wied nio 57% i 56% re spon den tów uzna ło
ry zy ko upa dło ści i po ziom ren tow no ści za ne ga tyw ne stro ny pol skie go
ryn ku po li gra ficz ne go, pod czas gdy wśród uczest ni ków ubie gło rocz ne -
go ba da nia jesz cze bli sko 70% by ło ta kie go zda nia.

Prze pro wa dzo na przez przed się bior stwa ana li za SWOT nie ujaw nia
więk szych róż nic w po rów na niu z ostat nią edy cją ba da nia. Istotne zmia -
ny za szły tyl ko w ka te go rii za gro żeń. W 2013 r. jesz cze 81% ba da nych

has gone up visibly, mostly at the expense of neutral views (36% versus
44% last year). The share of enterprises which described their standing
as bad remained negligible. 

The larger the company, the more likely it is to view its own situation
positively. The share of satisfied medium and large enterprises is 76%,
whereas the respective percentage among small players is nearly 60%,
with just under 40% for micro-companies. Especially in the case of
micro-companies this score signals a marked improvement versus the
preceding year. In 2012 only one in five micro-companies was in a good
situation and none described its own standing as very good (the latter
share in this year’s survey is 4%). 

Apart from their employment headcount, companies’ responses were
also correlated with their business profile. Segments which stand out
here are prepress (67% of satisfied companies), flexo printing (76%) and
screen printing (80%). 

As in previous years, printing companies were asked to provide an
assessment of various aspects of the printing market in Poland. The
answers obtained are very close to last year’s results. Again, positive
opinions were expressed about the quality of services performed, state-
of-the-art means of production, timeliness in execution of orders and
experience of managerial staff. Less favourably rated aspects include
access to capital, size of market, risk of bankruptcy, timeliness of financial
settlements with business partners and profitability. Nevertheless, it is
worth noting that in the case of all those categories the percentage of
negative opinions has shrunk by at least a few percentage points since
last year’s study. Most importantly, perhaps, respectively 57% and 56%
of the respondents considered the risk of bankruptcy and the level of
profitability as negative aspects of the Polish printing market whereas
this view was expressed by as many as 70% of the respondents a year
earlier.

The SWOT analysis conducted by the companies has not revealed any
major differences vis-à-vis the last edition of our survey. The only
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wi dzia ło w sy tu acji go spo dar czej w Pol sce za gro że nie dla swo jej dzia -
łal no ści i dla ca łej bran ży. W tym ro ku już tyl ko 57% re spon den tów wy -
ra zi ło ta ką opi nię. Sy tu acja go spo dar cza w Eu ro pie wy pa dła z ran kin gu
trzech naj czę ściej wska zy wa nych za gro żeń. Pod czas gdy w ze szłym ro -
ku 74% re spon den tów wią za ło z nią oba wy, w tym ro ku od se tek ten
zmniej szył się do 52%. Na jej miej scu po ja wił się roz wój me diów elek -
tro nicz nych, w któ rym po nad po ło wa an kie to wa nych do strze ga prze -
szko dę w dal szym roz wo ju bran ży po li gra ficz nej. Na pierw szym miej scu
naj czę ściej wy mie nia nych za gro żeń znaj du ją się wy mo gi re gu la cyj no -
-praw ne (76%). W po przed nim ro ku za ję ły one trze cie miej sce, cho ciaż
od se tek re spon den tów wi dzą cych w nich po waż na prze szko dę był wte -
dy nie wie le mniej szy (74%).

significant change has been observed in the category of threats. In 2013
as many as 81% of respondents saw the economic situation in Poland
as a source of threat for their business and the sector as a whole. This
year, however, only 57% of respondents expressed this view. The
economic situation in Europe is no longer in the top three most
mentioned threats. As many as 74% of respondents were concerned
about it last year but in this year’s study the figure fell to 52%. Instead,
the expansion of electronic media was mentioned: more than half of
those surveyed see it as an obstacle to further growth of the printing
industry. The first position among the most commonly mentioned threats
was occupied by regulatory and legal requirements (76%). Last year, this
factor came third in the ranking yet the percentage of the respondents
who saw it as a serious obstacle was only slightly lower (74%).

2014

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

MOCNE STRONY/STRENGTHS

Dostępność papieru i innych materiałów                     84%Availability of paper and other materials 
Dostęp do know-how i nowoczesnej technologii         70%Access to know-how and state-of-the-art technologies 
Kwalifikacje kadry zarządzającej                                 60%Managerial staff qualifications 

SŁABE STRONY/WEAKNESSES

Poziom marż                                                               78%Margin levels  
Kosz ty ma te ria ło we 66%Cost of materials  
Koszty zakupu serwisu i urządzeń                              65%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 64%Demand for printing services in Poland   
Rozwój cyfrowych nośników informacji                       44%Developments in digital media carriers  

ZAGROŻENIA/THREATS

Wymogi i regulacje prawno-administracyjne               76%Legal and administrative regulations and requirements 
Rozwój mediów elektronicznych 58%Expansion of electronic media  
Sytuacja gospodarcza w Polsce 57%Economic situation in Poland

N=300
Obok czynników podano odsetek wskazań przez przedsiębiorców
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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W 2013 r. przed się bior stwa po li gra ficz ne by ły znacz nie bar dziej
za do wo lo ne z wła snej sy tu acji niż jesz cze w 2012 r. Po nad po ło -
wie ba da nych firm uda ło się zwięk szyć sprze daż, a tyl ko jed na
czwar ta od no to wa ła stra ty. Naj waż niej szym bodź cem roz wo ju po -
zo sta je eks port. Co raz wię cej firm po li gra ficz nych w Pol sce do strze -
ga je go po ten cjał i sprze da je swo je pro duk ty i usłu gi na ryn kach
za gra nicz nych. 

Z po pra wia ją cej się ko niunk tu ry na ryn ku po li gra ficz nym w kra ju
i za gra ni cą w naj więk szym stop niu sko rzy sta ły śred nie i du że fir my –
w tej ka te go rii od se tek re spon den tów de kla ru ją cych wzrost sprze da ży
prze kra cza 70%. Jed nak po sto sun ko wo trud nym 2012 r. na ścież kę roz -
wo ju wró ci ło tak że wie le firm ma łych i mi kro – od po wied nio 48% i 43%
od no to wa ło więk szy po pyt na sprze da wa ne pro duk ty i usłu gi. W nie -
mal wszyst kich ka te go riach od se tek firm, któ re zma ga ły się ze spad kiem
sprze da ży, zmniej szył się zna czą co. Bio rąc pod uwa gę wy ni ki ostat nie -
go ba da nia, naj bar dziej zaskakująca jest sto sun ko wo do bra sy tu acja mi -
kro przed się biorstw. Od se tek firm naj mniej szych de kla ru ją cych wzrost
sprze da ży, jest nie mal dwa ra zy więk szy niż w ba da niu prze pro wa dzo -
nym w 2013 r. Nie za leż nie od wiel ko ści pod mio tów lep sze wy ni ki niż
sek tor po li gra ficz ny ja ko ca łość osią gnę ły fir my dru ku ją ce opa ko wa nia.
Bli sko 60% zwięk szy ło sprze daż, tyl ko 22% od no to wa ło spa dek. 

In 2013 printing enterprises were much more satisfied with their
own situation than in 2012. More than a half of those surveyed
succeeded in boosting sales and only a quarter did not break even.
Exports continue to be the most important growth driver. An
increasing number of printing companies in Poland do notice its
potential and sell their products and services on foreign markets. 

The improving sentiment on the domestic and international printing
market has been most successfully leveraged by medium and large
enterprises: in this category, the percentage of the respondents declaring
an increase in sales exceeds 70%. After a relatively difficult 2012 many
small and micro-companies are back on the path to growth: respectively
48% and 43% have recorded a greater demand for their products and
services. In nearly all categories the share of companies struggling with
falling sales has declined significantly. Considering the results of last
year’s study, the relatively good situation among micro-companies is
the most surprising finding. The percentage of the smallest companies
declaring an increase in sales is nearly twice as high as in the 2013
survey. Regardless of business size, companies which produce printed
packaging performed better than the sector as a whole. Nearly 60% of
them boosted sales and only 22% recorded a loss. 

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych

Economic standing of printing enterprises

Zmiana sprzedaży firm poligraficznych w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
Sales change in printing companies, 2013 versus 2012

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Pokazano odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali wzrost lub spadek sprzedaży
Responses only from those respondents who declared increased or decreased sales
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O po pra wia ją cej się ko niunk tu rze świad czy nie tyl ko wzrost sprze da -
ży, ale tak że ogra ni cze nie po nie sio nych strat. W ca łej bran ży po li gra ficz -
nej od se tek firm de kla ru ją cych spa dek sprze da ży o po nad jed ną pią tą
zmniej szył się z 10% w po przed nim ba da niu do 4% w ak tu al nej edy cji.
Wzro sto wi sprze da ży w 2013 r. to wa rzy szy ło więk sze wy ko rzy sta nie
mo cy pro duk cyj nych. Śred ni sto pień wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych
dla wszyst kich ba da nych firm wy no si 64%, o 6 punk tów pro cen to wych
wię cej niż rok te mu. Jed nak fir my są wciąż da le kie od wy ko rzy sta nia
swo je go peł ne go po ten cja łu. Pra wie po ło wa (46%) re spon den tów za -
kła da zwięk sze nie się stop nia wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych
w 2014 r., a tyl ko 10% li czy się ze spad kiem. Pro gno zy te są znacz nie
bar dziej opty mi stycz ne od ze szło rocz nych i świad czą o du żych na dzie -
jach, któ re przed się bior stwa wią żą z 2014 r.

Jed nym ze źró deł te go opty mi zmu jest nie wąt pli wie dynamicznie roz -
wi ja ją cy się eks port to wa rów i usług po li gra ficz nych z Pol ski. W bran ży
po li gra ficz nej ogó łem od se tek ba da nych pod mio tów sprze da ją cych swo -
je to wa ry i usłu gi na ryn kach za gra nicz nych wy no si 58%, bli sko 10%
wię cej niż w ze szłym ro ku. Z moż li wo ści eks por tu ko rzy sta ją przede
wszyst kim śred nie i du że fir my – w tej gru pie je dy nie 20% sku pia się
wy łącz nie na ryn ku kra jo wym. Naj szyb ciej no wych eks por te rów przy -
by wa jed nak wśród ma łych firm. Aż 63% z nich sprze da je swo je to wa -
ry i usłu gi na za gra nicz nych ryn kach zby tu – to wzrost o 19 punk tów
pro cen to wych w po rów na niu z ba da niem prze pro wa dzo nym w 2013 r.

An improving market sentiment is reflected not only in rising sales
but also in the reduction of losses suffered. Throughout the printing
industry, the share of enterprises declaring a decline in sales by more
than one fifth had dropped from 10% in the preceding survey to 4% in
this most recent edition. An increase in sales in 2013 was accompanied
by a better use of production capacities. The average capacity utilisation
rate for all surveyed companies is 64%, up by 6 percentage points since
last year. However, companies are still far from utilising their full
capacities. Nearly a half (46%) expect to boost their capacity utilisation
rate in 2014 and only 10% anticipate a decline here. These forecasts
are much more optimistic than those recorded last year and indicate
that enterprises put high hopes on the year 2014.

One of the reasons behind this optimism is undoubtedly related to
the robust growth of exports of printing products and services from
Poland. In the printing sector as a whole, the percentage of surveyed
companies selling their products and services on foreign markets stands
at 58%, which is almost 10% more than last year. Export opportunities
are primarily captured by medium and large players: only 20% of this
group focus exclusively on the domestic market. The fastest expansion
in the number of exporters, however, is recorded among small
companies. As many as 63% of them sell their products and services on
foreign markets, up by 19 percentage points versus the 2013 study.

2014

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach poligraficznych
Capacity utilisation level in printing companies
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Forecast change in capacity utilisation level in printing companies, 2014 versus 2013

Wzrośnie
Will increase

Nie zmieni się
Not change

Spadnie
Will decrease

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

46%

44%

10%

Prognozowana zmiana stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach poligraficznych 
w 2014 r. w stosunku do 2013 r. 
Forecast change in capacity utilisation level in printing companies, 2014 versus 2013

1%

5%

6%

8%

16%

11%

3%

3%

1%

2%

1%

1%

N=300 
Pokazano odpowiedzi tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali wzrost lub spadek stopnia 
wykorzystania mocy produkcyjnych
Responses only from those respondents who declared increased or decreased capacity utilisation
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Najczęściej wskazane kierunki eksportu produktów i usług poligraficznych 
Most common export destinations mentioned by printing companies 

N=173
Firmy poligraficzne eksportujące swoje towary lub usługi zostały poproszone o wskazanie maksymalnie 
3 krajów
Printing companies which export their products or services were asked to name up to 3 target countries

Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Skłon ność do za an ga żo wa nia się w eks port za le ży tak że od pro fi lu
dzia łal no ści ba da nych firm. Klien tów za gra ni cą zde cy do wa nie naj czę -
ściej ma ją dru kar nie flek so gra ficz ne oraz dru kar nie spe cja li zu ją ce się
w usłu gach in tro li ga tor skich. W przy pad ku tych dru gich bli sko 90% re -
spon den tów za de kla ro wa ło, że sprze da je na eks port, pod czas gdy w ze -
szłym ro ku by ło to tyl ko 38%. Na le ży jed nak pa mię tać, że pró ba
ba daw cza firm spe cja li zu ją cych się w usłu gach in tro li ga tor skich jest nie -
wiel ka. Od zwier cie dla to re al ną sy tu ację na ryn ku, jed no cze śnie spra -
wia, że wy ni ki do ty czą ce tych firm z ro ku na rok mo gą zna czą co się
róż nić. 

Nie mniej jed nak trze ba za zna czyć, że we dług re spon den tów książ ki
i usłu gi zwią za ne z ich opra wą sto sun ko wo czę sto sprze da wa ne są
za gra ni cą. Po za tym eks por to wa na jest nie mal ca ła ga ma pro duk tów
i usług po li gra ficz nych – od stan dar do wych pro duk tów, ta kich jak bro -
szu ry, ulot ki, ka len da rze czy ba ne ry, po bar dziej spe cja li stycz ne roz wią -
za nia, jak np. re kla my ga dże to we, na klej ki 3D czy gra fi ki pod ło go we
(sto so wa ne np. w su per mar ke tach). 

Du żą ro lę od gry wa ją też opa ko wa nia i ety kie ty, któ re na le żą do naj -
czę ściej wska zy wa nych przez re spon den tów to wa rów eks por to wych.
O zna cze niu opa ko wań w eks por cie świad czy też dys pro por cja mię dzy
fir ma mi dru ku ją cy mi opa ko wa nia a fir ma mi, któ re nie ma ją tych pro -
duk tów w swo jej ofer cie. W tej pierw szej gru pie aż 71% re spon den tów
dzia ła na ryn kach za gra nicz nych, w dru giej – je dy nie 49%. 

Companies’ propensity to engage in exports also depends on their
business profile. International clients are much more commonly reported
by flexo printing companies and those specialising in bookbinding services.
In the latter case, nearly 90% of respondents declared selling to other
markets whereas the respective percentage in last year’s study was 38%.
However, it is important to bear in mind that the subsample of companies
specialising in bookbinding services is small. This reflects the real market
situation but also means that results concerning this subsegment of
companies may vary considerably from one year to another.

Nevertheless, it is worth noting that books and bookbinding services
are relatively often sold abroad. Additionally, export covers nearly the
whole range of printing products and services, from standard products
such as brochures, leaflets, calendars or banners, to more specialised
solutions such as advertising gadgets, 3D stickers or floor graphics (e.g.
used in supermarkets). 

Packaging and labels also play a significant role and are among the
most commonly mentioned exported categories. The significance of
packaging in exports is also reflected in the disproportions between
companies which print packaging and those which do not. In the former
group as many as 71% of respondents operate on foreign markets
whereas only 49% of the latter group do so. 

As in last year’s study, Germany is the most commonly mentioned
export destination: 64% of companies which actively sell on foreign
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Po dob nie jak rok te mu zde cy do wa nie naj czę ściej wska zy wa nym przez
re spon den tów kie run kiem eks por tu są Niem cy – wśród firm pro wa dzą -
cych ak tyw ną dzia łal ność han dlo wą za gra ni cą 64% ma w tym kra ju
klien tów. Bli skość geo gra ficz na w po łą cze niu z chłon nym ryn kiem czy -
nią Niem cy bar dzo atrak cyj nym ce lem dla pol skich firm po li gra ficz nych.
Istot na jest tak że prze wa ga ce no wa, któ ra po zwa la pol skim fir mom sku -
tecz nie kon ku ro wać z lo kal nym prze my słem po li gra ficz nym. To sa mo
do ty czy kra jów, któ re za ję ły ko lej ne miej sce w ran kin gu naj po pu lar niej -
szych kie run ków eks por tu – Fran cji, Ho lan dii i Wiel kiej Bry ta nii. 

Mi mo że sprze daż na ryn ki za gra nicz ne sta no wi ogrom ną szansę roz -
wo ju, 42% ba da nych firm sku pia się wyłącznie na ryn ku kra jo wym.
W te go rocz nej edy cji ba da nia re spon den ci zo sta li za py ta ni o po wo dy,
dla któ rych nie pro wa dzą ak tyw nej sprze da ży na ryn kach za gra nicz nych.
Naj czę ściej fir my uza sad nia ją to zbyt małą ska lą dzia łal no ści wła snej fir -
my i na sta wie niem na ry nek lo kal ny (67%). W zna ko mi tej więk szo ści
ta kiej od po wie dzi udzie li ły fir my mi kro, w przy pad ku któ rych zbyt ma -
łe za so by fi nan so we i ogra ni czo ny po ten cjał pro duk cyj ny nie po zwa la -
ją na ob słu gi wa nie klien tów za gra nicz nych. Bli sko 40% przed się biorstw
jest za do wo lo nych z po zio mu przy cho dów uzy ska nych w kra ju i nie wi -
dzi po trze by za an ga żo wa nia się w sprze daż za gra nicz ną. 

Dla firm, któ re po sia da ją za rów no moż li wo ści, jak i chęć roz wi ja nia
eks por tu, naj więk szą prze szko dą jest brak wy star cza ją cej wie dzy o ryn -
kach za gra nicz nych. Nie orien tu ją się w re aliach ryn ko wych i ma ją trud -
no ści ze zna le zie niem god nych za ufa nia part ne rów biz ne so wych
za gra ni cą – po nad po ło wa re spon den tów bo ry ka się z ty mi pro ble ma -
mi. Do ich roz wią za nia mo gło by przy czy nić się ak tyw niej sze wspie ra nie
prze my słu po li gra ficz ne go przez agen cje rzą do we – np. po przez or ga -
ni zo wa nie spo tkań biz ne so wych i giełd kor po ra cji, pod czas któ rych ist -
nia ła by moż li wość na wią za nia kon tak tu z po ten cjal ny mi part ne ra mi
za gra nicz ny mi. Jed na trze cia firm nie ek spor tu ją cych skar ży się wprost
na brak wspar cia pu blicz ne go. 

markets have clients there. Geographic proximity and a high demand
turn Germany into a very attractive target for Polish printing companies.
Pricing advantage also plays a role as it allows Polish enterprises to
compete effectively against the local printing industry. The same holds
true for countries which rank somewhat lower as popular export
destinations: France, the Netherlands and the United Kingdom. 

Although sales to foreign markets represent an immense growth
opportunity, 42% of the surveyed companies focus exclusively on the
domestic market. In this year’s edition, respondents were asked about
their reasons for not selling on foreign markets. In most cases,
respondents mentioned an insufficient scale of operations and a focus
on the local market (67%). This kind of answer came from the vast
majority of micro-companies whose financial resources and limited
manufacturing capacities do not allow them to work for international
clients. Nearly 40% of entrepreneurs are satisfied with the level of
income generated in Poland and see no need to expand outside it. 

Among companies which have the capacity and willingness to
develop their exports, lack of sufficient knowledge of the foreign markets
is perceived as the greatest obstacle. They are not familiar with foreign
market realities and have problems finding trusted business partners
abroad: more than half of the respondents struggle with that problem.
One possible solution would be more active support from government
agencies e.g. by organising business meetings and corporate fairs that
would facilitate networking and contacts with potential foreign partners.
A third of non-exporters directly complain about the lack of public
support. 

Forms of public aid for printing enterprises include financial resources
allocated under development funds. EU funds are the most popular of
them: one third of respondents have already used them within the last
2 or 3 years and more than half plan to take advantage of them in the
near future. Central and local government funds play only a marginal
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Powody, dla których firmy poligraficzne nie eksportują swoich towarów i usług
Reasons why printing companies do not export their products and services 
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Działania firm poligraficznych w ciągu ostatnich 2-3 lat
Activities of printing companies in the last 2–3 years
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role. In comparison with the previous survey, there has been a decline
in the percentage of enterprises which have never used public grants
(from 69% to 59%) and those which have no plans to do so (from 52%
to 44%).

Respondents were also asked about actions which may be conducive
to growth of their business. In comparison with last year, there has been
a slight increase in the percentage of companies which have used the
services of external advisory companies (from 35% to 39%). The share
of companies which have a waste management strategy in place (or are
currently developing one) has remained unchanged (50%).

Increased efforts for innovation among medium and large as well as
small companies are a positive and immensely important phenomenon
in the printing industry. More than a half of companies employing 10–
49 people declare that they implemented significant innovations or
incurred R&D expenditures in recent years. Last year, the respective
percentage was under 30%. As regards medium and large operators,
the share of innovating companies has gone up by 7 percentage points
and the share of enterprises putting money into R&D has jumped by 24
percentage points.

Meanwhile, the low degree of innovation among micro-companies is
a source of concern: in the last 2 or 3 years only 26% of operators in
this segment implemented significant innovations and merely 20%
undertook R&D activities.

Jed ną z form po mo cy pu blicz nej dla przed się biorstw po li gra ficz nych
są środ ki fi nan so we przy zna wa ne w ra mach fun du szy roz wo jo wych.
Naj po pu lar niej sze są fun du sze UE – jed na trze cia ba da nych ko rzy sta ła
z nich w cią gu ostat nich 2-3 lat, a po nad po ło wa pla nu je z nich ko rzy -
stać w naj bliż szej przy szło ści. Fun du sze rzą do we oraz sa mo rzą do we od -
gry wa ją tyl ko mar gi nal ną ro lę. W po rów na niu z po przed nim ba da niem
zmniej szył się od se tek firm, któ re w ogó le nie ko rzy sta ły z pu blicz nych
do ta cji (z 69% do 59%) oraz firm, któ re nie pla nu ją te go zro bić w przy -
szło ści (z 52% do 44%).

Re spon den ci zo sta li tak że za py ta ni o pro wa dzo ne dzia ła nia, któ re mo -
gą przy czy nić do roz wo ju przed się bior stwa. W po rów na niu z ubie głym
ro kiem nie co zwięk szył się od se tek przed się biorstw, któ re ko rzy sta ły
z usług firm do rad czych (z 35% do 39%). Udział firm po sia da ją cych opra -
co wa ną (lub będącą w trak cie opra co wa nia) stra te gię za rzą dza nia od -
pa da mi po zo stał na po dob nym po zio mie (50%).

Po zy tyw nym i nie zwy kle waż nym zja wi skiem dla bran ży po li gra ficz -
nej jest sil niej sze dą że nie nie tyl ko do śred nich i du żych, ale tak że ma -
łych firm do in no wa cyj no ści. Spo śród przed się biorstw za trud nia ją cych
od 10-49 pra cow ni ków po nad po ło wa de kla ru je, że w ostat nich la tach
wdro ży ła istot ne in no wa cje lub po nio sła na kła dy w za kre sie ba dań i roz -
wo ju. W ze szłym ro ku od se tek ten wy no sił mniej niż 30%. Wśród pod -
mio tów śred nich i du żych udział firm in no wa cyj nych zwięk szył się o 7
punk tów pro cen to wych, a udział firm in we stu ją cych w B+R o 24 punkty
procentowe.

Jed no cze śnie nie po ko ją cy jest ma ły sto pień in no wa cyj no ści w ka te -
go rii mi kro – w cią gu ostat nich 2-3 lat tyl ko 26% firm w tym seg men -
cie wdro ży ło istot ne in no wa cje, a je dy nie 20% pro wa dzi ło dzia łal ność
ba daw czo -roz wo jo wą.
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Przed się bior cy ne ga tyw nie oce nia ją sys tem kształ ce nia pra cow -
ni ków bran ży po li gra ficz nej. Zda niem więk szo ści z nich uczel nie
wyż sze i po li gra ficz ne szko ły za wo do we źle przy go to wu ją ab sol -
wen tów do pra cy w dru kar niach. Zna ko mi ta więk szość firm ma
pro ble my ze zna le zie niem do brze wy kształ co nych fa chow ców
na ryn ku pra cy.

Do stęp ność do brze wy kształ co nej si ły ro bo czej jest klu czo wym czyn -
ni kiem suk ce su przed się biorstw w każ dej bran ży. Fa cho wa wie dza
i umie jęt no ści tech nicz ne pra cow ni ków są niezbędne dla podtrzymania
wy so kie go po zio mu pro du ko wa nych to wa rów i ofe ro wa nych usług. Dla -
te go w te go rocz nej edy cji ra por tu prze ana li zo wa ne zo sta ły tak że kwe -
stie zwią za ne z sys te mem kształ ce nia no wych pra cow ni ków bran ży
po li gra ficz nej. 

Re spon den ci zo sta li za py ta ni, czy w od nie sie niu do spe cja li za cji tech -
no lo gicz nej/pro fi lu dzia łal no ści wła snej fir my do strze ga ją pro blem zbyt
ma łej licz by do brze wy kształ co nych fa chow ców na ryn ku pra cy. Od po -
wie dzi są jednoznaczne. W nie mal każ dej spe cja li za cji udział firm, któ -
re bo ry ka ją się z tym pro ble mem, prze kra cza 70%. W przy pad ku firm,
w któ rych do mi nu ją usług in tro li ga tor skie, od se tek ten wy no si na wet
100%. Je dy nym wy jąt kiem są dru kar nie cy fro we – „tyl ko” po ło wa z nich
ma pro ble my ze zna le zie niem od po wied nich fa chow ców. 

Entrepreneurs negatively view the education system which
prepares staff for the printing industry. In the opinion of the
majority of respondents, universities and vocational schools poorly
prepare graduates to work in printing houses. The vast majority of
companies have problems sourcing well-trained specialists from
the labour market.

Availability of well-trained labour force is among key success factors
for enterprises in any industry. Professional knowledge and technical
skills are essential to maintain high quality of goods and services
offered. For this reason, this year’s edition of the report also analyses
issues related to the system of educating new work force for the printing
industry. 

The respondents were asked if they experienced the problem of an
insufficient number of specialists in their technological specialisa-
tion/business profile. Their answers are clear: in nearly all specialisations
the share of companies which struggle with this problem exceeds 70%.
In the case of enterprises which engage mostly in bookbinding services,
this percentage is 100%. Digital printing houses are the only exception:
‘only’ a half of them report problems finding the right specialists.

What are the underlying reasons for this situation? Respondents’
answers indicate that the education system which prepares human

System kształcenia pracowników branży

poligraficznej w ocenie przedsiębiorców

Printing education as seen by entrepreneurs

Odsetek przedsiębiorstw poligraficznych skarżących się na zbyt małą liczbę dobrze wykształconych 
fachowców na rynku pracy
Percentage of printing companies complaining about the insufficient number of well-trained 
specialists on the labour market
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Ocena wiedzy absolwentów kierunku poligrafia uczelni wyższych w zakresie specjalizacji 
badanych przedsiębiorstw
Graduates of universities with a degree in printing – assessment of knowledge in the surveyed 
companies’ area of specialisation 
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Ja kie są przy czy ny te go sta nu rze czy? Z od po wie dzi re spon den tów
wy ni ka, że za wi nił przede wszyst kim sys tem kształ ce nia pra cow ni ków
bran ży po li gra ficz nej. Je dy nie 27% ba da nych firm uwa ża, że ab sol wen -
ci kie run ku po li gra fia na uczel niach wyż szych po sia da ją wy star cza ją cą
wie dzę po trzeb ną do sku tecz ne go wy ko ny wa nia pra cy w wy bra nej
przez nich spe cja li za cji. Po dob nie ne ga tyw nie oce nia na jest wie dza ab -
sol wen tów po li gra ficz nych szkół za wo do wych – za le d wie jed na pią ta
przed się bior ców są dzi, że jest ona na zadowalającym po zio mie.

Z ba da nia wy ni ka, że pro blem ten do ty czy ca łej bran ży. Pro fil dzia łal -
no ści firm nie prze ło żył się w istot ny spo sób na udzie lo ne przez nie od -
po wie dzi. Je dy nie w przy pad ku firm spe cja li zu ją cych się w usłu gach
in tro li ga tor skich oce na sys te mu kształ ce nia pra cow ni ków w Pol sce jest
bar dziej przy chyl na – w tej ka te go rii 38% re spon den tów uwa ża, że ab -
sol wen ci uczel ni wyż szych są do brze przy go to wa ni do pra cy w przed -
się bior stwach po li gra ficz nych, a 50% wy ra zi ło ta ką opi nię o ab sol -
wen tach po li gra ficz nych szkół za wo do wych.

Jed nym ze spo so bów pod nie sie nia kwa li fi ka cji nie tyl ko po cząt ku ją -
cych, ale tak że do świad czo nych pra cow ni ków są szko le nia. Fir my po li -
gra ficz ne zde cy do wa nie naj czę ściej prze pro wa dza ją szko le nia w za kre sie
tech no lo gii, pro duk cji oraz tech nik sprze da ży. W przy pad ku każ de go
z tych ob sza rów bli sko jed na trze cia re spon den tów za de kla ro wa ła, że
w ostat nim ro ku pro wa dzo ne by ły szko le nie przez fir my ze wnętrz ne.
Jedna czwarta po sta ra ła się pod nieść kwa li fi ka cje swo ich pra cow ni ków
w za kre sie fi nan sów, a 14% w za kre sie pra wa po dat ko we go.

resources for the printing industry is the main culprit here. Merely 27%
of the surveyed companies believe that university graduates with a
degree in printing have sufficient knowledge needed to work effectively
in the specialisation of their choice. The knowledge possessed by
vocational school graduates is also assessed negatively: only one in five
entrepreneurs finds it sufficient.

Our survey has shown that this problem affects the entire sector and
is not significantly correlated with respondents’ business profile. Only
companies which specialise in bookbinding are more favourable in their
opinions on the education system in Poland: 38% of respondents from
this category believe that university graduates are well-prepared to work
in printing enterprises whereas 50% expressed the same opinion about
graduates of vocational schools.

Training is one way to improve the qualifications of both new and
experienced staff. Printing companies most commonly conduct training
on issues related to technology, production and sales techniques. In the
each of those areas, nearly a third of respondents declared that they
had outsourced training in the past year. One in four tried to improve
the qualifications of their staff in the area of finance and 14% did so in
the sphere of tax law.

2014

Ocena wiedzy absolwentów poligraficznych szkół zawodowych w zakresie specjalizacji 
badanych przedsiębiorstw 
Graduates of printing vocational schools – assessment of knowledge in the surveyed 
companies’ area of specialization
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Szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne w ostatnim roku w firmach poligraficznych
Outsourced training in printing companies during the last year

30% 70%
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Training was not conducted
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Szacunkowy udział otrzymywanych oraz akceptowanych przez klienta zamówień drogą internetową
Estimated share of orders received and accepted by customers via the Internet 

58%

61%

54%

62%

59%

62%

62%

59%

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Firmy mikro
Micro-companies

Ogółem
Total

Firmy małe
Small companies

Firmy średnie i duże
Medium and large companies

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Udział zamówień otrzymywanych
Share of orders submitted

Udział zamówień akceptowanych
Share of jobs accepted 

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland
2014

In for ma ty za cja sek to ra po li gra ficz ne go w Pol sce po stę pu je. Już
bli sko 60% wszyst kich zle ceń przyj mo wa nych jest dro gą in ter ne -
to wą. Nie tyl ko śred nie i du że, ale tak że ma łe przed się bior stwa co -
raz czę ściej wdra ża ją kom plek so we roz wią za nia in for ma tycz ne,
któ re wspo ma ga ją ich dzia łal ność.

W ak tu al nym ra por cie już po raz dru gi ana li zie pod da ne zo sta ły kwe -
stie zwią za ne z cy fry za cją pol skich przed się biorstw po li gra ficz nych. Za -
gad nie nie to jest nie zwy kle istot ne – po dob nie jak w więk szo ści branż
tak że w prze my śle po li gra ficz nym In ter net i no wo cze sne roz wią za nia
in for ma tycz ne prze ni ka ją nie mal każ dy aspekt dzia łal no ści firm. Umoż -
li wia ją im do tar cie do więk szej licz by klien tów, spraw niej szą re ali za cję
za mó wień oraz zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia. Z dru giej stro ny po -
stę pu ją ca in for ma ty za cja jest za gro że niem dla tych firm, któ re zbyt póź -
no wdra ża ją roz wią za nia IT lub nie ro bią te go w wy star cza ją cym stop niu
– w wal ce o klien ta mo gą po zo stać w ty le za kon ku ren ta mi, któ rzy
spraw niej wy ko rzy stu ją In ter net i in ne na rzę dzia tech no lo gicz ne.

Z od po wie dzi an kie to wa nych wy ni ka, że przed się bior stwa po li gra -
ficz ne otrzy mu ją śred nio 58% swo ich za mó wień dro gą elek tro nicz ną 
– co ozna cza wzrost o 4 punk ty pro cen to we w po rów na niu z ro kiem
ubie głym. Udział elek tro nicz nych za mó wień ak cep to wa nych przez klien -
tów wzrósł o 5 punk tów pro cen to wych do 61%. Wiel kość fir my nie ma
zna czą ce go wpły wu na te wy ni ki, róż ni ce po mię dzy róż ny mi ka te go ria -
mi przed się biorstw są mar gi nal ne. Ana li zu jąc kwe stię przyj mo wa nia zle -

Informatisation of the printing sector in Poland is progressing.
Nearly 60% of all orders are currently received via the Internet. Not
only medium and large players but also small enterprises
increasingly implement comprehensive IT solutions to support their
business.

Much like last year’s edition, this report also analyses the digitisation
of Polish printing enterprises. This issue is extremely important: as in
most other sectors, also the printing sector uses the Internet and state-
of-the-art IT solutions in nearly all aspects of their business. This enables
companies to reach more customers, execute orders more efficiently and
boost performance. On the other hand, the progressing informatisation
represents a threat to companies which implement IT solutions too late
or to an insufficient degree: when trying to attract clients, they might
lag behind competitors who are more skilled in utilising the Internet and
other technological tools.

The respondents’ answers indicate that printing companies receive,
on average, 58% of their orders electronically, up by 4 percentage points
versus last year. The share of electronic orders accepted by clients has
gone up by 5 percentage points, to 61%. Company size does not matter
here, and differences between various enterprise categories are
marginal. When analysing the issue of electronic order acceptance, it is
important to bear in mind that the printing sector has its singularities.
In particular, in the case of comprehensive and technically demanding

Informatyzacja polskich przedsiębiorstw

poligraficznych

Informatisation of Polish printing companies

Ogółem
Total

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
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Prognozowany wzrost znaczenia drukarni internetowych w najbliższych 2-3 latach
Forecast growth of importance of online printing companies in the next 2–3 years

W znacznym
Significant

W średnim
Moderate

W niskim
Low
Nie wiem
Don’t know

Ich znaczenie spadnie
Importance will decline

W ogółe nie zyskają 
na znaczeniu
No increase in importance

36% 34% 10% 9% 3% 8%

8%

16%

4%
2%

7%51%

30% 39% 10% 10% 3%

27% 33% 12% 11% 1%

29% 7%

N=300
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ceń dro gą elek tro nicz ną na le ży pa mię tać o spe cy fi ce bran ży po li gra ficz -
nej. Zwłasz cza w przy pad ku kom plek so wych i tech nicz nie wy ma ga ją -
cych pro jek tów wie lu klien tów wo li ko rzy stać z fa cho wej ra dy
pra cow ni ków na miej scu, za miast skła dać za mó wie nia dro gą in ter ne -
to wą.

Ina czej wy glą da sy tu acja w przy pad ku stan dar do wych, mniej skom -
pli ko wa nych za mó wień, któ rych ob słu ga czę sto mo że od by wać się w ca -
ło ści za po śred nic twem In ter ne tu. Moż li wość tę wy ko rzy stu ją zwłasz cza
dru kar nie in ter ne to we, któ re na ogół cał ko wi cie re zy gnu ją ze sta cjo nar -
ne go punk tu ob słu gi klien ta. Osią ga nej w ten spo sób re duk cji kosz tów
to wa rzy szy po sze rze nie za się gu dzia łal no ści – dru kar nie in ter ne to we
mo gą ob słu gi wać klien tów z ca łej Pol ski, co da je im prze wa gę wo bec
firm dzia ła ją cych lo kal nie. Aż 70% re spon den tów uwa ża, że w cią gu
naj bliż szych lat zna cze nie te go ty pu dru kar ni wzro śnie w śred nim lub
na wet znacz nym stop niu (rok te mu opi nię ta ką wy ra zi ło 67%). Po dob -
nie jak w ze szłym ro ku zde cy do wa nie naj czę ściej ta kie go zda nia są mi -
kro przed się bior stwa (80%).

Pod czas gdy w po rów na niu z ostat nią edy cją ba da nia zwięk szył się
udział za mó wień in ter ne to wych w przed się bior stwach po li gra ficz nych,
od se tek firm ak tyw nie szu ka ją cych zle ceń w In ter ne cie po zo stał na po -
dob nym po zio mie. Tyl ko 13% ba da nych firm ro bi to sys te ma tycz nie,
a nie ca łe 10% – czę sto. Naj więk sza jest wciąż gru pa przed się biorstw,
któ re w ogó le nie szu ka ją zle ceń za po śred nic twem prze tar gów in ter -
ne to wych (35%). Naj czę ściej z tej moż li wo ści ko rzy sta ją fir my śred nie
i du że, naj rza dziej zaś – przed się bior stwa mi kro. 

projects, many clients prefer to ask for professional advice from the staff
on site instead of placing an online order.

The situation looks different in the case of standard, less complicated orders
which can often be entirely handled and processed via the Internet. This
opportunity is leveraged especially by online printing companies which usually
withdraw from face-to-face customer service altogether. The resulting cost
cuts go hand in hand with a larger scale of business: online printing
companies can process orders from clients from all parts of Poland, which
gives them an advantage vis-à-vis locally operating enterprises. Among
respondents as many as 70% believe that the importance of such operators
will increase in the near future to a moderate or even significant degree (one
year ago, this opinion was expressed by 67%). As in last year, this opinion is
much more commonly held by micro-companies (80%).

While in comparison with last year’s edition of our survey the share
of online orders in printing companies has gone up, the percentage of
companies actively seeking orders via the Internet has remained
relatively unchanged. Only 13% of the surveyed companies do so on a
regular basis and under 10% do so frequently. The largest group of
respondents never seek orders via online bidding (35%). This
opportunity is leveraged most commonly by medium and large players
and least often by micro-companies. 

The share of companies which own specialised order processing software
for online orders has gone up by a few percentage points versus last year,
regardless of business size. Still, only under a third of printing enterprises have
implemented such software. The respective percentage is slightly higher among
small, medium and large companies whereas the share for micro-companies
is nearly twice as low as for the industry as a whole.

Respondents also specified other solutions used by their companies
in terms of IT infrastructure. Financial and accounting applications are
becoming a standard tool: they are used by three quarters of all
companies and by over 80% of small, medium and large enterprises.

2014

Ogółem
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Firmy mikro
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Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

Częstotliwość poszukiwania zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych przez firmy poligraficzne
Frequency of searching jobs via online bidding among printing companies

Systematycznie
Regularly

Często
Frequently

Sporadycznie
Occasionally

Nigdy
Never

Bardzo rzadko
Very rarely

13% 9% 26% 17% 35%

45%28%6%

16% 9% 27% 15% 33%

16% 15% 24% 18% 27%

3% 18%

N=300
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Udział firm posiadających specjalistyczne oprogramowanie do obsługi zleceń przez Internet
Share of companies with specialized software for online order processing 

Firmy posiadające specjalistyczne oprogramowanie
Companies which have specialised software
Firmy nieposiadające specjalistycznego oprogramowania
Companies which do not have specialised software

30% 70%

16%

37% 63%

36% 64%

84%

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oprogramowanie wykorzystane w firmach poligraficznych 
Software used by printing companies  

Specjalistyczny program do wsparcia sprzedaży (system CRM)
Specialised sales support software (CRM system)
Specjalistyczny program do zarządzania informacją w organizacji
(typu MIS – Management Information System)
Specialised management information system (MIS)

Specjalistyczny program do zarządzania firmą (np. system ERP)
Specialised business management system (e.g. ERP)

Specjalistyczny program do zarządzania produkcją
Specialised production management software

Program finansowo-księgowy
Financial & accounting software

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Udział firm po sia da ją cych spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie do ob słu -
gi zle ceń przez In ter net zwięk szył się o kil ka punk tów pro cen to wych
w sto sun ku do ubie głe go ro ku, nie za leż nie od wiel ko ści pod mio tów.
Wciąż jed nak mniej niż jed na trze cia przed się biorstw po li gra ficz nych
wdro ży ła ta kie opro gra mo wa nie. Wśród firm ma łych, śred nich i du żych
od se tek ten jest nie co więk szy, natomiast wśród firm mi kro jest on pra -
wie dwa ra zy mniej szy niż w przy pad ku ca łej bran ży po li gra ficz nej.

Re spon den ci po da li rów nież, z ja kich in nych roz wią zań w za kre sie in -
fra struk tu ry IT ko rzy sta ją ich fir my. Pro gra my fi nan so wo -księ go we sta -
ją się stan dar do wym na rzę dziem uży wa nym przez trzy czwar te
przed się biorstw ogó łem i po nad 80% firm ma łych, śred nich i du żych.
Je dy nie wśród pod mio tów mi kro zna czą ca część firm nie ko rzy sta z ta -
kie go opro gra mo wa nia (41%). 

Je śli cho dzi o bar dziej kom plek so we – i co za tym idzie droż sze – roz -
wią za nia IT, to ko rzy sta ją z nich przede wszystkim dru kar nie śred nie
i du że. W tym seg men cie bli sko 70% po sia da spe cja li stycz ny pro gram
do za rzą dza nia pro duk cją. Wię cej niż 60% ma wdro żo ny sys tem ERP
(wspo ma ga ją cy za rzą dza nie przed się bior stwem). Od se tek firm śred nich
i du żych sto su ją cych sys tem za rzą dza nia re la cja mi z klien ta mi (CRM)
wzrósł z 40% do 52%, co po ka zu je co raz więk sze zna cze nie te go na -
rzę dzia dla zdo by wa nia lo jal no ści obec nych klien tów. Oko ło jed na trze -
cia śred nich i du żych firm ma za im ple men to wa ny pro gram
do za rzą dza nia in for ma cją (Ma na ge ment In for ma tion Sys tem).

Co cie ka we, wy mie nio ne na rzę dzia in for ma tycz ne czę ściej niż w ze -
szłym ro ku sto so wa ne są tak że w ma łych fir mach (10-49 pra cow ni ków).
Świad czy to o ro sną cej do stęp no ści do pa so wa nych do in dy wi du al nych
po trzeb firm i przy stęp nych ce no wo roz wią zań IT, na za kup i wdro że nie
któ rych po zwo lić mo gą so bie tak że mniej sze przed się bior stwa.

W ba da niu po ru szo no rów nież kwe stię pro mo cji ofe ro wa nych pro -
duk tów i usług w In ter ne cie. Nie mal wszyst kie ba da ne fir my po sia da ją
wła sną stro nę in ter ne to wą, naj czę ściej za rzą dza ną we wnętrz nie przez
wła snych pra cow ni ków, rza dziej zaś przez pod miot ze wnętrz ny. W po -
rów na niu z ubie głym ro kiem nie co zmniej szył się od se tek stron we -
wnętrz nie za rzą dza nych (o 3 punk ty pro cen to we), jed no cze śnie
zwięk szył się od se tek stron ob słu gi wa nych przez pod miot ze wnętrz ny.
Zmia ny te mo gą ozna czać, że przed się bior stwa po li gra ficz ne co raz czę -
ściej po sia da ją pro fe sjo nal ne stro ny wy ma ga ją ce ob słu gi przez wy spe -
cja li zo wa ną fir mę. 

Po ło wa ba da nych ma też pro fil w in ter ne to wych ba zach firm. Po dob -
nie jak w po przed nim ro ku za miesz cza nie ba ne rów/re klam na por ta lach
bran żo wych jest ma ło po pu lar ne. Tyl ko co pią ty re spon dent twier dzi, że
je go fir ma ko rzy sta z ta kiej for my pro mo cji. Ro śnie za to od se tek przed -
się biorstw po li gra ficz nych, któ re do strze ga ją po ten cjał mar ke tin gu spo -
łecz no ścio we go. Już jed na trze cia firm ma pro fil na Fa ce bo oku, rok te mu
by ło ich 26%.

Only the micro segment has a considerable proportion of businesses
which do not use this kind of software (41%). 

More comprehensive and, consequently, more costly IT solutions are
used predominantly by medium and large printing enterprises. Nearly
70% of players in this segment own specialised production management
software. More than 60% have implemented ERP (enterprise resource
planning) suites. The share of medium and large companies which apply
CRM (customer relationship management) solutions has jumped from
40% to 52%, which indicates the growing importance of this tool in
building loyalty among existing clients. Approximately one third of
medium and large companies have implemented some kind of MIS
(Management Information System) software.

Interestingly enough, in comparison with last year, the
aforementioned IT tools have become more widespread also among
small companies (employing 10–49 people). This fact indicates the
improving availability of tailor-made IT solutions which have become
affordable also for smaller-scale businesses.

Our study also covers the issue of online promotion of products and
services. Nearly all of the surveyed companies have their own website,
usually managed in-house by their own staff or, less commonly, by an
external provider. In comparison with last year, there has been a slight
decline in the percentage of websites managed in-house (down by 3
percentage points) and an increase in the share of websites where
support is outsourced. These changes may indicate that printing
companies increasingly rely on professional websites which require
specialised support from an external service provider. 

A half of the surveyed companies also have a profile in online
databases. As in last year, the practice of placing banners/adverts on
industry portals is not very popular. Only one in five respondents claims
that their company uses this form of promotion. On the other hand, a
growing percentage of printing enterprises notice the potential of social
media marketing. One third have already set up a Facebook profile,
versus 26% last year.

2014

Sposoby promocji stosowane w firmach poligraficznych
Methods of promotion used by printing companies

71%

55%

33%

31%

22%

13%

12%

N=300
Niektóre firmy podały, że ich strona internetowa jest zarządzana zarówno przez własnych pracowników, 
jak i przez podmiot zewnętrzny
Some companies stated that their website was managed in-house and by an external service provider
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Ladies and Gentlemen,

This year's report drawn up by KPMG and PBKG is a publication
of great importance for Ricoh Polska since our company was
nominated as Strategic Partner of the part referring to the digital
printing, which you will have the chance to read in every detail on
the following pages.

Ricoh, as a solutions provider within the field of digital printing,
attaches a lot of significance to such prestigious and detailed reports
for they are the source of irreplaceable knowledge about printing
market in Poland. We are pleased that the report is improving year
in year and we strongly believe that in the future it will include more
information on such dynamic and interesting line of business as
polish printing. 

Recent findings show how well we perform in comparison with
other European countries and what the standing of our sector really
is. In EU Poland takes 6th place with respect to the employment rate
in our sector. It presents us in a very favorable light since it proves
that we are abundant in resources allowing us to complete all our
projects effectively and right away. According to the report, Polish
people offering their products abroad meet with great success. In
consequence, we have reached dynamic growth and what is more,
we are able to maintain it. But what is going to happen next?

The upcoming years are promising. Major part of the sector is very
positive, yet more thought should be given to the measures to be
taken to maintain the growth. As shown in the report, the
employment rate will be getting towards stabilization. How to grow
further and increase the level of competitiveness then? Polish people
know exactly what to do and that is the most important. It proves
very high level of business awareness and professional approach of
Polish entrepreneurs. In 2013 at the same rate of employment, the
companies were still expanding (growth by 4.2 % in comparison to
2012). This was only caused by the companies' productivity. 

We can easily notice that when comparing printing industry to the
secondary sector of economy, there is still an issue with automation
of the production process, however significant changes are being
expected in this field in the upcoming years. As the report shows, in
2014, 46% of the enterprises are expecting the growth in effectiveness
which allows them to reach even better performance than in 2013.
On the other hand, it is puzzling that 44% of the respondents claim
that their productivity is not going to rise. Maybe it is worth thinking
our business plan for the forthcoming year or two through?

The companies state that they take advantage of their full
productive capacity in 64%. What about the remaining 36% then? If
it is not the matter of the production management itself, maybe we
should consider entering new markets? It does not necessarily mean
foreign expansion, but other printing markets which already exist in
Poland. Present solutions, for example in large format printing
together with professional trainings allow your own company to
enter large, dynamically growing and most importantly, profitable
printing market without incurring considerable financial outlays. 

We strongly encourage you to further reading which will let you
better understand the position of your enterprise in comparison with
the competitors and the whole European market. 

Tomasz Nazaruk
Managing Director
Ricoh Polska Sp. z o.o.

Sza now ni Pań stwo, 

te go rocz ny ra port przy go to wa ny przez KPMG i PBKG to dla 
Ri coh Pol ska wy da nie szcze gól ne, gdyż na sza fir ma zo sta ła Głów -
nym Part ne rem Me ry to rycz nym czę ści do ty czą cej dru ku cy fro we -
go, któ rą bę dą mo gli Pań stwo po znać w każ dym de ta lu na ko lej nych
stro nach.

Ri coh, ja ko do staw ca roz wią zań do dru ku cy fro we go, przy wią zu -
je szcze gól ną wa gę do tak pre sti żo wych i szcze gó ło wych ra por tów,
po nie waż sta no wią one źró dło nie za stą pio nej wie dzy na te mat ryn -
ku po li gra ficz ne go w Pol sce. Cie szy my się, że ra port z ro ku na rok
jest co raz lep szy i wie rzy my, że w przy szło ści bę dzie za wie rał jesz -
cze wię cej in for ma cji o tak dy na micz nej i cie ka wej bran ży, ja ką jest
pol ska po li gra fia. 

Ak tu al ne wy ni ki do sko na le po ka zu ją, jak pre zen tu je my się na tle
Eu ro py i w ja kiej kon dy cji znaj du je się na sza bran ża. W Unii Eu ro -
pej skiej Pol ska jest na 6. miej scu pod wzglę dem za trud nie nia w bran -
ży. Sta wia to nas w bar dzo do brym świe tle, gdyż po ka zu je, że ma my
za so by po zwa la ją ce na szyb kie i spraw ne re ali zo wa nie wszyst kich
zle ceń. Jak wy ni ka z ra por tu, Po la cy z bar dzo du żym suk ce sem ofe -
ru ją swo je pro duk ty za gra ni cą. Dzię ki te mu osią gnę li śmy tak dy na -
micz ny wzrost i je ste śmy w sta nie go utrzy mać. Ale co bę dzie da lej?

Naj bliż sze la ta za po wia da ją się bar dzo cie ka wie. Du ża część sek -
to ra pa trzy opty mi stycz nie, ale po win ni śmy za sta no wić się nad tym,
co zro bić, aby ten wzrost utrzy mać. We dług ra por tu po ziom za trud -
nie nia bę dzie dą żył do sta bi li za cji. Jak więc ro snąć da lej i zwięk szać
swój po ziom kon ku ren cyj no ści? Po la cy do sko na le wie dzą, co ro bić,
a to jest naj waż niej sze. Świad czy to o bar dzo wy so kim po zio mie
świa do mo ści biz ne so wej i pro fe sjo nal nym po dej ściu pol skich przed -
się bior ców. W 2013 ro ku przy ta kim sa mym po zio mie za trud nie nia
fir my da lej ro sły (wzrost o 4,2% w sto sun ku do 2012 r.). Czyn ni kiem,
któ ry miał na to wpływ, jest nic in ne go jak pro duk tyw ność firm. 

Po rów nu jąc bran żę po li gra ficz ną z prze my słem prze twór czym, wi -
dzi my, że wciąż ist nie je pro blem z au to ma ty za cją pro ce su pro duk -
cji, ale naj bliż sze la ta mo gą przy nieść du że zmia ny wła śnie w tym
ob sza rze. Jak wy ni ka z ra por tu, 46% przed się biorstw pla nu je wzrost
efek tyw no ści w 2014 ro ku, co zde cy do wa nie po zwo li na osią gnię cie
jesz cze lep szych wy ni ków niż w ro ku 2013. Z dru giej stro ny
zastanawiający jest fakt, że 44% re spon den tów uwa ża, że ich pro duk -
tyw ność nie wzro śnie. Mo że war to jesz cze prze my śleć swo je pla ny
biz ne so we na naj bliż szy rok lub dwa lata?

Fir my uwa ża ją, że ich cał ko wi te mo ce pro duk cyj ne są wy ko rzy -
sty wa ne w 64%. Za tem co z po zo sta ły mi 36%? Je że li nie jest to kwe -
stia sa me go za rzą dza nia pro duk cją, to mo że war to za sta no wić się
nad wej ściem na no we ryn ki? Mo wa tu taj nie o eks pan sji za gra nicz -
nej, ale o in nych ryn kach dru ku ist nie ją cych w Pol sce. Ak tu al ne roz -
wią za nia np. do dru ku wiel ko for ma to we go w po łą cze niu
z pro fe sjo nal ny mi szko le nia mi po zwa la ją na praw dę nie du żym na -
kła dem otwo rzyć swo ją fir mę na ogrom ny, dy na micz nie ro sną cy i co
naj waż niej sze, ren tow ny ry nek dru ku. 

Za chę ca my Pań stwa do dal szej lek tu ry, któ ra po zwo li jesz cze le -
piej zro zu mieć po zy cję Pań stwa przed się bior stwa na tle kon ku ren -
tów oraz na tle ca łe go ryn ku eu ro pej skie go.

To masz Na za ruk
Dy rek tor Za rzą dza ją cy
Ri coh Pol ska Sp. z o.o.

KILKA SŁÓW OD PARTNERA DZIAŁU
A FEW WORDS FROM THE CHAPTER PARTNER 
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Druk cy fro wy jest waż nym uzu peł nie niem ofer ty przed się biorstw
po li gra ficz nych. Dzię ki swo im uni kal nym wła ści wo ściom wy peł nia
on waż ną ni szę, jed no cze śnie jed nak w wie lu ob sza rach nie mo że
za stą pić dru ku of f se to we go i in nych tech no lo gii dru kar skich. Po -
nad po ło wa ba da nych firm po li gra ficz nych sto su je druk cy fro wy.
Naj więk szą ro lę tech no lo gia ta od gry wa w przy pad ku przed się -
biorstw ma łych i mi kro. 

Druk cy fro wy po zwa la przed się bior stwom po li gra ficz nym zna czą co
ob ni żyć kosz ty, gwa ran tu je szyb ką re ali za cję zle ceń i da je moż li wość
per so na li za cji dru ku. Po nad po ło wa ba da nych firm po li gra ficz nych sto -
su je druk cy fro wy, a 17% się w nim spe cja li zu je. Ze wzglę du na swo ją
spe cy fi kę tech no lo gia dru ku cy fro we go naj czę ściej sto so wa na jest w fir -
mach mi kro – dla jed nej trze ciej z nich sta no wi on do mi nu ją cą tech no -
lo gię, a w przy pad ku 51% funk cjo nu je do dat ko wo obok in nych
tech no lo gii dru kar skich. W przy pad ku firm ma łych udzia ły te wy no szą
od po wied nio 13% i 32%, a wśród firm śred nich i du żych – 4% i 21%.
Aż 48% sto su ją cych tę tech no lo gię ko rzy sta z niej od po nad 5 lat, tyl ko
8% pra cu je z nią kró cej niż rok. 

Tech no lo gia dru ku cy fro we go od po wia da naj czę ściej za mak sy mal nie
10% przy cho dów firm, któ re ją sto su ją. Za de kla ro wa ło tak bli sko 40%
firm. Je dy nie 18% po da ło, że przy cho dy uzy ska ne z dru ku cy fro we go sta -
no wią wię cej niż po ło wę cał ko wi tych ob ro tów. Im więk sze przed się bior -
stwo, tym mniej sza część przy cho dów ge ne ro wa na jest przez druk
cy fro wy. Wśród przed się biorstw śred nich i du żych je dy nie co dzie sią te
za de kla ro wa ło, że czer pie po nad po ło wę swo ich przy cho dów z dru ku cy -
fro we go, na to miast wśród firm mi kro od se tek ten wy no si 22%.

Digital printing is an important addition to the range of
technologies offered by printing companies. Thanks to its unique
qualities, it fills an important gap. However, there are many areas
where offset and other traditional printing technologies cannot be
replaced. More than a half of the surveyed printing companies use
digital printing. This technology plays the greatest role in the
subsegment of small and micro-companies. 

Digital printing allows companies to cut costs considerably. It
guarantees fast turnaround and offers opportunities for professionalised
printing. More than a half of the surveyed printing companies use digital
printing, with 17% specialising in this technology. Given its particular
characteristics, digital printing is used most commonly in micro-
companies and is the dominant technology for a third of them. 51% use
digital printing alongside other technologies. The respective shares are
13% and 32% for small companies, and 4% and 21% for medium and
large enterprises. As many as 48% of those who use this technology
have done so for over five years and only 8% have less than one year
of experience with it. 

Digital printing technology is usually responsible for no more than
10% of revenues in companies which apply it. This was declared by
nearly 40% of companies. Only 18% stated that revenues from digital
printing represented more than a half of their total sales. The larger the
enterprise, the lower the share of sales generated from digital printing.
Only one in ten medium and large enterprises declared that they
generate more than a half of their revenues from digital printing
whereas the respective share of micro-companies is 22%.

Druk cyfrowy 

Digital printing 

Stosowanie druku cyfrowego przez firmy poligraficzne
The use of digital printing by companies
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Wy ni ki ba da nia su ge ru ją, że druk cy fro wy sta no wi ra czej uzu peł nie -
nie ofer ty firm po li gra ficz nych niż trzon ich dzia łal no ści. Na wet w fir -
mach, któ re po da ły, że spe cja li zu ją się w dru ku cy fro wym, za znacz ną
część przy cho dów od po wia da ją in ne tech no lo gie dru ku. Możliwości per -
so na li za cji dru ku oraz wy ko na nia ni sko na kła do wych zle ceń po wo du ją,
że druk cy fro wy do sko na le wy peł nia okre ślo ną ni szę. Jed nak w wie lu
in nych ob sza rach nie po tra fi on za stą pić dru ku of f se to we go i in nych tra -
dy cyj nych tech no lo gii dru kar skich. 

Kom ple men tar ną ro lę dru ku cy fro we go po ka zu je też po ziom pla no -
wa nych na kła dów in we sty cyj nych ma ją cych na ce lu roz wój tej tech no -
lo gii. Po nad po ło wa przed się biorstw sto su ją cych druk cy fro wy
w naj bliż szych 2-3 la tach nie pla nu je żad nych in we sty cji w tym ob sza -
rze. Mniej niż jed na trze cia za mie rza za in we sto wać do 10% rocz nych
przy cho dów, a je dy nie 14% na roz wój dru ku cy fro we go prze zna czyć
chce od 11% do 25% swo ich przy cho dów. Licz ba firm, któ re pla nu ją
jesz cze więk sze in we sty cje w tę tech no lo gię, jest mar gi nal na. W druk
cy fro wy in we sto wać chcą przede wszyst kim fir my ma łe (czy li za trud nia -
ją ce od 10 do 49 pra cow ni ków), naj rza dziej zaś fir my śred nie i du że (za -
trud nia ją ce co naj mniej 50 pra cow ni ków).

Our survey results suggest that digital printing represents an
additional service offered by printing companies rather than their core
business. Even companies which reported a specialisation in digital
printing generate a considerable proportion of their revenues from other
technologies. The opportunity to personalise printing and perform low-
quantity jobs means that digital printing perfectly fills a particular market
gap. Nevertheless, it will not replace offset printing and other traditional
technologies in many other areas. 

The complementary role of digital printing is also reflected in the
declared levels of capital expenditures aimed at expanding that
technology. More than a half of digital printing companies do not plan
any investments in this sphere in the next 2–3 years. Under one third
intend to invest up to 10% of their annual revenues and only 14% plan
to spend between 11% and 25% of their revenues to develop digital
printing. The number of companies which plan even more significant
investments in this technology is marginal. Companies which want to
invest in digital printing are predominantly small players (employing 10
to 49 people), whereas medium and large companies (50+ people) are
least likely to make such plans.
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Po dob nie jak w przy pad ku in nych tech no lo gii dru kar skich tak że
przy dru ku cy fro wym naj wyż szą ja kość wy dru ków za pew nia ich ob rób -
ka koń co wa. Nie mal wszyst kie ba da ne fir my sto su ją ce druk cy fro wy ma -
ją w ofer cie ob rób kę koń co wą. Naj czę ściej sto so wa ny mi me to da mi są
bi go wa nie (ofe ru je je 82% ba da nych firm), la mi no wa nie (81%), sztan -
co wa nie (68%) oraz la kie ro wa nie (58%).

Cho ciaż druk cy fro wy co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ny jest do dru ku
wiel ko for ma to we go, je go głów nym za sto so wa niem po zo sta je wciąż
druk ar ku szo wy. Jest on wy ko rzy sty wa ny przede wszyst kim do dru ku
ulo tek, bro szur i in nych ma te ria łów BTL – za de kla ro wa ło tak 86% ba -
da nych firm. Bli sko po ło wa z uży ciem tej tech no lo gii dru ku je tak że książ -
ki i ko per ty. Jed na pią ta wy ko rzy stu je ni sko na kła do wy druk cy fro wy
do dru ku opa ko wań.

Jed ną z głów nych za let dru ku cy fro we go jest moż li wość per so na li za -
cji dru ku. Brak ko niecz no ści przy go to wa nia for my dru ko wej spra wia, że
przy każ dym ko lej nym eg zem pla rzu wy dru ku moż li wa jest zmia na ele -
men tów gra ficz nych i tek stu. Zwłasz cza w ob sza rze mar ke tin gu druk cy -
fro wy otwie ra za tem zu peł nie no we moż li wo ści – ma te ria ły re kla mo we
mo gą być dru ko wa ne w sto sun ko wo du żych na kła dach, a jed no cze śnie
do sto so wa ne do in dy wi du al nych ad re sa tów. Więk szość ba da nych dru -
kar ni cy fro wych (65%) ofe ru je swo im klien tom ta ką moż li wość. Naj czę -
ściej usłu gę ta ką pro po nu ją fir my śred nie i du że (79%), sto sun ko wo
naj rza dziej ma ją ją w ofer cie fir my mi kro (57%).

As in the case of other printing technologies, also in digital printing
finishing ensures the highest quality of printouts. Nearly all of the
surveyed companies which use digital printing offer finishing services.
The most commonly applied methods are: creasing (offered by 82% of
the surveyed companies), lamination (81%), die cutting (68%) and
varnishing (58%).

Digital printing is increasingly used for large-format jobs even though
its mail application remains sheetfed printing. According to 86% of the
surveyed companies, this technology is used mostly to print leaflets,
brochures and other BTL materials. Nearly a half use this technology to
print books and envelopes and one fifth use low-circulation digital
printing for the preparation of packaging materials.

Personalisation is among the key advantages of digital printing. As
there is no need to prepare a printing form, graphics and texts can be
changed for each subsequent copy. Digital printing opens up new
opportunities especially for marketing: advertising materials can be
printed in relatively high numbers of copies while being customised for
individual recipients. The majority of the surveyed digital printing houses
(65%) offer this option to their clients. As a rule, this service is most
often offered by medium and large enterprises (79%), whereas micro-
companies offer it relatively least commonly (57%).
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Flexographic printing as a technology to print on packaging
materials using flexible forms of printing has been in place for several
decades. However, its sudden (one can venture to say - revolutionary)
development has been taking place for the last four decades. As is
usually the case, it has not happened by chance, but as the result of
the synergy of several important factors, namely:
• The growth in global consumption;
• The change in the perception of packaging - from a strictly

protective medium into a tool attracting attention and desire of
potential consumers;

• The development of creation, manufacture, packaging, and
packaging printing technologies.
This last element has caused the rapid growth of flexography, as it

is currently the leading and most versatile technology. The
introduction of photopolymer plates aniline printing by DuPont in
1974 opened up new possibilities for printing virtually any substrate:
flexible foil, paper and cardboard...

Initially print quality was not a priority, but many companies
quickly recognized the huge potential in flexography, which other
technologies do not offer. The already mentioned rapid increase in
demand, increasing competition, globalization of brands, shortening
the product life cycle and the desire to highlight a package on the
shelf, all initiated a trend of packaging in short, multi-lingual and
multi-color series. And flexography has blended into these trends
perfectly.

This issue was also joined by the issue of printing at the highest
quality - and not just the premium packaging, but also mass
packaging, i.e. boxes for televisions. 

Thanks to DuPont's subsequent innovative solutions such as the
introduction of digital printing plates exposure methods, processing
technologies discs without the use of solvents, and the endless forms
(Cyrel® Round Sleeves), packaging printed with flexography, have set
new trends also in terms of quality.

Flexographic market in Poland, like most other areas, has been
experiencing a rapid development for only a dozen or so years. The
availability of new technologies, also thanks to EU funds, the
opening of borders and the creativity of our entrepreneurs have all
led the Polish flexography to become known and respected
throughout Europe. 

Currently the Polish printers have the most modern machinery,
knowledge, determination, and an interestingly huge amount of
optimism. These elements are important in the promotion of
flexography among brand owners, and at the same time mean that
for the majority of entities using this technology of printing,
packaging production for export is an important, often dominant
factor in their turnover. Due to the presence in foreign markets, the
Polish printing houses are willingly included among the structure of
the well-known and respected international printing companies. 

The greatest growth stimulus for the Polish flexography seems to
be this optimism of entrepreneurs, who see and link the future of
packaging printing with this technology.  

We invite you to read the report about a dynamic and forward-
looking branch of the Polish printing – the flexographic technology. 

Tomasz Nojszewski
Sales Manager North-Central Europe
DuPont Packaging Graphics-Cyrel

Flek so gra fia ja ko tech no lo gia za dru ku opa ko wań przy uży ciu ela -
stycz nych form dru ko wych ist nie je od kil ku dzie się ciu lat. Jed nak że
jej gwał tow ny, moż na za ry zy ko wać stwier dze nie – re wo lu cyj ny –
roz wój od no to wu je my od oko ło czte rech de kad. Jak to za zwy czaj by -
wa, nie sta ło się to przy pad ko wo, ale jest efek tem sy ner gii kil ku istot -
nych czyn ni ków, a mia no wi cie:
• glo bal ne go wzro stu kon sump cji;
• zmia ny per cep cji opa ko wa nia, z me dium stric te ochron ne go

na przy cią ga ją ce aten cje i po żą da nie po ten cjal ne go kon su men ta;
• roz wo ju tech no lo gii kre owa nia, wy twa rza nia, kon fek cjo no wa nia

oraz za dru ku opa ko wań.
Wła śnie ten ostat ni ele ment spo wo do wał gwał tow ny roz wój flek -

so gra fii ja ko obec nie wio dą cej i naj bar dziej uni wer sal nej tech no lo gii.
Wpro wa dze nie fo to po li me ro wej pły ty flek so dru ko wej przez fir mę
DuPont w 1974 ro ku otwo rzy ło no we moż li wo ści za dru ku prak tycz -
nie do wol nych pod ło ży: fo lii ela stycz nych, pa pie ru, tek tu ry...

Po cząt ko wo ja kość na dru ku nie by ła prio ry te tem, jed nak że wie le
firm szyb ko do strze gło we flek so gra fii ogrom ny po ten cjał, któ re go
in ne tech no lo gie nie mia ły. Wspo mnia ny już gwał tow ny wzrost po -
py tu, ro sną ca kon ku ren cja, glo ba li za cja ma rek, skra ca ją cy się cykl
ży cia pro duk tu oraz chęć wy róż nie nia opa ko wa nia na pół ce skle po -
wej za ini cjo wa ły trend pro duk cji opa ko wań w krót kich, wie lo ję zycz -
nych i wie lo ko lo ro wych se riach. A flek so gra fia wpa so wy wa ła się w te
tren dy ide al nie.

Do te go do łą czy ła jesz cze kwe stia za dru ku w naj wyż szej ja ko ści –
i to nie tyl ko opa ko wań pre mium, ale tak że opa ko wań zbior czych
czy np. pu deł na te le wi zo ry. 

Dzię ki ko lej nym in no wa cyj nym roz wią za niom fir my DuPont, ta -
kim jak wpro wa dze nie cy fro wej me to dy na świe tla nia płyt flek so dru -
ko wych, tech no lo gii ob rób ki płyt bez uży cia roz pusz czal ni ków oraz
form bez koń co wych (tu lei Cy rel® Ro und), opa ko wa nia za dru ko wa -
ne przy po mo cy flek so dru ku wy zna cza ją no we tren dy tak że w aspek -
cie ja ko ści.

Ry nek flek so gra ficz ny w Pol sce, jak więk szość in nych dzie dzin,
prze ży wa gwał tow ny roz wój do pie ro od kil ku na stu lat. Do stęp ność
no wych tech no lo gii, tak że dzię ki fun du szom unij nym, otwar cie gra -
nic oraz kre atyw ność na szych przed się bior ców spo wo do wa ły, że pol -
ska flek so gra fia sta ła się zna na i ce nio na w ca łej Eu ro pie. 

Obec nie pol skie dru kar nie po sia da ją naj no wo cze śniej szy park
ma szy no wy, wie dzę, de ter mi na cję oraz – co cie ka we ogrom ny –
opty mizm. Ele men ty te są istot ne w pro mo cji flek so dru ku po śród
wła ści cie li ma rek, a rów no cze śnie spo wo do wa ły, że dla więk szo ści
pod mio tów wy ko rzy stu ją cych tę tech no lo gię dru ku pro duk cja opa -
ko wań na eks port sta no wi waż ny, czę sto do mi nu ją cy współ czyn nik
w ob ro tach. Dzię ki obec no ści na ryn kach za gra nicz nych pol skie dru -
kar nie chęt nie włą cza ne są w struk tu ry zna nych i ce nio nych mię dzy -
na ro do wych kon cer nów po li gra ficz nych. 

Naj więk szym bodź cem roz wo ju pol skiej flek so gra fii wy da je się ów
opty mizm prze się bior ców, wi dzą cych i wią żą cych przy szłość za dru -
ku opa ko wań z tą tech no lo gią. 

Za pra sza my do za po zna nia się z czę ścią ra por tu o tak bar dzo dy -
na micz nej i per spek ty wicz nej ga łę zi pol skiej po li gra fii, ja ką jest tech -
no lo gia flek so dru ku. 

Tomasz Nojszewski
Sales Manager North-Central Europe
DuPont Packaging Graphics-Cyrel
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Dru kar nie flek so gra ficz ne w Pol sce opty mi stycz nie pa trzą
w przy szłość. Bli sko 90% ba da nych firm uwa ża, że flek so gra fia ma
szan sę prze jąć zle ce nia re ali zo wa ne do tych czas przy uży ciu in nych
tech no lo gii dru ku. Obec nie głów nym ob sza rem dzia łal no ści przed -
się biorstw flek so gra ficz nych są na dal opa ko wa nia i ety kie ty. Więk -
szość firm ocze ku je wię cej pu blicz ne go wspar cia przy re kla mo -
wa niu swo ich to wa rów i usług za gra ni cą. 

Pol ska bran ża flek so gra ficz na jest sto sun ko wo jed no li ta. Tech no lo gię
tę sto su ją przede wszyst kim przed się bior stwa śred nie i du że – jed na
pią ta z nich spe cja li zu je się we flek so gra fii, a bli sko 10% sto su je ją ja ko
tech no lo gię do dat ko wą. Od se tek firm mi kro ma ją cych w swej ofer cie
flek so gra fię wy no si je dy nie 8%. Wśród firm ma łych udział ten wy no si
14%. W od róż nie niu od po zo sta łych czę ści ra por tu ana li za przed się -
biorstw flek so gra ficz nych nie uwzględ nia wiel ko ści ba da nych pod mio -
tów. Zde cy do wa ły o tym nie wiel ka licz ba dru kar ni flek so gra ficz nych
(sta no wią one 16% wszyst kich ba da nych firm, co od zwier cie dla ryn ko -
we pro por cje) oraz sto sun ko wo du ża jed no li tość tej bran ży w Pol sce. 

W Pol sce i w wie lu in nych kra jach flek so gra fia sta je się jed ną z naj -
waż niej szych tech no lo gii dru ku sto so wa nych przy pro duk cji opa ko wań
i róż ne go ro dza ju ety kiet. Po ło wa ba da nych firm zaj mu je się głów nie
dru kiem ety kiet, 36% dru ku je opa ko wa nia gięt kie, a 18% – opa ko wa -
nia z tek tu ry fa li stej. Dla 6% głów nym ob sza rem dzia łal no ści jest pro -
duk cja wor ków pa pie ro wych.

Cią gły roz wój tech no lo gicz ny oraz wpro wa dza ne udo sko na le nia po -
wo du ją, że wa chlarz za sto so wań flek so gra fii sta le się po sze rza. 

Ba da ne przed się bior stwa flek so gra ficz ne bar dzo opty mi stycz nie oce -
nia ją per spek ty wy roz wo ju sto so wa nej przez nich tech no lo gii. Bli sko

Flexo printing enterprises in Poland are optimistic about the
future. Nearly 90% of the surveyed companies believe that flexo
printing stands a chance of capturing jobs which have been
executed with other printing technologies to date. At present, flexo
printing companies continue to focus on the printing of packaging
and labels. Most companies expect more public support when
advertising their products and services in other countries. 

The Polish flexo printing industry is relatively uniform. This technology
is used primarily by medium and large enterprises: one fifth of them
specialise in flexography and nearly 10% apply it as an additional
technology. The percentage of micro-companies which offer flexography
is 14%. In contrast with the remaining sections of this report, the
analysis of flexo printing companies does not take into account the size
of the surveyed companies. Among the underlying reasons is the
relatively small number of flexo printing enterprises (they represent 16%
of all surveyed companies, which reflects the market proportions) and
a relatively high homogeneity of this segment in Poland. 

Both in Poland and elsewhere flexography has evolved into one of
the major printing technologies applied in the production of packaging
and various types of labels. A half of the surveyed companies engage
mostly in label printing, 36% print on flexible packaging and 18% on
corrugated cardboard packages. For 6% of the enterprises,
manufacturing of paper sacks is the key line of business.

Continuous technological growth and improvements mean that the
range of applications for flexography is constantly expanding. 

The surveyed flexo printing companies are very optimistic about the
prospects of their technology. Nearly 90% of them believe that

Fleksografia 

Flexo printing 
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90% z nich uwa ża, że flek so gra fia ma szan sę prze jąć zle ce nia wy ko ny -
wa ne do tych czas z uży ciem in nych tech no lo gii dru ku. Pra wie po ło wa
jest zda nia, że w naj bliż szych la tach flek so gra fia bę dzie się dy na micz -
nie roz wi jać kosz tem in nych tech no lo gii dru kar skich. Tyl ko 8% pro gno -
zu je spa dek zna cze nia tej tech no lo gii. 

Jed ną z kon se kwen cji dy na micz ne go roz wo ju przed się biorstw flek so -
gra ficz nych mo że być kon so li da cja te go ryn ku. Do brze pro spe ru ją ce
przed się bior stwa ko rzy sta ją ce z tej tech no lo gii sta ją się atrak cyj nym ce -
lem dla in we sto rów z za gra nicz nym ka pi ta łem. Wy ni ki ba da nia po ka -
zu ją jed nak, że przed się bior stwa flek so gra ficz ne nie oba wia ją się
kon so li da cji ryn ku po przez przej mo wa nie pol skich przed się biorstw przez
fir my za gra nicz ne. Oba wę ta ką wy ra zi ło je dy nie mniej szość firm flek so -
gra ficz nych (36%). Po zo sta łe nie spo dzie wa ją się prze jęć przez za gra -
nicz ne pod mio ty w naj bliż szym cza sie. 

Sprze daż na ryn ki za gra nicz ne sta je się co raz waż niej szym czyn ni kiem
roz wo ju dla pol skie go sek to ra po li gra ficz ne go, a fir my flek so gra ficz ne
od gry wa ją pod tym wzglę dem szcze gól ną ro lę. Opa ko wa nia – ich głów -
na ka te go ria pro duk tów – na le żą do naj czę ściej eks por to wa nych to wa -

flexography stands a chance of taking over jobs carried out with other
printing technologies to date. Nearly a half believe that flexography will
see rapid growth in the near future, at the expense of other printing
technologies. Only 8% forecast a decline in the importance of this
technology. 

As one of the consequences of dynamic growth of flexo printing
companies, this market might undergo some degree of consolidation.
Thriving companies from this segment are becoming attractive targets
for investors with foreign capital. The results of our study show,
however, that flexo printing enterprises are not afraid of market
consolidation through takeovers effected by foreign-held companies.
Such concerns were expressed only by a minority of players in the
flexography segment (36%). The remaining ones do not expect to see
takeovers by foreign players in the near future. 

Selling to foreign markets is an increasingly important growth driver
for the Polish printing sector, and flexo printing companies play a
particular role in this regard. Packaging, i.e. their key category, is among
the most exported types of printed goods. As many as 85% of the
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rów po li gra ficz nych. Wśród ba da nych przed się biorstw flek so gra ficz nych
aż 85% pro wa dzi sprze daż na ryn kach za gra nicz nych (por. str. 47). Jed -
nak nie mal wszyst kie ba da ne fir my są zgod ne, że dal szy roz wój eks por -
tu uza leż nio ny jest od pomocy publicznej. Po nad 70% re spon den tów
wi dzi po trze bę stwo rze nia mar ki pol skiej flek so gra fii za gra ni cą oraz
pro mo wa nia w ten spo sób pol skich przed się biorstw wśród po ten cjal -
nych klien tów w in nych kra jach.

Fir my flek so gra ficz ne zo sta ły tak że za py ta ne o kwe stie zwią za ne
z kształ ce niem pra cow ni ków. Jak po ka za no we wcze śniej szej czę ści ba -
da nia, ok. 70% przed się biorstw sto su ją cych flek so gra fię ma pro ble my
ze zna le zie niem do brze wy kształ co nych fa chow ców na ryn ku pra cy. Po -
nad 80% firm flek so gra ficz nych wi dzi po trze bę stwo rze nia no wo cze sne -
go za wo do we go ośrod ka kształ ce nia flek so gra fów w Pol sce. Naj czę ściej
re spon den ci de kla ro wa li, że ta ki ośro dek miał by być fi nan so wa ny ze
środ ków cen tral nych (30%) lub przez part ner stwo pu blicz no -pry wat ne
(26%).

surveyed flexo printing companies sell to international markets (cf. page
47). However, nearly all of the surveyed companies agree that further
growth of exports depends on public aid. More than 70% of the
respondents see a need to build a recognizable brand for Polish
flexography in other countries and to use this method  to promote Polish
enterprises among prospective clients in foreign markets.

Flexo printing companies were also asked about educational
background of their staff. As shown earlier in this study, approx. 70%
of enterprises using this technology struggle to find well-qualified
specialists on the labour market. More than 80% of flexo printing
enterprises see the need to establish a modern centre which would train
flexography specialists in Poland. The respondents most commonly
suggested that such a centre should be financed by the central
government (30%) or via a public-private partnership (26%).

2014

Istnienie potrzeby stworzenia nowoczesnego zawodowego ośrodka kształcenia fleksografów w Polsce
The need for establishing a modern training centre for flexography specialists in Poland 
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We all remember the so-called ‘substitute packaging’ which was
very much part of Poland’s reality in 1980s. Grey cardboard boxes,
blurred print and manually affixed stamps with the best-before date
contained ‘substitute products’ which nevertheless were sought after
by people queuing up in front of shops, faced with constant
shortages.

Nowadays, Polish manufacturers of printed packaging are very
well equipped with state-of-the-art machinery and are growing
dynamically. Boxes from Poland can be found all over Europe.

Today, we bring you the fourth edition of the report on the Polish
printing market. For the first time ever, the printed packaging sector
is described separately, in a dedicated chapter. This decision has two
underlying reasons.

Firstly, despite similarities in technology, especially in the sphere
of printing, packaging is targeted at very different customers in
comparison with other printed products. As a result, it follows a
different development path and is shaped by different influences.

Secondly, the managers of packaging printing houses have
established an Employers Association under the name of ECMA
Poland (European Carton Makers Association), in order to represent
the Polish carton processing industry. As the Polish Guild of
Gutenberg Knights and KPMG have turned out to be open to this
initiative, we joined the work on the report, helping to add the
aforementioned chapter on the printed packaging sector.

When the idea to form our association began to germinate in the
spring of 2013, we were concerned about potential reactions,
especially under conditions of fierce competition which is our daily
reality. Today, we have already held a few meetings and many hours
of discussions, some of them quite heated. As a result, the Association
now comprises companies representing at least three quarters of the
Polish market of carton packaging and our key suppliers.

Our contribution to this report is the first measurable benefit
following the emergence of ECMA Poland. It is also not the last: we
have already made specific plans which will promote the growth of
the carton packaging industry in Poland.

The industry has been changing dynamically, with clients
submitting ever more detailed technical specifications and more
stringent requirements. This process has been going on for many
years in Western Europe whereas Poland is grappling with it at an
accelerated pace after its EU accession and following the rapid
expansion of exports.

This very same process was behind the establishment of ECMA in
the Netherlands in 1960. For many years, it led the establishment of
various national organisations under a joint umbrella. ECMA
undertakes a variety of activities, always focusing on promoting the
growth of the printed packaging industry. Among them are the code
of folding boxes design styles, Braille embossing standards or food
safety (particularly important in recent years) and migration
avoidance. ECMA also engages in lobbying for the industry and takes
an active part in drafting new legislation to ensure that its
implementation would be feasible for manufacturers.

When establishing ECMA Poland, we expressed our belief that we
would manage to undertake a major effort to integrate Polish
producers of carton packaging in order to pursue shared goals,
despite individual and personal differences. If we stand together, we
will be stronger in both Poland and Europe.

We do hope the report will make an interesting read.

Olaf Kacperski
Member of Management Board, 
ECMA Poland

Wszy scy pa mię ta my, nie ro ze rwal nie zwią za ne z pol ską rze czy wi sto ścią
lat osiem dzie sią tych, opa ko wa nia za stęp cze. Sza ry kar ton, roz ma za ny
druk i ręcz nie przy bi ty stem pel z da tą przy dat no ści okry wa ły pro duk to -
po dob ną za war tość, któ ra i tak by ła przed mio tem po żą da nia spo łecz nych
ko le jek.

Dziś pol skie dru kar nie opa ko wa nio we są zna ko mi cie wy po sa żo ne
w naj now sze ma szy ny i dy na micz nie się roz wi ja ją. Pu deł ka z Pol ski wi -
dzi my w ca łej Eu ro pie.

I dziś wła śnie czy ta ją Pań stwo IV edy cję ra por tu o pol skim ryn ku po -
li gra ficz nym. Po raz pierw szy bran ża opa ko wań z na dru kiem otrzy ma ła
w nim osob ny roz dział.

Sta ło się tak z dwóch przy czyn.
Po pierw sze, mi mo po do bieństw tech no lo gicz nych, szcze gól nie w ob -

sza rze dru ku, opa ko wa nia kie ro wa ne są do zu peł nie in nych klien tów niż
po zo sta ła pro duk cja po li gra ficz na. To de ter mi nu je od ręb ność ście żek roz -
wo ju i czyn ni ków, któ re na nie go wpły wa ją.

Po dru gie, za rzą dza ją cy dru kar nia mi opa ko wa nio wy mi po wo ła li do ży -
cia Zwią zek Pra co daw ców ECMA Pol ska (Eu ro pe an Car ton Ma kers As -
so cia tion), któ ry ma re pre zen to wać pol ską bran żę prze twór stwa kar to nu.
Ko rzy sta jąc z otwar to ści Pol skie go Brac twa Ka wa le rów Gu ten ber ga oraz
KPMG, włą czy li śmy się w pra ce nad ra por tem, dzię ki cze mu zo stał on
roz sze rzo ny o wcze śniej wspo mnia ny roz dział po świę co ny bran ży opa -
ko wa nio wej.

Kie dy wio sną 2013 idea sto wa rzy sze nia się za czy na ła kieł ko wać, by li -
śmy peł ni obaw, ja ki od zew na po tka, zwłasz cza pa trząc na za żar tą wal kę
ryn ko wą, któ rą na co dzień to czy my. Dziś je ste śmy po kil ku spo tka niach
i wie lu go dzi nach, czę sto go rą cych roz mów. Ich efek tem jest obec ność
w związku firm, któ re re pre zen tu ją co naj mniej ¾ pol skie go ryn ku opa -
ko wań kar to no wych oraz na szych klu czo wych do staw ców.

Udział w pra cach nad ra por tem jest pierw szą mie rzal ną ko rzy ścią z ist -
nie nia ECMA Pol ska. I nie ostat nią, bo ma my kon kret ne pla ny dzia łań,
któ re wspo mo gą roz wój bran ży opa ko wań kar to no wych w Pol sce.

Bran ża dy na micz nie się zmie nia. Szcze gó ło wość spe cy fi ka cji tech nicz -
nej i wy ma gań klien tów cią gle wzra sta. To pro ces, któ ry w Eu ro pie Za -
chod niej trwał od lat, my zaś po wstą pie niu Pol ski do Unii i sil nym
wzro ście eks por tu prze cho dzi my go w przy spie szo nym tem pie.

To pro ces, któ ry stał już w 1960 za utwo rze niem ECMA w Ho lan dii
i przez la ta pod jej pa ra so lem – kil ku na stu kra jo wych or ga ni za cji. Dzia -
ła nia ECMA są zróż ni co wa ne, ale za wsze skie ro wa ne są na roz wój bran -
ży opa ko wań kar to no wych. Moż na tu wy mie nić ka ta log kon struk cji
opa ko wań, stan dar dy tło cze nia Bra il le’a czy bar dzo istot ne ostat nio bez -
pie czeń stwo żyw no ści i uni ka nie mi gra cji. ECMA tak że lob bu je za bran -
żą i bie rze ak tyw ny udział w two rze niu no wych re gu la cji praw nych, aby
by ły moż li we do prak tycz ne go wdro że nia przez pro du cen tów.

Two rząc ECMA Pol ska da li śmy wy raz na sze mu prze ko na niu, że nie -
za leż nie od róż nic in dy wi du al nych in te re sów i oso bo wo ści je ste śmy w sta -
nie pod jąć istot ny wy si łek in te gru ją cy pol skich pro du cen tów opa ko wań
kar to no wych w re ali za cji wspól nych ce lów. Ra zem bę dzie my sil niej si
w Pol sce i Eu ro pie.

Za pra sza my do lek tu ry.

Olaf Kac per ski
Czło nek Za rzą du ECMA Pol ska

KILKA SŁÓW OD PARTNERA DZIAŁU
A FEW WORDS FROM THE CHAPTER PARTNER 

❮❮





71

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce • Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Wśród ba da nych firm po li gra ficz nych 40% ofe ru je pro duk cję
opa ko wań z na dru kiem. Naj waż niej szą gru pą pro duk to wą dla tej
tech no lo gii są opa ko wa nia z kar to nu. Od bior ców znaj du ją one
przede wszyst kim w bran ży spo żyw czej. Po dob nie jak w ca łym sek -
to rze po li gra ficz nym tak że w przy pad ku opa ko wań sprze daż
na ryn kach za gra nicz nych jest do me ną śred nich i du żych pod mio -
tów. W mniej szym stop niu pro wa dzą ją fir my ma łe, w zni ko mym
zaś – mi kro przed się bior stwa.

Wśród ba da nych firm po li gra ficz nych 40% ma w swo jej ofer cie opa -
ko wa nia z na dru kiem. Druk opa ko wań jest tech nicz nie wy ma ga ją cym
pro ce sem i naj czę ściej zaj mu ją się nim fir my śred nie i du że (57%). Wśród
ma łych przed się biorstw udział ten jest mniej szy i wy no si 45%. Druk opa -
ko wań naj rza dziej ofe ro wa ny jest przez pod mio ty mi kro – je dy nie co
pią ta fir ma tej wiel ko ści ma go w swo im port fo lio. 

Wśród róż nych grup pro duk to wych naj więk sze zna cze nie ma ją opa -
ko wa nia z kar to nu. Ich udział w cał ko wi tych przy cho dach firm dru ku ją -
cych opa ko wa nia wy no si śred nio 38%. Na dru gim miej scu pla su ją się
opa ko wa nia fo lio we (20%), na trze cim – opa ko wa nia z tek tu ry ka sze -
ro wa nej (12%). Mniej sze zna cze nie ma druk di splay ów i ma te ria łów POS
(Po int of Sa le) – od po wia da on śred nio za 6% przy cho dów. Opa ko wa -
nia pla sti ko we od po wia da ją za 3% przy cho dów, na to miast nie co po -
nad jed na pią ta przy pa da na in ne ro dza je opa ko wań lub pro duk ty ta kie
jak ety kie ty czy ak cy den sy. 

Więk szość ba da nych przed się biorstw za an ga żo wa nych w druk opa -
ko wań sto su je sze ro ką ga mę tech no lo gii dru ku i pro ce sów pro duk cyj -
nych, co umoż li wia re ali za cję na wet bar dzo skom pli ko wa nych
i wy ma ga ją cych zle ceń. Naj czę ściej wy mie nia nym przez re spon den tów
pro ce sem pro duk cyj nym jest sztan co wa nie (78%), ok. 60% firm wy ko -
nu je też la mi no wa nie i la kie ro wa nie UV, a po nad po ło wa sto su je fal co -
wa nie i kle je nie li nio we. Druk of f se to wy po zo sta je naj waż niej szą
tech no lo gią dru kar ską przy pro duk cji opa ko wań z na dru kiem – 73% ba -
da nych firm sto su je druk of f se to wy kon wen cjo nal ny, a 30% druk of f se -

Druk opakowań

Printed packaging
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 Overall, 40% of the surveyed printing companies offer packaging
printing services. Carton packages are the most important
product group for this technology, sold mostly to the food
industry. As in the sector as a whole, also in this segment exports
are mostly reported by medium and large players. Selling to
foreign markets is less common among small enterprises and
hardly found among micro-companies.

In total, 40% of the surveyed printing companies offer printed packaging.
The printing of packaging materials is a technologically advanced process
and, as such, it is mostly undertaken by medium and large companies (57%).
The respective share among smaller enterprises is lower: 45%. Printed
packaging is least commonly offered by micro-companies: only one in five
players in this size category offer this kind of service in their portfolio. 

Carton packaging is the most important product group. Its average share
in the total sales of packaging printing companies is 38%. This category is
followed by foil packaging (20%), and laminated cardboard (12%). The
printing of displays and POS materials (for points of sale) plays a lesser role
and is responsible, on average, for 6% of sales revenues. Plastic packages
generate 3% of revenues whereas other types of packages or products such
as labels or printed ephemera are responsible for slightly over one fifth of
total revenues.

The majority of the surveyed companies engaging in the printing of
packaging apply a wide range of printing technologies and production
processes. This enables them to carry out even the most complicated and
demanding jobs. Among production processes, respondents most commonly
mentioned die cutting (78%). Approximately 60% of companies also offer
lamination and UV coating, whereas more than a half apply book folding and
line gluing. Offset printing continues to be the most important printing
technology for printed packaging: 73% of the surveyed companies use
conventional offset printing whereas 30% apply UV paints for offset printing.
Flexography, digital printing and screen printing are applied by less than one
third of respondents. 
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Inwestycje w technologie produkcji planowane przez firmy drukujące opakowania 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat
Investments in production technologies planned by packaging printing companies in the next 2–3 years
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Which production technologies do the surveyed companies plan to invest
in? One third want to allocate their resources to develop automatic printing
control systems enabling the check of printout accuracy and detection of errors
and deviations. The ranking was also topped by printing technologies that
either supplement offset printing or can be used as an alternative: one third
of companies plan to invest in digital printing and a quarter want to develop
flexo printing. Most commonly mentioned investments also include the
implementation of technologies enabling unique product marking (18%),
automatic gluing control systems (17%), and development of technologies
which enable the application of security features such as holograms or RFID
(14%). 

Surveyed companies which offer printed packaging were also asked to
indicate their main client industries. The first position among most mentioned
clients was held by the food sector: As many as 53% of companies print
packages for food products. The high percentage of companies which print
products for this sector reflects high technical quality offered by printing
companies. The food industry is particularly demanding because packages
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to wy far ba mi UV. Flek so gra fia, druk cy fro wy i si to druk sto so wa ne są
przez mniej niż jed ną trze cią re spon den tów. 

W ja kie tech no lo gie pro duk cji ba da ne przed się bior stwa pla nu ją za -
in we sto wać w przy szło ści? Jed na trze cia chce prze zna czyć środ ki na roz -
wój au to ma tycz nych sys te mów kon tro li dru ku, umoż li wia ją cych
spraw dze nie po praw no ści wy dru ku oraz wy kry cie błę dów i od chy leń.
W czo łów ce ran kin gu zna la zły się też tech no lo gie dru ku sta no wią ce uzu -
peł nie nie lub al ter na ty wę dla of f se tu – jed na trze cia firm pla nu je in we -
sty cje w druk cy fro wy, a jed na czwar ta chce roz wi nąć druk
flek so gra ficz ny. Do naj czę ściej wy mie nia nych in we sty cji na le żą rów nież
wdro że nie tech no lo gii umoż li wia ją cych uni kal ne zna ko wa nie pro duk -
tów (18%), wpro wa dze nie au to ma tycz nych sys te mów kon tro li kle je nia
(17%), a tak że roz wój tech no lo gii apli ko wa nia za bez pie czeń, ta kich jak
ho lo gra my czy RFID (14%). 

Ba da ne fir my ofe ru ją ce opa ko wa nia z na dru kiem zo sta ły rów nież po -
pro szo ne o wska za nie, któ re bran że są głów ny mi od bior ca mi ich pro -
duk tów. Pierw sze miej sce wśród naj czę ściej wy mie nia nych sek to rów
zaj mu je bran ża spo żyw cza – aż 53% firm dru ku je opa ko wa nia dla pro -
duk tów spo żyw czych. Du ży od se tek firm pro du ku ją cych dla sek to ra spo -
żyw cze go świad czy o wy so kim tech nicz nym stan dar dzie pro duk cji
w ba da nych fir mach po li gra ficz nych. Bran ża spo żyw cza jest bo wiem
szcze gól nie wy ma ga ją ca dla pro du cen tów. Opa ko wa nia ma ją ce bez po -
śred ni kon takt z żyw no ścią mu szą speł niać sze reg wy mo gów hi gie nicz -
nych oraz stan dar dów do ty czą cych skła du che micz ne go sto so wa nych
farb i ma te ria łów. 

Do naj czę ściej wska zy wa nych od bior ców opa ko wań na le żą też fir my
z bran ży ko sme tycz nej (38%), far ma ceu tycz nej (33%) oraz che micz nej
(28%). Oko ło jed na pią ta ba da nych sprze da je swo je pro duk ty tak że
do sek to ra dóbr prze my sło wych i bran ży mo to ry za cyj nej.

Fir my ofe ru ją ce opa ko wa nia z na dru kiem znaj du ją od bior ców nie tyl -
ko w kra ju, ale tak że za gra ni cą. Bli sko 60% ba da nych przed się biorstw
wy ko nu je zle ce nia dla za gra nicz nych klien tów. Udział eks por tu w cał -
ko wi tych przy cho dach ze sprze da ży opa ko wań naj czę ściej nie prze kra -
cza 10% – tak za de kla ro wa ło 31% re spon den tów. Jed na czwar ta firm
za de kla ro wa ła, że udział eks por tu wy no si po nad 10%. Tak sa mo jak
w przy pad ku bran ży po li gra ficz nej ja ko ca ło ści tak że wśród firm pro du -
ku ją cych opa ko wa nia pod mio ty mi kro sprze da ją ce na ryn kach za gra -
nicz nych na le żą do wy jąt ków (je dy nie 17%). Eks port po zo sta je do me ną
przed się biorstw śred nich i du żych – w tej gru pie ok. 80% szu ka od bior -
ców po za Pol ską, a w przy pad ku bli sko jed nej czwar tej firm ge ne ru je
on po nad 50% rocz nych przy cho dów ze sprze da ży opa ko wań.

Ba da ne fir my naj czę ściej eks por tu ją opa ko wa nia dla tych sa mych
branż, dla któ rych pro du ku ją tak że w kra ju. Po dob nie jak w przy pad ku
sprze da ży kra jo wej w czo łów ce naj czę ściej wy mie nia nych przez re spon -
den tów sek to rów znaj du ją się bran ża spo żyw cza, ko sme tycz na, far ma -
ceu tycz na oraz che micz na. 

2014

Branże, dla których firmy poligraficzne eksportują opakowania z nadrukiem
Printed packaging clients (industries) in exports

N=68
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come in direct contact with food and, as such, must comply with a number of
hygiene requirements concerning the chemical composition of paints and
materials used. 

Other commonly mentioned clients for printed packaging include the
beauty industry (38%), pharmaceuticals (33%) and the chemical industry
(28%). Approximately a fifth of respondents sell their products also to the
industrial goods sector and the auto-motive industry.

Companies which offer printed packaging also have clients outside Poland.
Nearly 60% of the surveyed companies carry out orders for international
clients. Mostly, the share of exports in total sales does not exceed 10% – this
was declared by 31% of the respondents. 26% of the surveyed companies
generate over 10% of their sales from exports. Much like in the printing sector
as a whole packaging exports are rare among micro-companies (merely 17%).
Exports remain a domain of medium and large enterprises: approx. 80% of
them seek clients outside Poland and nearly a quarter generate over 50% of
annual revenues from packaging by exports.

As a rule, the surveyed companies usually export packages for the same
industries for which they manufacture products in Poland. Much like on the
domestic market, the leading buyers in other countries come from sectors such
as food, beauty, pharmaceuticals and chemicals. 
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We dług pro gnoz przed się bior ców w 2014 r. bran żę po li gra ficz -
ną cze ka dy na micz ny roz wój. Więk szość firm wie rzy, że uda im się
zwięk szyć sprze daż. Wie le wska zu je na to, że przed się bior stwa
śred nie i du że na dal bę dą roz bu do wy wać swo ją prze wa gę kon ku -
ren cyj ną nad pod mio ta mi mniej szy mi. To one w naj więk szym stop -
niu pla nu ją in we sto wać w roz wój wła sne go przed się bior stwa.

Obec nie fir my po li gra ficz ne pa trzą znacz nie bar dziej opty mi stycz nie
w przy szłość niż jesz cze rok te mu. Bli sko 60% spo dzie wa się wzro stu
sprze da ży w 2014 r., a je dy nie 14% oba wia się jej spad ku. Po pra wa na -
stro jów do ty czy ca łej bran ży, bez wzglę du na wiel kość pod mio tów. Za -
rów no w przy pad ku firm mi kro i ma łych, jak i śred nich oraz du żych
od se tek re spon den tów spo dzie wa ją cych się lep szych wy ni ków zwięk -
szył się o mniej wię cej 20 punk tów pro cen to wych w po rów na niu z ze -
szło rocz nym ba da niem. Po dob nie jak w ana li zie prze pro wa dzo nej
w 2013 r. wy jąt ko wo opty mi stycz nych od po wie dzi udzie li ły przed się -
bior stwa śred nie i du że – bli sko 80% z nich wie rzy, że w 2014 r. ich
przy cho dy wzro sną. Więk szym opty mi zmem niż ca ła bran ża cha rak te -
ry zu ją się też fir my dru ku ją ce opa ko wa nia. W tej gru pie 66% re spon -
den tów spo dzie wa się więk szej sprze da ży. W przy pad ku firm
nie dru ku ją cych opa ko wań od se tek ten wy no si 52%. Po dob nie jak w ze -
szłym ro ku fir my po li gra ficz ne spo dzie wa ją się najczęściej umiar ko wa -
nych wzro stów – do 10% w sto sun ku do 2013 r.

Przyszłość sektora poligraficznego

The future of the printing sector 

Printing companies expect the year 2014 to bring dynamic growth.
Most of them believe they will succeed in boosting sales. The odds
are that medium and large enterprises will continue to enhance
their competitive advantage over smaller players.  It is the former
two groups which will most eagerly invest in the expansion of their
companies.

Printing companies are currently much more optimistic about the future
than they were a year ago. Nearly 60% expect 2014 to bring growth in sales,
and merely 14% are afraid of a decline. Such fairly optimistic sentiment can
be seen throughout the industry, regardless of business size. In the case of
micro- and small companies as well as medium and large players, the
percentage of the respondents expecting better results has gone up by about
20 percentage points in comparison with last year’s study. As in the 2013
analysis, particularly optimistic responses came from medium and large
enterprises: nearly 80% of them expect their revenues to go up in 2014. Also,
greater optimism versus the industry as a whole was reported by packaging
printing companies: 66% of this group expect to see higher sales. The
respective percentage for the remaining companies is 52%. As in last year,
printing companies most often expect fairly moderate growth rates: up to
10% versus 2013.

Increases in sales are unlikely to be accompanied by greater margins. As
in last year, only a slight proportion of companies see any opportunities for
higher profitability in the industry. On the other hand, the percentage of

Prognozowany poziom zmiany sprzedaży firm poligraficznych w Polsce w 2014 r. w stosunku do 2013 r.
Forecast change in sales level of printing companies in Poland, 2014 versus 2013
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Wzro sto wi sprze da ży nie bę dzie ra czej to wa rzy szy ło zwięk sze nie się
marż. Po dob nie jak w ubie głym ro ku je dy nie nie znacz na część firm wi -
dzi szan sę na wzrost ren tow no ści w bran ży. Zmniej szył się na to miast
od se tek re spon den tów oba wia ją cych się spad ku marż. Jesz cze w ubie -
głym ro ku sta no wi li oni naj więk szą gru pę, obec nie do mi nu ją an kie to -
wa ni prze wi du ją cy utrzy ma nie się marż na do ty cza so wych po zio mie.
Bez wzglę du na wiel kość firm wy ra ża ne opi nie są dość zbież ne.

respondents who are afraid of shrinking margins has gone down. Last year,
they represented the largest group whereas the prevailing share of
respondents this year think margins will remain at the current level. Those
opinions are fairly consistent regardless of company size.

The same holds true for the anticipated change in the number of businesses
in the printing sector. Nearly 65% of those surveyed expect further
consolidation of the industry, and only 14% believe that the market has
enough room for new entrants.

Ogółem
Total

Prognozowana zmiana liczby podmiotów w sektorze poligraficznym w Polsce w 2014 r. 
w porównaniu z 2013 r.
Forecast change in number of entities in printing sector  in Poland, 2014 versus 2013
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Zwiększenie efektywności działania firmy

Wzbogacenie oferty

Poszukiwanie nowych dostawców

Zakup nowych maszyn i urządzeń

Optymalizacje finansowe

Poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Polską

Inwestycje w nowe technologie produkcji

Optymalizacje podatkowe

Zwiększenie zatrudnienia

Inwestycje w technologie IT

Inwestycje w sprzęt pomiarowy i okołoprodukcyjny

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Inwestycje w środki transportu i wyposażenie logistyczne

Inwestycje w hale produkcyjne

Inwestycje w budynki magazynowe

Zmiana profilu produkcji

Połczenie lub przejęcie innego podmiotu z branży

Otwarcie nowych oddziałów
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Ogółem
Total

Planowany poziom inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat
Planned investment levels for the next 2–3 years

Powyżej 50% rocznych przychodów
Over 50% of total annual sales revenues

26-50% rocznych przychodów
26–50% of total annual sales revenues

11-25% rocznych przychodów
11–25% of total annual sales revenues

Nie planujemy żadnych inwestycji
No investments planned

Do 10% rocznych przychodów
Up to 10% of total annual sales

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

8%4% 24% 37%

36% 39%7% 17%

8%
1%

5%

27%

27%

8% 22% 35%

12%40%34%9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firmy mikro
Micro-companies

Firmy małe
Small companies

Firmy
średnie i duże

Medium and
large companies

Prognozowana zmiana wykorzystania technologii w ciągu najbliższych 2-3 lat
Anticipated change in the use of technologies in the next 2–3 years

N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

Zwiększy się
Will increase

Nie zmieni się
No change

Zmniejszy się
Will decrease

Nie dotyczy
Not applicable

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Przygotowalnia
Prepress

Druk cyfrowy
Digital printing

Offset
Offset printing

Usługi introligatorskie
Bookbinding

Fleksografia
Flexo printing

Sitodruk
Screen printing

Wklęsłodruk
Intaglio

39% 22% 2% 37%

30%

28%

26%

15%

6%

2% 13% 84%

1%

20% 5% 69%

14%

1%

70%

4% 37% 33%

42% 8% 22%

33% 3% 34%

0% 10%

To sa mo do ty czy pro gno zo wa nej zmia ny licz by pod mio tów w sek to -
rze po li gra ficz nym. Bli sko 65% an kie to wa nych spo dzie wa się dal szej
kon so li da cji bran ży, tyl ko 14% uwa ża, że na ryn ku po li gra ficz nym jest
miej sce dla więk szej licz by firm.

Wie le wska zu je na to, że przed się bior stwa śred nie i du że na dal bę dą
zwięk szać swo ją prze wa gę kon ku ren cyj ną nad pod mio ta mi mniej szy -
mi. To one przede wszyst kim pla nu ją pro ro zwo jo we in we sty cje. Wśród
śred nich i du żych firm co trze cia chce prze zna czyć na ten cel do 25%
rocz nych przy cho dów. Je dy nie 12% nie pla nu je żad nych in we sty cji
w cią gu naj bliż szych 2-3 lat. W gru pie pod mio tów mi kro od se tek ten
jest bli ski 40%. Co do za sa dy, im mniej sza fir ma, tym rza dziej de cy du je
się na in we sty cję i tym mniej szą część swo ich przy cho dów pla nu je na nie
prze zna czyć.

Ja kie go ty pu in we sty cje pla nu ją ba da ne fir my po li gra ficz ne? Naj czę -
ściej chcą zwięk szyć efek tyw ność dzia ła nia swo je go przed się bior stwa
(88% re spon den tów), wzbo ga cić ofer tę (83%) oraz po szu ki wać no wych
do staw ców (77%). Po dob nie jak ro ku te mu naj czę ściej wska zy wa ną in -
we sty cją prio ry te to wą jest za kup no wych ma szyn i urzą dzeń (24%).

Do tech no lo gii i usług, w któ re fir my po li gra ficz ne pla nu ją za in we -
sto wać naj bliż szej przy szło ści, na le żą przede wszyst kim druk cy fro wy,
przy go to wa nie dru ków, of f set oraz usłu gi in tro li ga tor skie. 

Many factors suggest that medium and large companies are likely to
continue enhancing their advantage over smaller players. The former two
groups are the ones which plan growth-oriented investments. One in three
medium and large companies plans to allocate up to 25% of their revenues
for that purpose. Only 12% do not plan any investments in the coming 2–3
years whereas the respective percentage among micro-companies is close to
40%. In principle, the smaller the company, the less likely it is to undertake
investments and the smaller the share of revenues it intends to spend on that
purpose.

What kinds of investments are planned by the surveyed printing
companies? The most common plan is to boost business performance (88%
of the respondents), expand the range of products and services (83%) and
seek new suppliers (77%). As in the last year, the purchase of new machinery
and equipment is the most commonly mentioned priority in investments
(24%).

As regards investments in technologies and services planned in the near
future, most companies mention digital printing, prepress, offset printing and
bookbinding. 
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Poligrafia dzisiaj i jutro – opinie ekspertów

The present day and the future of the printing

industry – experts’ opinions

Jacek BAJGER
KPMG w Polsce

Wy ni ki czwar te go już ba da nia pol skiej bran ży po li gra ficz nej da ją wie -
le po wo dów do opty mi zmu. 

W po rów na niu z ze szło rocz ną edy cją wi dać znacz ną po pra wę na stro -
jów wśród re spon den tów – jed na trze cia po zy tyw nie oce nia sy tu ację
ryn ko wą w Pol sce, a je dy nie 20% ma o niej złe zda nie. Rok te mu od se -
tek nie za do wo lo nych re spon den tów był dwa ra zy więk szy. Wy da je się,
że po sto sun ko wo trud nym ro ku 2012 bran ża po li gra ficz na wró ci ła
na ścież kę roz wo ju. Nie bę dzie on tak dy na micz ny jak w la tach 
2010-2011, kie dy przed się bior stwa po li gra ficz ne w Pol sce szyb ko nad -
ra bia ły stra ty po nie sio ne w cza sie kry zy su. Nie mniej jed nak w przy szło -
ści moż na spo dzie wać się sta bil ne go wzro stu pro duk cji sprze da nej.

Ogrom ny wpływ na wy ni ki przed się biorstw po li gra ficz nych w Pol sce ma
eks port, któ ry w 2013 r. wzrósł ko lej ny rok z rzę du. Obec nie je go war tość wy -
no si już po nad 5 mld zł, a wciąż drze mie w nim jesz cze du ży po ten cjał wzro -
sto wy. Pol skie przed się bior stwa po li gra ficz ne zdo by wa ją co raz wię cej klien tów
po za gra ni ca mi na sze go kra ju oraz ofe ru ją co raz szer szy wa chlarz pro duk tów
i usług. Du że zna cze nie ma prze wa ga ce no wa, któ ra po zwa la pol skim fir mom
sku tecz nie kon ku ro wać na ta kich ryn kach, jak Niem cy, Fran cja, Ho lan dia czy
Wiel ka Bry ta nia. Nie słusz ne by ło by jed nak stwier dze nie, że niż sze kosz ty pra -
cy i pro duk cji to je dy ne źró dło do brych wy ni ków sprze da żo wych pol skich firm
po li gra ficz nych za gra ni cą. Kon ku ren cyj na ce na mu si iść w pa rze z do sko na -
łą ja ko ścią i naj wyż szym stan dar dem tech no lo gicz nym ofe ro wa nych pro duk -
tów i usług. Bran ża po li gra ficz na w Pol sce od lat sta wia na in we sty cje –
wy mie nia park ma szy no wy, wpro wa dza no wo cze sne roz wią za nia tech no lo -
gicz ne i pro ce sy pro duk cyj ne oraz dba o sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji kadr.
Za gra nicz ni klien ci do ce nia ją to i co raz czę ściej po wie rza ją przed się bior stwom
po li gra ficz nym w Pol sce na wet naj bar dziej kom plek so we i wy ma ga ją ce zle -
ce nia. W tym kon tek ście na le ży pod kre ślić ro lę firm pro du ku ją cych opa ko wa -
nia z na dru kiem, a w szcze gól no ści firm flek so gra ficz nych. Licz by mó wią sa me
za sie bie – w la tach 2009-2013 war tość eks por tu opa ko wań i ety kiet zwięk -
szy ła się o 68%, pod czas gdy eks port wszyst kich pro duk tów prze my słu po li -
gra ficz ne go wzrósł o 48%.

Ak tu al ne ba da nie po ka zu je, że przed się bior stwa po li gra ficz ne rów -
nież w przy szło ści chcą in we sto wać w roz wój i in no wa cyj ność. Trend
ten jest ob ser wo wal ny za rów no wśród du żych, śred nich, jak i ma łych
firm. W po rów na niu z ubie głym ro kiem znacz nie zwięk szył się od se tek
przed się biorstw, któ re wdra ża ją istot ne in no wa cje, po no szą na kła dy
na dzia łal ność ba daw czo -roz wo jo wą oraz wpro wa dza ją no wo cze sne
roz wią za nia in for ma tycz ne uspraw nia ją ce wie le ob sza rów dzia łal no ści,
m.in. pro duk cję, sprze daż, mar ke ting, a tak że za rzą dza nie fir mą. Co raz
wię cej an kie to wa nych de kla ru je, że wy ko rzy sta li lub pla nu ją wy ko rzy -
stać fun du sze unij ne, aby zmo der ni zo wać swo je przed się bior stwa. Wła -

Jacek BAJGER
KPMG in Poland

The results of the fourth study on the Polish printing industry give us
many reasons to be optimistic. 

In comparison with last year’s edition, there has been a considerable
improvement in sentiment among the respondents: one third of them
view the market situation in Poland positively and only 20% have a
negative opinion. One year ago, the share of dissatisfied respondents
was twice as high. After the relatively difficult year 2012 the printing
industry seems to be back on the path to growth. While growth will not
be as dynamic as in 2010–2011, when printing companies in Poland
were quickly catching up after the crisis, steady growth of production
sold may be expected in future. 

A factor of enormous influence on the performance of Polish printing
companies, the volume of export rose again in 2013. Its current value
exceeds PLN 5 billion, with high dormant potential still ready to be
leveraged. Polish printing companies are winning ever more customers
outside their country of origin and offer an ever broader range of
products and services. Price advantage plays an important role as it
allows Polish companies to compete successfully on markets such as
Germany, France, the Netherlands or the United Kingdom. However, it
would be wrong to claim that lower labour and production costs are
the only source of strong sales performance of Polish companies on
other markets. A competitive price must go hand in hand with excellent
quality and the highest technological standards of products and services.
For many years, the printing industry in Poland has focused on
investments, replacing and upgrading machinery, launching state-of-
the-art solutions and production processes, and constantly improving
staff qualifications. Clients in other countries appreciate those efforts
and increasingly hire Polish printing companies to perform even the
most comprehensive and demanding jobs. In this context, we should
stress the role of enterprises with produce printed packaging and, in
particular, flexo printing companies. The figures speak for themselves:
in 2009–2013 the value of exports in packaging and labels leapt by
68%, while the exports of all printing products grew by 48%.

This year’s study has shown that printing companies also want to
invest in growth and innovation in future. This trend is visible among
large, medium and small companies alike. In comparison with last year,
there has been a marked increase in the share of companies which
implement significant innovations, incur expenditure on R&D and
introduce state-of-the-art IT solutions to enhance many areas of their
business, such as production, sales, marketing, and business
management. An increasing number of the respondents claim they have
used, or are planning to use, EU funds to upgrade their business. The
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śnie w tym sta łym dą że niu do in no wa cyj no ści i udo sko na le nia ofer ty le -
ży ogrom na szan sa dla firm po li gra ficz nych w Pol sce. KPMG po sia da
wie lu klien tów z tej bran ży i sta ra się za pew nić im wspar cie nie tyl ko
w za kre sie do radz twa po dat ko we go i praw ne go, ale tak że w ra mach
kon sul tin gu stra te gicz ne go oraz biz ne so we go. Wie rzy my w ogrom ny
po ten cjał bran ży po li gra ficz nej w Pol sce i dla te go z du żą uwa gą i opty -
mi zmem bę dzie my śle dzić jej dal szy roz wój.

Krzysz tof PIN DRAL
Pre zes Za rzą du, He idel berg Pol ska Sp. z o.o.

Ko lej ny rok, mi mo iż na dal trud ny i nie ła twy dla wie lu przed się bior -
ców, przy niósł nie co wię cej opty mi zmu i po ka zał, że bran ża po li gra ficz -
na ma w so bie ogrom ny po ten cjał, któ ry jest w sta nie wy ko rzy stać
z roz sąd kiem i któ ry po zwa la na prze trwa nie kry zy su. Ozna cza to, że
wy mia na środ ków pro duk cji, któ ra to wa rzy szy ła nam przez ostat nie la -
ta i wy po sa że nie dru karń w no wo cze sne tech no lo gie, to nie by ło dzia -
ła nie przy pad ko we i za chły sty wa nie się moż li wo ścią po zy ski wa nia
środ ków unij nych. Jed nak więk szość za kła dów po li gra ficz nych – du żych,
śred nich, ale i ma łych – w spo sób na tu ral ny i prze my śla ny od ra bia ło
dy stans, ja ki je dzie lił od wy so ko roz wi nię tych kra jów Eu ro py Za chod -
niej. W spo sób na tu ral ny wy mu sza to ca ły czas my śle nie o prze bu do -
wy wa niu mo de lów biz ne so wych i stra te gii dzia ła nia, a tak że
do sko na le nia i au to ma ty za cji pro ce sów pro duk cyj nych i za rzą dza nia.
Tak jak wie lo krot nie się już wy po wia da łem w tej spra wie – glo bal -
na war tość pro duk cji po li gra ficz nej bę dzie w dal szych la tach sys te ma -
tycz nie ro sła, z co raz więk szy mi szan sa mi, ja ką jest wzrost eks por tu
pro duk cji po li gra ficz nej. Oczy wi ście nie mo że my nie do strze gać, że nie
wszę dzie sy tu acja wy glą da po dob nie i bez tru du moż na zna leźć przed -
się bior stwa, któ re ma ją pro ble my ze zle ce nia mi, z za cho wa niem płyn -
no ści fi nan so wej, z szyb kim re ago wa niem na zmie nia ją ce się po trze by
klien tów. Po wo dy są czę sto zło żo ne. Mo że to być nie od po wied nia ska -
la pro wa dzo nej dzia łal no ści, brak od po wied nich in we sty cji, dzia ła nie
na ryn ku lo kal nym, któ ry si łą rze czy mo że za ofe ro wać mniej, pro ble my
z do staw ca mi i wie le in nych. 

To za brzmi jak tru izm, ale bez wąt pie nia na dal w na tar ciu są dru kar -
nie opa ko wa nio we, któ re bez u stan nie wy mie nia ją park ma szy no wy
i gdzie za uwa żyć mo że my co raz bar dziej za awan so wa ne kon fi gu ra cje
ma szyn dru ku ją cych ar ku szo wych i wą skow stę go wych oraz wy so ce
zauto ma ty zo wa nych li nii in tro li ga tor skich. Mi mo re wo lu cji w elek tro -
nicz nych środ kach in for ma cji, roz wo ju in ter ne tu oraz zmia nie za cho wań
kon su menc kich na ryn ku, dru kar nie dzie ło we, zwłasz cza te, któ re
w ostat nich la tach grun tow nie wy mie ni ły ma szy ny dru ku ją ce i li nie
do opra wy, mi mo bar dzo ostrej kon ku ren cji do syć do brze so bie ra dzą.
Na pew no wy zwa niem jest i bę dzie opty ma li za cja po sia da ne go par ku
ma szy no we go i lep sza kon tro la pro ce sów, aby móc spro stać kon ku ren -
cji kosz to wej. 

Po dob nie jak to ują łem w mo jej wy po wie dzi do ubie gło rocz nej edy -
cji ra por tu, chciał bym do dać, że część za kła dów, w więk szo ści tych naj -
mniej szych drukarni, nie po ra dzi so bie z na stę pu ją cy mi co raz szyb ciej
prze obra że nia mi w oto cze niu ze wnętrz nym i po pro stu bę dzie mu sia ła
zna leźć ja kieś in ne roz wią za nie na funk cjo no wa nie lub znik nie z ryn ku.

constant striving to innovate and to improve the range of products and
services creates an enormous opportunity for printing companies in
Poland. KPMG has many clients from this sector and tries to support
them not only through tax and legal advisory but also through strategic
and business consulting. We believe in the enormous potential of the
printing industry in Poland and will follow its further evolution with
attention and optimism.

Krzysztof PINDRAL 
President of Management Board, Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Despite many enterprises still struggling, this year brought some
optimism and showed that the printing industry has enormous potential
which can be reasonably leveraged to survive through the crisis period.
This means that the replacement of means of production in recent years
and the arrival of state-of-the-art technologies in printing houses were
not undertaken by accident, on the wave of enthusiasm for using EU
funding. However, the majority of printing businesses, whether large,
medium or small, were naturally and systematically trying to bridge the
gap between their own status and the highly developed western
European economies. In such effort, it becomes natural to rethink
business models and operating strategies and to improve and automate
the production and management processes. I can reiterate what I
already said on many occasions: the global value of the printing output
will continue to grow steadily in the coming years, fuelled by the
growing opportunities presented by exports. Of course, we should not
neglect the fact that the picture is not rosy everywhere: we can easily
find companies which struggle to find new assignments, to maintain
liquidity or to respond quickly to customers’ changing demands. The
underlying reasons are often quite complex, from an inadequate scale
of operations, lack of necessary investments, local-only operations
(necessarily more restricted), problems with suppliers and many others. 

While this might sound like a cliché, enterprises which manufacture
printed packaging continue to rise, with constant efforts to replace
machinery and add ever more sophisticated configurations of sheet
printing and narrow web printing machines, and highly automated
bookbinding lines. Despite the revolution in electronic media, expansion
of the Internet and a change of consumer behaviour, book and journal
printing houses (especially those which recently upgraded their
machinery and binding lines) are faring quite well under fierce
competition. Certainly, it is, and will be, a challenge to optimise the
machinery stock and improve process control to withstand cost-based
competition. 

As I said in my statement for last year’s edition of the report, some
businesses, especially the smallest printing houses, will not keep up
with the ever faster changes in the business environment and will either
have to find an alternative solution or wind up. Sad news as is might
be, this phenomenon affects all industries and is part of business reality.
On the other hand, there will be new business entrants, and some of
them will certainly stand a chance to be successful, contribute new ideas
and help the industry to grow.
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To bo le sne, ale do ty ka wszyst kich branż i jest na tu ral nym ele men tem
ży cia. Z dru giej stro ny bę dą po ja wiać się no we fir my, z któ rych część
na pew no ma szan sę od nieść suk ces, wnieść do bran ży no we po my sły
i przy czy nić się do jej roz wo ju.

Pod cho dzę bar dzo prag ma tycz nie do ży cia i do na szej bran ży, i sta ram
się wi dzieć przede wszyst kim szan se, nie lek ce wa żąc za gro żeń. Ma my wie -
le atu tów, któ re mo że my wy ko rzy stać. Kon ku ru jąc i współ pra cu jąc. 

Tomasz NAZARUK 
CEO Ricoh Polska Sp. z o.o.

Pa trząc hi sto rycz nie, jesz cze 10 lat te mu chy ba nikt nie brał na po -
waż nie pod uwa gę opi nii, że w do bie ogól nej cy fry za cji na sze go ży cia
druk cy fro wy na bie rze szcze gól ne go zna cze nia, nie tyl ko ja ko uzu peł -
nie nie pro duk cji of f se to wej, ale część drukarni wręcz oprze swój park
ma szy no wy o te go ty pu roz wią za nia, wy zna cza jąc no we moż li wo ści
i tren dy. 

Ostat nich pięć lat to szyb ki roz wój cy fro we go dru ku pro duk cyj ne go.
Nie któ rzy, bio rąc pod uwa gę po wyż sze oraz sy tu ację eko no micz ną i spa -
da ją ce na kła dy, wiesz czy li na wet wy par cie of f se tu z ryn ku tra dy cyj ne -
go. Dzi siaj wy da je się, że jest to nie moż li we, a ry nek po li gra ficz ny
w Pol sce po wo li za czy na się po la ry zo wać, da jąc trzy nie za leż ne i nie
do koń ca kon ku ru ją ce ze so bą ścież ki roz wo ju drukarni, tj.: ty po wo of -
f se to we (opa ko wa nia, wy so ko na kła do wy druk wy daw ni czy), of f se to -
wo -cy fro we (pro du ku ją ce za rów no śred nio, jak i ni sko na kła do we
po zy cje) i cy fro we (druk usłu go wy ni sko na kła do wy). 

W mo jej opi nii ry nek pol ski stał się w tym cza sie jed nym z naj trud niej -
szych w Eu ro pie, bio rąc pod uwa gę prze ło że nie ja ko ści w sto sun ku do ce -
ny. Klien ci ocze ku ją urzą dzeń co raz lep szej ja ko ści, zbli żo nej do of f se to wej,
ob słu gi jak naj więk szej ilo ści me diów sto so wa nych w of fse cie, a przy tym
niż szych cen eks plo ata cji niż jesz cze rok czy dwa la ta te mu. Po wo dem te -
go jest na sy ce nie ryn ku i agre syw na kon ku ren cja ce no wa po mię dzy sa -
my mi dru kar nia mi, któ re czę sto psu ją ry nek, za ni ża jąc staw ki do mi ni mum.
Naj więk sza wal ka od by wa się wła śnie na po lu cy fro we go dru ku ni sko na -
kła do we go, gdzie kon ku ren cja jest ol brzy mia. Jak wie my, już za kil ka dzie -
siąt ty się cy zło tych moż na ku pić urzą dze nie uży wa ne, któ re mo że nie
bę dzie dru ko wa ło wy jąt ko wo do brze ani po wta rzal nie, ale przy pew nych
pra cach wy star cza ją co, by ode brać mniej skom pli ko wa ne zle ce nia dru -
kar niom wy po sa żo nym w no wo cze sne tech no lo gie.

Wy da je się, że dzi siaj, w do bie, gdzie sklep in ter ne to wy jest wy mo -
giem funk cjo no wa nia fir my, ale nie da je prze wa gi kon ku ren cyj nej, mu -
si na stą pić szyb ka spe cja li za cja drukarni cy fro wych wspar tych
no wo cze sny mi tech no lo gia mi, za rów no je że li cho dzi o har dwa re, jak
i so ftwa re. Mo gę tu taj po dać ja ko przy kład per so na li zo wa ny druk opa -
ko wań, wciąż nie do ce nia ny i nie for so wa ny przez dru kar nie u swo ich
klien tów. Ri coh ofe ru je urzą dze nia, któ re są ide al nym roz wią za niem dla
te go ryn ku, ob słu gu ją ce kar to ny war stwo we pu deł ko wo-okład ko we,
gdzie wy druk mo że my bez pro ble mo wo bi go wać, sztan co wać, la kie ro -
wać UV czy fo lio wać na zim no i go rą co. Naj now sze urzą dze nia po zwa -
la ją tak że na do kład ne po kry cie to ne rem pa pie rów mo le to wa nych,
ofe ru ją wy druk ba ne ro wy do 1260 mm i wie le in nych. Po nad to wszyst -

My approach to life and to our industry is very pragmatic so I try to
focus on opportunities, without neglecting the threats. We have many
strengths which we can leverage, no matter if we compete or
collaborate with one another.

Tomasz NAZARUK
CEO Ricoh Polska Sp. z o.o.

Looking back, ten years ago hardly anyone seriously considered the
idea that digital printing would gain special importance in the era of
universal digitalisation, not only as a way to complement offset printing
but as core business for some printing houses who would thus create
new opportunities and set trends. 

The last five years have seen fast-paced growth of digital printing
production. Some people were also predicting that offset printing will be
squeezed out of the traditional market for reasons such as digitalisation,
the current economic situation and shrinking expenditures. Today, such
a scenario seems impossible and we are witnessing polarisation of the
printing market in Poland. It is branching out into three independent
directions which are not quite mutually competitive, i.e. traditional offset
printing (packaging, high-circulation publications), combined offset and
digital printing  (producing both low- and high-circulation items) and
digital printing (low circulation printing as a service). 

In my opinion, the Polish market has become one of the most challenging
ones in Europe during that period, in terms of value for money. In comparison
with one or two years ago, customers expect ever higher quality of machinery
(closer to offset printing), printing on the widest range of media used in offset
printing and lower operational costs. These expectations stem from market
saturation and aggressive price-based competition between printing houses,
which often ‘spoils’ the market, bringing the rates down to minimum levels.
The fiercest fighting takes place in low-circulation digital printing which faces
cut-throat competition. As we know, a few dozen thousand zlotys will buy a
second-hand machine which might offer imperfect printouts or lower
repetitivity and continuity but will be sufficient for some printing jobs, taking
away less complicated assignments from printing houses which have invested
in state-of-the-art technologies.

It seems that today companies must operate an online store but this
is no longer a competitive advantage. Under such circumstances, digital
printing houses must rush to specialise and equip themselves with state-
of-the-art technologies, both in hardware and software. One example
would be customised packaging printing, a subfield which is still not
sufficiently appreciated and not heavily promoted by printing companies
among their clients. Ricoh offers machines which are perfect solutions
for that market. They support printing on layered cardboard for boxes
and covers, and the printed surfaces can be easily creased, die-cut, UV-
coated, hot- or cold-foil covered. The most modern devices will evenly
cover knurled paper with toner, enable banner printing up to 1260 mm
and many other functions. Moreover, all this is supported with state-of-
the-art software, for applications such as colour management,
personalisation or interactive technologies such as Clickable Paper.
Clearly, the scale of solutions offered has expanded significantly.
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ko to wspie ra my no wo cze snym opro gra mo wa niem, jak choć by do za -
rzą dza nia ko lo rem, per so na li za cją czy z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in -
te rak tyw nych, ta kich jak Clic ka ble Pa per. Jak wi dać, ska la ofe ro wa nych
roz wią zań znacz nie się zwięk szy ła.

Krzysztof JANUSZEWSKI
Dyrektor Biura
Polska Izba Fleksografów

Dy na micz ny roz wój ryn ku opa ko wań i po wią za ny z tym tak że roz wój tech -
no lo gii flek so gra ficz nej na stra ja ją opty mi stycz nie. Do sko na le, czy też b. do brze
wy po sa żo ne pol skie dru kar nie flek so gra ficz ne pro du ku ją, sprze da ją, eks por -
tu ją i two rzą miej sca pra cy. Jed nak w dłu go trwa łej per spek ty wie wi dzę pew -
ne i co raz więk sze ogra ni cze nie – a mia no wi cie – wie dza. Od lat sy gna li zo wa ny
jest przez na szą or ga ni za cję ni ski po ziom kształ ce nia w pla ców kach edu ka cyj -
nych w za kre sie tej tech no lo gii (np. do tej po ry je dy ny mi do stęp ny mi pod ręcz -
ni ka mi flek so gra fii są wy da wa ne przez nas pu bli ka cje za gra nicz ne – ko lej ną,
„im por to wa ną” tym ra zem z USA pla nu je my w tym ro ku), brak za in te re so wa -
nia in sty tu cji pu blicz nych (np. sa mo rzą dów lo kal nych), aby po móc ten te mat
roz wią zać wzo ru jąc się np. na wska zy wa nych przez nas do świad cze niach w in -
nych kra jach np. Szwe cja, Niem cy, USA, Fran cja. 

Nie je ste śmy nie ste ty „urzę do wo” wi docz ni na tle in nych ga łę zi prze -
my słu co utrud nia pro mo cję tam gdzie trze ba po ka zać po ten cjał bran ży
np. w in sty tu cjach pu blicz nych. Ko niecz ne jest prze pro wa dze nie zmian
w kla sy fi ka cji sta ty stycz nej (PKD i PKWiU). Z ta ką ini cja ty wą wy stą pi ła
Pol ska Izba Flek so gra fów pro po nu jąc spo tka nie or ga ni za cji bran żo wych.

Rów no cze śnie ja ko or ga ni za cja bran żo wa ma my do bre kon tak ty z or -
ga ni za cja mi za gra nicz ny mi i bę dąc za pra sza ni na róż ne go ro dza ju tar -
gi, fo ra, sym po zja sta ra my się pro mo wać pol ską flek so gra fię tak że po za
gra ni ca mi. Aby jed nak by ło to bar dziej sku tecz ne ist nie je po trze ba więk -
szej in te gra cji i wspól ne go udzia łu dru kar ni flek so gra ficz nych w pro po -
no wa nych ini cja ty wach. Ta ki jest wa ru nek two rze nia „mar ki pol skiej
flek so gra fii”. Im więk sza gru pa firm bę dzie chcia ła ra zem z na mi ją two -
rzyć tym więk sza szan sa na suk ces, zgod nie z pro mo wa nym przez nas
ha słem: „flek so gra fia opa ku je pra wie wszyst ko”! 

Jacek STENCEL
Prezes, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego

Czwar ta edy cja ra por tu „Ry nek po li gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem
w Pol sce” to bar dzo cen na ini cja ty wa kon ty nu owa na przez Pol skie Brac -
two Ka wa le rów Gu ten ber ga. Gra tu la cje! Pre zen to wa ne co ro ku opra co -
wa nie sta je się do sko na łym na rzę dziem wspo ma ga ją cym po dej mo wa nie
de cy zji oraz sta no wi nie zmier nie cen ną po moc przy biz ne so wej ana li zie
bran ży. Bli sko pię cio let ni okres pro wa dzo nych ba dań po zwa la w jesz cze
więk szym stop niu po twier dzić praw do po do bień stwo wy stę pu ją cych zja -
wisk i tren dów na ryn ku pol skiej po li gra fii.

Rok 2014, w mo jej oce nie, jest nie wąt pli wie ro kiem spo rych na dziei i nie -
cier pli wych ocze ki wań ryn ku na ry chłe po bu dze nie i po wrót ko niunk tu ry

Krzysztof JANUSZEWSKI
Director of the Office
Polish Flexographic Technical Association

A dynamic development of the market of packaging and the related
development of flexographic technology sound quite optimistic. Polish
flexographic printing houses, with their excellent or at least very good
equipment, have been selling and exporting their products and creating
new jobs. However, in the long-term perspective I can see some growing
restrictions - namely - knowledge.  For years, our organization has been
indicating a low level of education offered by educational institutions
in the field of technology (for example, so far the only available
flexography manuals are foreign publications that we publish - another
one, "imported" from the USA will be published this year), no interest
on behalf of public institutions (e.g. local governments) to help solve
this issue by drawing on the example indicated by our experiences in
other countries such as Sweden, Germany, USA, France. 

We are not, unfortunately, "officially" visible against the background
of other industries, which hinders promotion where it is necessary to
show the potential of the industry e.g. in public institutions. It is
necessary to change the statistical classification (NACE and PCGS). The
Polish Flexographic Chamber has come up with such an initiative
proposing a meeting of business organizations.

At the same time, as the trade organization we have good contacts
with foreign organizations and we get invited to various fairs, forums,
symposiums and we try to promote Polish flexography also outside.
However, to make it more effective there is a need for greater integration
and the joint participation of flexographic printing houses in the
proposed initiatives. Such is the condition of creating "the Polish brand
of flexography." The larger the group of companies that want to join us
to create it, the greater the chance of success, as promoted by our
slogan: "Flexography will pack almost anything"!

Jacek STENCEL
President, Polish Association of Screen & Digital Printing 

The fourth edition of the report ‘Printing Industry & Printed Packaging
Market in Poland’ is a highly valuable initiative, continued for a few years
now by the Polish Guild of Gutenberg Knights. Congratulations! This annual
analysis is evolving into an excellent tool to support decision making and a
highly useful source of information for industry-focused business analysis. The
nearly five years of research have been instrumental in detecting and
confirming the trends and phenomena within the Polish printing market.

In my view, the year 2014 is undoubtedly a time of considerable
hopes, with companies impatiently waiting for the market to recover
and bounce back to a status where growth and long-term stabilisation
are possible. Certainly, everyone will welcome published data showing
that growth of industrial output has become a regular trend in our
economy. One important factor which allows us to take a more optimistic
stance on the prospects for our industry is the new EU financial
perspective for 2014–2020 and the possibility to untap the available
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umoż li wia ją cej roz wój i sta bi li za cję w dłuż szej per spek ty wie cza so wej. Z pew -
no ścią wszy scy chęt nie przy ję li by śmy opu bli ko wa ne da ne o wzro ście pro duk -
cji prze my sło wej ja ko sta ły trend dla na szej go spo dar ki. Waż nym czyn ni kiem
po zwa la ją cym na bar dziej opty mi stycz ne okre śle nie per spek tyw tak że dla na -
szej bran ży jest uru cho mie nie środ ków no wej per spek ty wy fun du szy eu ro pej -
skich w la tach 2014-2020. Na le ży spo dzie wać się, iż pie nią dze z te go roz da nia
tchną no wą ener gię w fir my tak że na sze go sek to ra, a więk szy na cisk na in -
no wa cje w tym pro gra mie w jesz cze więk szym stop niu prze ło ży się na wpro -
wa dze nie no wych pro duk tów i ja ko ści dla klien tów. Wie rzę tak że, że ta
per spek ty wa po zwo li utrzy mać wy so ki po ziom kon ku ren cyj no ści pol skich dru -
kar ni na ryn ku kra jo wym i unij nym.

Nie po kój bu dzi sy tu acja za na szą wschod nią gra ni cą. Nie tyl ko ze
wzglę du na bez praw ną anek sję Kry mu przez Ro sję oraz jej co raz śmiel -
sze po czy na nia zwią za ne z in nym ob sza ra mi Ukra iny. Nie po kój ten po -
wo do wa ny jest wpły wem tej sy tu acji na pol ską go spo dar kę, m.in.
po przez od dzia ły wa nie na wy so kość kur sów zło tów ki w sto sun ku do po -
zo sta łych wa lut. Dru kar nie ja ko zna czą cy eks por te rzy z pew no ścią nie
omi ną za wi ro wań z tym zwią za nych. Trud ne do prze wi dze nia dla na szej
bran ży mo gą oka zać się re per ku sje z wpro wa dze nia do dat ko wych sank -
cji przez naj więk sze kra je w sto sun ku do Ro sji. Wia do mo, że kraj ten jest
spo rym od bior cą żyw no ści, a na sza bran ża – do staw cą opa ko wań. Po -
zo sta je wie rzyć, że sy tu acja tam po wsta ła zo sta nie szyb ko uspo ko jo na
i opa no wa na w stop niu, któ ry nie bę dzie szko dził na szej eko no mii.

W ro ku bie żą cym Pol skie Sto wa rzy sze nie Si to dru ku i Dru ku Cy fro we go ob -
cho dzi swój dwu dzie sty ju bi le usz. Do kład nie w ro ku 1994 gru pa pa sjo na tów
tech no lo gii si to dru ku – za rów no dru ka rzy, jak i pro du cen tów, dys try bu to rów
sprzę tu i ma te ria łów dla tej dzie dzi ny po li gra fii – po sta no wi ła za ło żyć sto wa -
rzy sze nie pod na zwą Sto wa rzy sze nie Si to dru ka rzy Pol skich. W ro ku 1997 sto -
wa rzy sze nie zo sta ło człon kiem mię dzy na ro do wej fe de ra cji FESPA, któ ra
zrze sza w chwi li obec nej 37 po dob nych sto wa rzy szeń z ca łe go świa ta.
W związ ku z dy na micz nym roz wo jem dru ku cy fro we go, któ ry jest w du żym
stop niu kom ple men tar nym, a cza sem za mien nym do si to dru ku, w ro ku 2006
sto wa rzy sze nie roz sze rzy ło pro fil swo jej dzia łal no ści i zmie ni ło na zwę na Pol -
skie Sto wa rzy sze nie Si to dru ku i Dru ku Cy fro we go. Pra gnę w tym miej scu sko -
rzy stać z oka zji i bar dzo go rą co po dzię ko wać wszyst kim in sty tu cjom i oso bom,
któ re przez la ta wspie ra ły na szą dzia łal ność. Naj więk sze wy ra zy po dzię ko wa -
nia chciał bym skie ro wać do gru py człon ków za ło ży cie li, bez któ rych nie by ło -
by sto wa rzy sze nia w obec nym kształ cie.

Pod su mo wu jąc – pa trzy my w przy szłość z du żym opty mi zmem i spo -
glą da my za sie bie z po zy tyw ną oce ną do tych cza so wej sy tu acji. 

In no wa cyj ność oraz ela stycz ność, z ja ką pol skie fir my szyb ko od naj -
du ją się w spo ty ka ją cych je co raz to no wych sy tu acjach, sta wia ją na sze
przed się bior stwa wśród li de rów go spo dar ki oraz po wo du ją, że je ste śmy
po strze ga ni ja ko so lid ni part ne rzy w biz ne sie.

Mirosław SZEWCZYK
Prezes Zarządu, Opolgraf S.A.

Po li gra fio, Quo Va dis? Ja kie dro gi pro wa dzą Cię i w ja kich kie run kach
zmie rzasz? Dro ga sze ro ka czy wą ska, pro sta i pew na? Bez piecz na? Zjazd
czy ra czej stro my pod jazd?

funding. Presumably, funds available under the new perspective will
give new energy also to companies from our sector whereas a stronger
focus on innovation in this perspective will translate further into new
products and higher quality. I also believe that this perspective will
enable Polish printing houses to maintain a high degree of
competitiveness both at home and on the EU markets.

The situation behind Poland’s eastern borders has been a source of
concerns, and not only because of the illegal annexation of the Crimea
and Russia’s ever more daring steps in other areas of Ukraine. Those
concerns stem from the uncertainty as to how that situation may impact
Poland’s economy, possibly affecting the exchange rate of the zloty
versus other currencies. As significant exporters, those turbulences are
unlikely to spare printing houses. Another factor which may be hard to
predict for our industry is the potential aftermath of additional sanctions
imposed by the largest countries on Russia. It is widely known that
Russia is a major importer of food products and our industry supplies
packaging for foodstuffs. We can only hope that the situation will soon
calm down and return under control to the extent that will not harm our
economy.

This year, the Polish Association of Screen & Digital Printing celebrates
its twentieth anniversary. Exactly in 1994 a group of people who were
passionate about screen printing technology (printers and
manufacturers, as well as distributors of machinery and materials for
this subsegment of the printing industry) decided to establish the
Association of Polish Screen Printers. In 1997 the association became a
member of the international federation FESPA which currently groups
37 similar associations from around the world. Given the dynamic
development of digital printing, which largely plays a complementary
role versus screen printing but sometimes also replaces it, our
Association expanded its profile in 2006 and was renamed into the
Polish Association of Screen & Digital Printing. I would like to take this
opportunity to extend our warmest thanks to all institutions and
individuals who have supported our activities during all those years.
The warmest thanks go to the group of founding members: without
them, the Association would not have achieved its current status.

Overall, we are very optimistic about the future and positive about
the current situation. 

Thanks to innovativeness and flexibility demonstrated by Polish
printing companies, which quickly respond to the changing world
around them, our companies have joined the country’s leaders in
business and are perceived as solid business partners.

Mirosław SZEWCZYK
President of Management Board, Opolgraf S.A.

Quo vadis, printing sector? Which paths are you following and where
are you heading? Is the path wide or narrow? Is it straight, certain and
safe or, perhaps, a downhill path or a steep uphill road?

These questions are constantly asked by all managers in the printing
industry. And everyone has a different perspective on the path ahead,
paying attention to different aspects and noticing different threats. There
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Takie pytania ciągle towarzyszą wszystkim menedżerom firm po li gra ficz -
nych. I jak to w ży ciu by wa – każ dy ma in ne spoj rze nie na dro gę przed nim,
zwra ca uwa gę na in ne ak cen ty i do strze ga róż ne za gro że nia. Nie ma wspól -
nej au to stra dy dla ca łej po li gra fii. Je ste śmy róż ni i każ da część na sze go ryn ku
jest in na, a wi dać to wy raź nie w te go rocz nej edy cji ra por tu. Oczy wi ście ja ko
część ca łej go spo dar ki je ste śmy po dat ni na tren dy ryn ko we, cy kle ko niunk tu -
ral ne, a tak że na przy śpie sze nie i zmia nę tech no lo gicz ną. 

Bran ża ja ko ca łość mu si ewo lu ować w stro nę róż no rod no ści, ni szo -
wo ści i spe cja li za cji. To bę dą miej sca bez piecz ne eko no micz nie da ją ce
moż li wo ści roz wo ju i ge ne ro wa nia no wych miejsc pra cy. Fir my po li gra -
ficz ne nie mu szą już ni ko go ko pio wać, gdyż moż na za ło żyć, że bran ża
w Pol sce jest na po zio mie świa to wym. Po trze bu je my te raz in no wa cji,
bodź ca, któ ry znaj dzie my we wnątrz na szych firm, a nie li cząc na po my -
sły do bie ga ją ce z in nych kra jów. Prze my śla ne dzia ła nia w roz wi ja niu
wła snych po my słów, in no wa cje fi nan so wa ne przez przed się bior stwa ro -
dzi me. Dział B+R w każ dej fir mie śred niej wiel ko ści. Nie bądź my od -
twór czy, twórz my świat i po li gra fię po swo je mu, po pol sku. 

Tadeusz CHĘSY
Prezes Sekcji Poligrafów, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich

W naj bliż szych dniach uka że się ko lej na edy cja ra por tu „Ry nek po li -
gra ficz ny i opa ko wań z na dru kiem w Pol sce” przy go to wa ne go przez Pol -
skie Brac two Ka wa le rów Gu ten ber ga oraz fir mę KPMG

Ra port z ba da nia ryn ku po li gra ficz ne go to pro fe sjo nal na oce na funk -
cjo no wa nia bran ży w Pol sce w po rów na niu do przed się biorstw dzia ła -
ją cych przede wszyst kim w kra jach Unii Eu ro pej skiej. Po li gra fia pol ska
w du żym stop niu wy ko rzy sta ła w la tach ubie głych środ ki unij ne in we -
stu jąc w no we tech ni ki i tech no lo gie. Efek tem ta kiej dzia łal no ści jest no -
wo cze sna ba za pro duk cyj na w pol skiej po li gra fii. 

We dług oce ny jest to jed na z naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się dzie -
dzin pol skiej go spo dar ki. Struk tu ra pro duk cji po li gra ficz nej jest po rów -
ny wal na z ten den cja mi świa to wy mi. Dla kształ tu ryn ku po li gra ficz ne go
w Pol sce istot ny jest rów nież eks port usług po li gra ficz nych. Za war te w ra -
por cie wnio ski, uwa gi i spo strze że nia mo gą być po moc ne do opra co wa -
nia stra te gii dzia łal no ści przed się bior stwa na na stęp ne okre sy. 

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

Pol ski ry nek po li gra ficz ny ma na dal ogrom ny po ten cjał. 
Po mi mo nie zwy kle szyb kie go roz wo ju me diów elek tro nicz nych i di -

gi ta li za cji ży cia spo łecz ne go ma te riał dru ko wa ny wciąż mo że mieć prze -
wa gę nad wir tu al ny mi no śni ka mi in for ma cji, a w po łą cze niu z ni mi –
two rzyć no wą, nie zwy kłą war tość. Druk po zwa la bu do wać re la cje, od -
dzia łu je na emo cje i przede wszyst kim zo sta je z od bior cą na dłu żej. 

Ge ne ro wa nie du żo więk szych przy cho dów oraz po pra wa wskaź ni -
ków ren tow no ści bę dzie moż li wa wła śnie dzię ki do strze że niu tych war -

is no shared highway for the printing industry as a whole. We are
diverse and each part of our market is different, which is clearly
illustrated by this year’s edition of the report. Of course, as part of the
economy at large, we are influenced by market trends and economic
cycles as well as technological change and acceleration. 

The printing industry as a whole must evolve towards diversity,
specialisation and niches. These directions will be secure in economic
terms, offering growth opportunities and generating new jobs. Polish
printing companies no longer need to copy anyone since they have
already reached global standards. What we need now is innovation as
a stimulus from within our companies rather than ideas copied from
other countries. We need carefully crafted methods to develop our own
ideas, and we need domestically financed innovations. We need an R&D
department in any medium-sized company. Let us not copy what others
have already invented. Let us create the reality of the printing industry
in our very own way, the Polish way.

Tadeusz CHĘSY
Printing Section, Association of Polish Mechanical Engineers

In the coming days, another edition of the report "Printing industry
and printed packaging market in Poland", prepared by The Polish Guild
of Gutenberg Knights and KPMG will come to light. 

The market research report regarding the printing industry is a
professional assessment of the functioning of this sector in Poland in
comparison to companies operating primarily in the countries of the
European Union. The Polish printing in previous years has used the EU
funds to a large extent, investing in new techniques and technologies.
The result of such activities is a modern production base in the Polish
printing industry. 

According to the assessment, it is one of the fastest growing areas of
the Polish economy. The structure of print production is comparable to
global trends. To shape the printing market in Poland, it is also important
to export printing services. Requests, comments and observations
included in the report may be helpful to develop a business strategy of
a company for subsequent periods.   

Andrzej KRZEWINA
President of the Board, Drukarnia Interak Sp. z o.o.

Polish printing market still has huge potential
Despite exceptionally fast development of electronic media and

digitalization of social life, printed material may still have an advantage
over electronic carriers of information and in combination with them it
can create new, unique value. Print allows people to build relationships,
it affects emotions and first and foremost, it stays with the recipient for
longer. 

Generating substantially higher revenues as well as improvement of
profitability indicators will be possible when such values are noticed
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to ści i two rze niu prze strze ni współ pra cy i dia lo gu mię dzy wszyst ki mi
stro na mi pro ce su – od twór ców tech no lo gii przez pro jek tan tów, dru ka -
rzy aż po je go fi nal nych od bior ców. 

Roz wój w per spek ty wie dłu go ter mi no wej – a tyl ko ta ki ma stra te gicz -
ny sens – mu si jed nak od by wać się rów no le gle na wie lu płasz czy znach.
Pierw sza z nich jest dość oczy wi sta. Na le ży śle dzić świa to we tren dy i sta -
le two rzyć, po zy ski wać i wdra żać in no wa cje, aby po sze rzać za kres usług,
pod no sić ich ja kość i wy prze dzać po trze by klien tów. 

Dru ga płasz czy zna sta wia przed na mi du żo więk sze wy zwa nie. Wy -
ma ga bo wiem zmia ny fi lo zo fii dzia ła nia i spoj rze nia na druk nie jak
na usłu gę, ale spo sób ko mu ni ka cji. Ma te riał dru ko wa ny to me dium, któ -
re nie sie ze so bą wie le tre ści. To wła śnie one są tu naj waż niej sze i to
dzię ki nim druk na dal ma per spek ty wy roz wo ju.

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” czy „zwy kłą ulot ką”.
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. Ma te riał dru ko wa ny mo że być roz mo wą z od bior cą,
wy wo ły wać u nie go emo cje, za sko czyć, dzia łać na zmy sły. Mo że być na -
rzę dziem bu do wa nia re la cji, two rzyć wi ze ru nek mar ki i sta no wić jej wy -
róż nik. Oczy wi ście w po łą cze niu z pierw szym ob sza rem, po zwa la ją cym
na in no wa cyj ne je go wy ko rzy sta nie.

Je śli bran ża dru kar ska do strze że ten po ten cjał i bę dzie w sta nie go
wy ko rzy stać, po dej mu jąc we wnętrz ny dia log opar ty na współ pra cy, ist -
nie je ogrom na szan sa na zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści na ryn kach eu -
ro pej skich. Dla te go tak waż ne jest, by ze so bą współ dzia łać. Za rów no
do staw cy in no wa cyj nych tech no lo gii, ma szyn i opro gra mo wa nia, dzia -
ły ba daw czo -roz wo jo we, uczel nie, jak i de si gne rzy, gra fi cy, wy daw nic -
twa i w koń cu twór cy dru ku mu szą wspól nie two rzyć roz wią za nia,
pro duk ty i usłu gi, któ re od po wie dzą na wet na naj bar dziej wy su bli mo -
wa ne po trze by od bior ców. Mu szą rów nież po dej mo wać dzia ła nia edu -
ka cyj ne, któ re po zwo lą w peł ni za pre zen to wać i wy ko rzy stać ich
moż li wo ści, mu szą wy mie niać mię dzy so bą do świad cze nia i wspól nie
pra co wać na do brą mar kę pol skiej po li gra fii, sta le dba jąc o jej naj wyż -
szą ja kość. 

Tak da le ko idą ce my śle nie nie jest po pu lar ne na pol skim ryn ku. Jed -
nak że, wy bie ra jąc wła śnie tę dro gę, moż na spro stać ocze ki wa niom co -
raz bar dziej wy ma ga ją ce go ryn ku eu ro pej skie go, two rzyć no we
stan dar dy na ryn ku pol skim i wpły wać na zwięk sze nie bu dże tów mar -
ke tin go wych po przez wy ko rzy sty wa nie war to ści ma te ria łu dru ko wa ne -
go ja ko wy jąt ko we go no śni ka ko mu ni ka cji.

and space of cooperation and dialogue is created between all parties
involved in the process - starting from creators of technology, through
designers, printers and ending with final users. 

Long-term development - and only this type of development makes
sense from the strategic point of view -  must take place simultaneously
at multiple levels. The first level is quite obvious. One should follow
global trends and constantly create, obtain and implement innovations
in order to expand the range of services, increase their quality and stay
ahead of customers' needs. 

The second level poses a much greater challenge. Namely, it requires
us to change operational philosophy and perceive printing, not as a
service but as a method of communication. Printed material is a medium
that conveys a number of messages. It is thanks to that, that print still
has potential to develop.

The medium that is created thanks to printing technology ceases to
be "just a book" or "just a brochure" or "an ordinary leaflet".
Contemporary world gives new meanings to well known products. More
and more frequently a publication becomes a gift, an object of special
decorative value, a medium conveying marketing idea or simply an
expression of views of a man functioning in an atomized society. In face
of "death of the book" that many observers proclaim, giving books new
roles and meanings is of special importance. Printed material may
constitute a conversation with the reader, it can evoke emotions,
surprise, affect senses. It may be a tool for building relationships, create
brand image and be its distinguishing feature. Of course, it can only
happen in combination with the first level which makes it possible to
use print in an innovative manner. 

If printing industry notices that potential and is able to use it by
initiating internal dialogue based on cooperation, there will be a great
chance for boosting the competitiveness on European markets. It is very
important that we cooperate with each other. 

Suppliers of innovative technologies, machines and software as well
as research and development departments, universities, designers,
graphic artists, publishing houses and also printing specialists need to
jointly create solutions, products and services which address even the
most sophisticated needs of customers. They also need to undertake
educational measures which will let them fully present and exploit their
possibilities. They need to exchange experiences and jointly work
towards building a good perception of the Polish printing industry by
constantly ensuring its top quality. 

Such a far-reaching way of thinking is not popular on the Polish
market. But only in this way can we meet the expectation of the
increasingly demanding European market, establish new standards on
the Polish market and influence the increase of marketing budgets by
using the value of printed material as an exceptional form of
communication.
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Idea zrze sza nia a ko rzy ści z niej pły ną ce
Wol ność zrze sza nia się, or ga ni zo wa nia w okre ślo ne struk tu ry jest jed nym

z głów nych praw re ali zo wa nym po przez moż li wość sto wa rzy sza nia się oby -
wa te li w do wol ne (miesz czą ce się w po rząd ku praw nym) or ga ni za cje spo -
łecz ne. Jest to prak tycz ny wy raz funk cjo no wa nia de mo kra cji i spo łe czeń stwa
otwar te go re ali zo wa ny tak że z po wo dze niem na płasz czyź nie re la cji go spo -
dar czych. Wol ność zrze sza nia znaj du je swój wy raz przede wszyst kim po przez
two rze nie wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych, głów nie sto wa rzy szeń i fun da -
cji. Nie mo że my za po mnieć jed nak że o pol skiej hi sto rii spół dziel czo ści – ma -
ją cej jak że do nio słe zna cze nie, po cząw szy od pierw szej po ło wy XIX w. 

Or ga ni za cje te nie tyl ko ak ty wi zu ją ru chy spo łecz ne, ale też ma ją do nio sły
wpływ na po bu dza nie zja wisk go spo dar czych. 

Przed się bior cy z ra cji ko niecz no ści pod trzy my wa nia kon tak tów go spo dar -
czych re la tyw nie czę sto współ pra cu ją ze so bą. Pa ra dok sal nie jed nak, szcze -
gól nie w Pol sce, są nie chęt ni wo bec sfor ma li zo wa nia współ pra cy, tu m.in.
po przez zrze sza nie się w or ga ni za cjach lub sto wa rzy sze niach za wo do wych.
Wy ni ka to z na dal ni skie go za ufa nia do funk cjo nu ją ce go po rząd ku praw ne -
go, jak rów nież swo iste go przy mu su uczest ni cze nia w wie lu zrze sze niach
w okre sie PRL. Pew ny opór w zrze sza niu się jest do me ną państw by łe go blo -
ku wschod nie go. 

Cał ko wi te prze ci wień stwo ta kie go po dej ścia pre zen tu ją Ame ry ka nie, któ -
rzy nie za leż nie od wie ku, po zy cji i po zio mu umy sło we go nie ustan nie się sto -
wa rzy sza ją. W USA po wsta ją nie tyl ko to wa rzy stwa han dlo we i prze my sło we,
ame ry kań skie pra wo nie za leż nie od róż nic sta no wych sprzy ja ło po wsta wa -
niu hol din gów, kon cer nów czy tru stów. Ame ry kań ski sys tem praw ny sprzy ja
zrze sza niu się na każ dym po zio mie ak tyw no ści spo łecz nej i go spo dar czej: ist -
nie ją sto wa rzy sze nia re li gij ne i mo ral ne, sto wa rzy sze nia o po waż nym i bła -
hym cha rak te rze, sto wa rzy sze nia zaj mu ją ce się ogól ny mi i bar dzo
szcze gó ło wy mi spra wa mi, sto wa rzy sze nia wiel kie i ma łe. […] W ten spo sób
naj bar dziej de mo kra tycz nym kra jem na świe cie oka zu je się ten, w któ rym lu -
dzie naj bar dziej udo sko na li li sztu kę zbio ro we go dą że nia do ce lu, wspól nych
pra gnień i tę no wo po wsta łą wie dzę sto su ją naj czę ściej.*

W za kre sie zrze sza nia moż na wy od ręb nić trzy nie za leż ne sek to ry:
• pu blicz ny (rząd, sa mo rząd i ich agen dy),
• go spo dar czy (pod mio ty na sta wio ne na zysk; ge ne ral nie pro wa dzą -

ce dzia łal ność go spo dar czą w peł nym te go sło wa zna cze niu),
• non pro fit (or ga ni za cje dzia ła ją ce nie dla zy sku, po za ele men ta mi

struk tu ry pań stwa).
Roz wój go spo dar czy oraz zda rze nia go spo dar cze po wo du ją tak że po -

wsta wa nie no wych form zrze sza nia. Jed nym z te go ro dza ju przy kła dów
mo że być jak że po pu lar na dziś in sty tu cja kla strów, głów nie w za kre sie
no wych tech no lo gii.

Kla ster ro zu mia ny ja ko gru pa przed się biorstw po cho dzą cych z te go
sa me go sek to ra lub sek to rów po krew nych, a tak że in sty tu cji i or ga ni za -
cji po wią za nych ze so bą sie cią wza jem nych za leż no ści, kon ku ru ją cych,
ale i współ pra cu ją cych ze so bą.

Obec ność w kla strze da je przed się bior stwom wie le ko rzy ści i po zwa -
la wzmoc nić ich prze wa gę kon ku ren cyj ną, w wie lu przy pad kach wy pra -
co wać no we roz wią za nia – in no wa cje. Po pu lar ność kla stra za wdzięcz my

Leszek Czarny
L. Czarny, W. Budny i Wspólnicy Spółka Komandytowa, 
Legal Advisers’ Practice

The idea of association and the related benefits
The freedom of association and organisation into structures is one of

the key rights and liberties. It is pursued by citizens who get associated
into various (legitimate) social organisations. This freedom is a practical
expression of democracy and open society, successfully pursued also in
business relations. The freedom of association is manifested mostly
through the emergence of numerous non-governmental organisations,
mostly associations and foundations. However, we must not forget
about the Polish history of co-operative movement which played a
significant role since the first half of the 19th century. 

Those organisations not only activate social movements but also
provide a significant stimulus for the economy. 

Given the need to network and maintain business contacts,
entrepreneurs relatively frequently engage in mutual collaboration.
Paradoxically, especially in Poland, they are reluctant to formalise such
collaboration by forming, e.g. professional organisations or associations.
This can be explained by the fact that the confidence in the existing legal
system remains low because during communist times citizens were
forced to participate in various associations. Some resistance against
associations is a typical phenomenon of the former Eastern bloc
countries. 

In contrast, Americans have a totally different attitude. Regardless of
age, status or mental capabilities, they tend to get together and unite
as an important part of their lives. The USA is a country of numerous
trade and industrial associations, but the U.S. law has been also
conducive to the origination of holding companies, corporations and
trusts, regardless of differences across states. Americans of all ages, all
conditions, and all dispositions, constantly form associations. They have
not only commercial and manufacturing companies, in which all take
part, but associations of a thousand other kinds – religious, moral,
serious, futile, extensive, or restricted, enormous or diminutive. […] Thus
the most democratic country on the face of the earth is that in which
men have in our time carried to the highest perfection the art of pursuing
in common the object of their common desires, and have applied this
new science to the greatest number of purposes*. 

When it comes to associations, three separate sectors can be
identified:

• public (central and local government and their agencies),
• business (profit-oriented organisations which generally run

business activities in the full sense of this phrase),
• non-profit sectors (organisations which operate on a non-for-profit

basis, outside the government structures).
Economic growth and business events mean that also new forms of

associations emerge. One of the examples is the popular institution of
clusters, predominantly in the sphere of new technologies.

A cluster is understood as a group of enterprises which operate in the
same or related sectors as well as institutions and organisations which
are interconnected through a network of mutual dependencies and
which both compete and collaborate with one another.
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w du żej mie rze in sty tu cji do ta cji unij nych, re ali zo wa nych w ra mach
struk tu ry kla stra. In sty tu cja ta jak że mło da na na szym ryn ku po ka zu je,
iż ze wnętrz ne do fi nan so wa nie po tra fi być do sta tecz nym bodź cem dla
przed się bior cy do zrze sze nia się w okre ślo nym by cie (tu nie for mal nym)
i pod po rząd ko wa nie wła snych in te re sów in te re som gru py. 

Oczy wi ście w Pol sce na dal pod sta wo wą for mal ną struk tu rą praw ną zrze -
sza nia się jest sto wa rzy sze nie re gu lo wa ne usta wą o sto wa rzy sze niach.

Ko rzy ści zrze sza nia
Co raz po wszech niej sze sta je się dą że nie do kon so li da cji ka pi ta łów

pod mio tów go spo dar czych w ce lu pod ję cia rów no rzęd nej wal ki z in we -
stu ją cy mi oraz ofe ru ją cy mi w Pol sce swe to wa ry i usłu gi pod mio ta mi
go spo dar czy mi po cho dzą cy mi z kra jów wy so ko roz wi nię tych. Kon so li -
da cja ta jest jed nak że trud na do za ak cep to wa nia, wią że się wie lo krot -
nie z fak tycz nym wy zby ciem się władz twa nad pod mio tem lub utra ta
spra wo wa nej w nim funk cji. Z dru giej stro ny po wsta wa nie du żych pod -
mio tów go spo dar czych unie moż li wia funk cjo no wa nie mniej szym jed -
nost kom. Na to miast zrze sze nie w ro zu mie niu po ro zu mie nia pod mio tów
jed nej bran ży po zwa la na sko rzy sta nie z do bro dziejstw part ner stwa
i współ pra cy przy jed no cze snym za cho wa niu od ręb no ści struk tu ry. Do -
świad cze nia in nych branż wska zu ją na na stę pu ją ce ko rzy ści pły ną ce ze
zrze sza nia:

• za rzą dza nie or ga ni za cją, wpro wa dze nie jed no li tych za sad, 
• współ pra ca i part ner stwo lo kal ne,
• stan da ry za cja usług,
• wpro wa dze nie (za kup) no wych kosz to chłon nych tech no lo gii, tu

m.in. w za kre sie IT, pod no szą cych ja kość świad czo nych usług,
• spraw ne po zy ski wa nie fun du szy (w tym m.in. unij nych) – ko rzy sta -

nie z do radz twa i do świad czeń człon ków,
• wspól na pro mo cja i mar ke ting bran ży,
• lob bing na szcze blu kra jo wym,
• po wo ła nie ze spo łu eks per tów do prac nad prze pi sa mi ma ją cy mi

na ce lu wspie ra nie bran ży, 
• po wo ła nie ośrod ków ba daw czych ma ją cych na ce lu sta łe do sko -

na le nie tech no lo gii,
• po wo ła nie ośrod ków kształ ce nia w ce lu uzu peł nia nia nie do bo rów

ka dro wych, z moż li wo ścią łą cze nia za so bów rze czo wych,
• re ali za cja wspól nych du żych przed się wzięć go spo dar czych,
• wspól ny udział (i fi nan so wa nie udzia łu) w kon fe ren cjach czy tra -

gach bran żo wych.
Jak po ka zu ją do świad cze nia Eu ro py Za chod niej, współ pra ca po mię -

dzy przed się bior ca mi jest jed nym z klu czo wych wa run ków roz wo ju firm.
Oprócz ww. ko rzy ści da je do dat ko wo lep szy do stęp do in for ma cji lub
więk szą si łę prze tar go wą w kon tak tach z in ny mi pod mio ta mi. Wspól na
re ali za cja przed się wzięć zwięk sza tak że szan se na no we po my sły i in -
no wa cje.

Kon klu zje
Na sze do tych cza so we, bo ga te do świad cze nia w ob słu dze pod mio -

tów go spo dar czych sze ro ko ro zu mia nej bran ży po li gra ficz nej w peł ni
po twier dza ją po trze bę jej kon so li da cji. Przez kon so li da cję ro zu mie my
nie tyl ko na tu ral ną po trze bę łą cze nia się przed się biorstw/pod mio tów
w więk szy byt praw ny (co wy da je się nie unik nio ne, ana li zu jąc hi sto rię

Presence in a cluster offers a number of benefits to companies and
allows them to enhance their competitive advantage, and, in many
cases, also to develop new solutions and innovations. Clusters owe their
popularity largely to EU subsidies, implemented within cluster structures.
This type of institution, still fairly new in Poland, shows that external
funding can provide sufficient stimulus for entrepreneurs to get together
in a specific type of body (here: an informal one), subordinating their
own interests to those of the group. 

Of course, the core legal structure for such unions in Poland is that of
an association (stowarzyszenie), regulated in a dedicated Act on
Associations.

The benefits of associations
It is becoming ever more common for economic operators to

consolidate in order to withstand competition from players coming from
developed economies which invest in Poland and offer their products
and services here. Consolidation is hard to accept and often entails the
disposal of control over an entity or a loss of function. On the other
hand, the origination of large enterprises makes it impossible for smaller
entities to operate. In turn, an association understood as an agreement
between entities operating within the same industry allows them to
leverage the benefits of partnership and to collaborate while retaining
separate structures. Experience from other sectors has revealed the
following benefits of associations:

• organisational management, introduction of unified rules;
• local collaboration and partnerships;
• standardisation of services;
• introduction (purchase) of new, cost-intensive technologies, such

as IT, to improve the quality of services provided;
• efficiency in raising funds (e.g. from the EU) – using members’

advice and experience;
• joint promotion and marketing efforts for the industry;
• country-level lobbying;
• appointing teams of experts to develop legislation in order to

support the industry;
• establishing research centres aimed to improve technologies;
• establishing education centres to bridge staff shortages and share

material resources;
• carrying our major joint business ventures;
• joint participation in industry conferences and fairs (and shared

financing for such participation).
Western European experience has shown that collaboration between

entrepreneurs is among the key preconditions for business growth. Apart
from the aforementioned benefits it additionally offers better access to
information and a stringer bargaining power in contacts with other
organisations or entities. Joint pursuit of various undertakings also
boosts chances for new ideas and innovations.

Conclusions 
Our previous extensive experience in supporting economic operators

from the broadly understood printing industry fully confirms the need
for such consolidation. By consolidation we understand not only the
natural need for enterprises to unite and form larger legal entities (which
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przed się biorstw w Eu ro pie Za chod niej), lecz rów nież ko niecz no ści ich
ści słej współ pra cy w ra mach bran żo wych zrze szeń, sto wa rzy szeń, spół -
dziel ni. Po szcze gól ny przed się bior ca ma nie po rów ny wal nie mniej szą
szan sę na dą żyć za dy na micz nie roz wi ja ją cym się ryn kiem niż gru pa
przed się bior ców dzie lą cych się swo imi do świad cze nia mi. 

Or ga ni za cje po za rzą do we da ją tak że moż li wość two rze nia fi nan so -
wych re zerw na po trze by człon ków. Ta ka idea przy świe ca ła m.in. pró -
bie utwo rze nia fun du szu gwa ran cyj ne go bran ży po li gra ficz nej. Fun du sze
ta kie mo gły by być wy ko rzy sty wa ne m.in. na po moc dla człon ków zrze -
sze nia w za kre sie po zy ska nia ka pi ta łu dłuż ne go (wkła dy wła sne, po rę -
cze nia, gwa ran cje), pro wa dze nie ba dań, wdra ża nie in no wa cji,
przy go to wa nie eks per tyz, współ fi nan so wa nie usług do rad czych (po dat -
ko wych, praw nych, księ go wych).

Zda ję so bie spra wę, iż pro ces ten wy ma ga cza su, prze zwy cię że nia
na tu ral nych opo rów i przy zwy cza jeń. Jed nak że wy da je się on być na tu -
ral ną kon se kwen cją roz wo ju ryn ku, a na wet je dy ną szan są na utrzy ma -
nie się przed się bior cy na dy na micz nie roz wi ja ją cym się ryn ku. 

* Ale xis de To cqu evil le, O de mo kra cji w Ame ry ce, War sza wa 1976, s. 345.

DRU KAR NIE DZIE ŁO WE 

Dru kar nie dzie ło we chlu bią się naj dłuż szą hi sto rią w dzie jach dru kar -
stwa i tra dy cyj nie uwa ża ne by ły za naj waż niej szą gru pę pro du cen tów
w ca łym prze my śle po li gra ficz nym. Ich na zwa wy wo dzi się z dru karń
dru ku ją cych książ ki, obec nie obej mu je rów nież pro duk cję ka len da rzy
książ ko wych, ka ta lo gów w opra wie mięk kiej i in ne pro duk cje, gdzie wy -
stę pu je opra wa grzbie tu. Ry nek wy daw ni czy ksią żek, a tak że cza so pism
i ga zet, po zo sta je ryn kiem de cy du ją cym o ob li czu po li gra fii, nie za leż nie
od dy na micz ne go roz wo ju seg men tu opa ko wań. 

W Pol sce rok 2012 był ko lej nym ro kiem wzro stu licz by ty tu łów wy da nych
ksią żek. Zmie ni ła się na to miast ten den cja do ty czą ca na kła dów ksią żek, po raz
pierw szy od 2005 ro ku łącz ne na kła dy by ły mniej sze niż w ro ku po przed nim.
O ile w 2011 ro ku by ło ok. 10 mln egz. wię cej niż w ro ku 2010, to rok 2012
przy niósł spa dek na kła dów o ok. 3 mln egz. Kon se kwen cją wy mie nio nych
wy żej wy ni ków jest spa dek śred nie go na kła du. Gdy w 2011 ro ku śred ni na -
kład szedł w gó rę i zbli żał się do 3 tys. egz., to w 2012 ro ku był bliż szy 2,5
tys. egz. Wy ni ki te mo gą uza sad niać te zę, że co raz wię cej ksią żek bę dzie dru -
ko wa nych w tech ni ce cy fro wej. Cy fro we ma szy ny dru ku ją ce umoż li wia ją opła -
cal ne dru ko wa nie więk szych na kła dów niż 500 egz. i pro po no wa ne są
zin te gro wa ne li nie wy ko ny wa nia ksią żek w opra wie mięk kiej oraz twar dej,
za wie ra ją ce mo du ły dru ko wa nia cy fro we go i ope ra cji in tro li ga tor skich. 

Spo śród naj więk szych dru karń dzie ło wych w 2012 ro ku z ryn ku znik -
nę ły dru kar nie, któ rych wła ści cie lem by ło pań stwo: Dru kar nia Na uko -
wo -Tech nicz na z War sza wy oraz Dru kar nia Na ro do wa z Kra ko wa.
Rów nież dru kar nia Dom Sło wa Pol skie go od pa ru lat nie wy dru ko wa ła
ani jed ne go ar ku sza.

Pod wzglę dem geo gra ficz nym wy raź nie do mi nu ją fir my z po łu dnia
Pol ski, a szcze gól nie z Kra ko wa. War sza wa (na wet z tzw. wia nusz kiem)
tra ci sys te ma tycz nie po zy cję w dru ku dzie ło wym. Do ty czy to tak że in -
nych ro dza jów pro duk cji po li gra ficz nej.

seems inevitable given the history of entrepreneurship in Western
Europe), but also the need for close collaboration under industry-based
associations, unions or co-operatives. An individual entrepreneur has
incomparably slimmer chances of keeping abreast of dynamic market
developments than a group of entrepreneurs who share their
experience. 

Also non-governmental organisations offer an opportunity to
establish financial reserves for their members. This very idea was behind
the attempts to establish a guarantee fund for the printing industry. Such
funds could be used, among others, to help members of the union in
raising debt capital (own contributions, guarantees, warranties),
research work, implementation of innovations, preparation of expert
opinions, co financing of advisory services (in taxation, law and
accounting).

I do realise that this process requires time and, moreover, natural
resistance and habits must be overcome. However, it seems to be a
natural consequence of market developments and perhaps also the only
chance for entrepreneurs to survive on the dynamically evolving market. 

* Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Chapter V. translated: by Henry Reeve,
revised and corrected, 1839; Source: Project Gutenberg, www.gutenberg.org.

BOOK PRINTERS

Book printing houses can boast the longest history within the industry
and have been traditionally considered as the most important group of
printing companies in the entire industry. While they exclusively printed
books in the past, they currently also produce book calendars/planners,
soft cover catalogues as well as other products which need to have
spine binding. The book publishing market as well as the journal and
newspaper market continue to shape the current landscape of the
industry, regardless of the dynamic growth in the packaging segment. 

In 2012, Poland saw further increase in the number of book titles
published. What changed was the trend in circulation numbers. For the
first time since 2005 the circulation figures were lower than in the
preceding year. While in 2011 the output was by approx. 10 million
items higher than in 2010, year 2012 saw a decline by approx. 3 million
items. As a consequence, the average circulation figures declined as
well. In 2011 the average circulation figures went up and approached
3,000 copies, whereas one year later, in 2012, it was closer to 2,500
copies. These figures may testify to the claim that an increasing number
of books are being printed using the digital technology. Digital printing
machines enable profitable printing for jobs above 500 copies, with
printing companies offering integrated lines for paperbacks and
hardcover books, coupled with modules such as digital printing and
bookbinding. 

In 2012, some of the largest book printers, owned by the state,
disappeared from the market: Drukarnia Naukowo-Techniczna in
Warsaw and Drukarnia Narodowa from Cracow. Also, Dom Słowa
Polskiego has not printed a single sheet for a few years now.
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Za trud nie nie w ana li zo wa nych dru kar niach dzie ło wych w 2012 ro ku
wy no si ło łącz nie pra wie 4 tys. osób. Po rów na nie z za trud nie niem z lat
2010 i 2011 wy ka za ło róż ni cę mniej szą niż je den pro cent. Róż ni ca jest
tak nie wiel ka, że rów nie do brze moż na ją trak to wać ja ko efekt za okrą -
gleń da nych po da wa nych przez dru kar nie. Upraw nio ny wnio sek z tych
in for ma cji jest ta ki, że za trud nie nie w dru kar niach dzie ło wych w mi nio -
nych trzech la tach by ło na tym sa mym lub bar dzo po dob nym po zio mie.

In we sty cje w dru kar niach dzie ło wych w sprzęt i urzą dze nia zo sta ły
nie mal cał ko wi cie wstrzy ma ne. Nie wiel kie uzu peł nia ją ce za ku py są nie -
po rów ny wal nie ni skie w po rów na niu z ogrom ny mi in we sty cja mi z lat
2005-2010. Wy ni ka to z nad mia ru mo cy pro duk cyj nych oraz wy czer pa -
nia środ ków po mo cy unij nej w per spek ty wie 2007-2013.

Wi dać ocze ki wa nie na uru cho mie nie ko lej nych środ ków unij nych już
w per spek ty wie 2014 2020. Rok 2014 bę dzie ukie run ko wa ny na uszcze -
gó ło wie nie za sad ko rzy sta nia ze środ ków fi nan so wych i roz strzy gnię cia
pierw szych kon kur sów – no we ma szy ny ma ją szan sę na in sta la cje praw -
do po dob nie do pie ro w 2015 ro ku. 

Pod wzglę dem zy sku/stra ty w 2012 ro ku na stą pił po wrót do sy tu acji
sprzed kry zy su, czy li do ro ku 2007. Wy stę pu je jed nak róż ni ca w ren -
tow no ści dru karń dzie ło wych, za rów no w sto sun ku do ca łej po li gra fii,
jak i do ren tow no ści dru karń dzie ło wych na po cząt ku kry zy su. Ren tow -
ność ca łej po li gra fii zbli ża się do 4 proc., ren tow ność dru karń dzie ło -
wych le d wie prze kro czy ła 3 proc., pod czas gdy w 2007 ro ku wy no si ła
po nad 6 proc. 

Moż na prze wi dzieć, że dru kar nie dzie ło we znaj du ją swo je miej sce
w no wych re aliach go spo dar czych, jed nak ro bią to w du żej mie rze in -
tu icyj nie, a po win ny ro bić pro fe sjo nal nie. Bra ku je udzia łu w szko le niach
oraz bu do wa nia stra te gii, któ ra po ka zy wa ła by szan se i za gro że nia. Pa -
nu je opi nia, że kry zys mi ja, ale nie wra ca my do po przed nie go miej sca,
je ste śmy w in nych wa run kach i mu si my sto so wać no we na rzę dzia
w pro duk cji, ale przede wszyst kim w za rzą dza niu.

Bi blio te ka Ana liz 
(na podstawie publikacji „Rynek Książki w Polsce 2013”, tom „Poligrafia”, 
Biblioteka Analiz, Warszawa 2013)

Piotr DO BRO ŁĘC KI, Ewa TEN DE REN DA -OŻÓG

RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 
„MAGAZYNU LITERACKIEGO KSIĄŻKI” ZA 2013 ROK 
Po nad 9 mln ksią żek rocz nie, po nad 100 ty tu łów mie sięcz nie, scho -

dzi z taśm pro duk cyj nych te go rocz ne go li de ra ran kin gu dru kar ni dzie ło -
wych ogło szo ne go przez mie sięcz nik „Ma ga zyn Li te rac ki KSIĄŻKI”.
Ry wa li za cję wy gra ły Olsz tyń skie Za kła dy Gra ficz ne Ozgraf, po wra ca jąc
na pierw sze miej sce po sied miu la tach. Nu me rem dwa jest dru kar nia
od lat fi gu ru ją ca na po dium – Opol graf. Trze cie miej sce to naj więk sze
za sko cze nie i naj więk szy awans – Bia ło stoc kie Za kła dy Gra ficz ne. 

Ze sta wie nie „Ma ga zy nu Li te rac kie go KSIĄŻKI” (patrz str. 102) opie ra
się na an kie tach wy sy ła nych do wy daw ców ksią żek. W dzie sią tej edy cji
ran kin gu wy bo ru naj lep szych w Pol sce dru kar ni dzie ło wych do ko na ło 75
przed sta wi cie li ofi cyn. Łącz nie od da no 140 gło sów na 36 dru kar ni. Fre -
kwen cja w tym ro ku by ła wy so ka i du ża w tym za słu ga sa mych dru kar ni,
któ re mo ty wo wa ły swo ich klien tów do ak tyw ne go udzia łu w ran kin gu.

In terms of geography, companies from southern Poland, particularly
Cracow, have taken a strong lead. Warsaw (even with its suburbs and
environs) has been gradually losing its position in book printing as well
as in other types of printed output.

In 2012, total employment in the book printing houses under review
reached nearly 4,000. In comparison with the 2010 and 2011
employment figures, the difference was under one per cent and is so
minute that it might be viewed as a result of rounding off. A sound
conclusion from these data is that employment in book printing houses
has remained the same or nearly unchanged in the last three years.

Investments in machinery and equipment have been nearly entirely
withheld in book printing houses. Slight supplementary purchases are
made but they are incomparably lower than the impressive investments
made in 2005–2010. This situation stems from excessive production
capacities and the fact that the funds from the 2007–2013 EU financial
perspective have dried up.

The industry is already waiting for more EU funding to be untapped
under the 2014–2020 financial perspective. The year 2014 will be spent
fine-tuning participation rules and making decisions in the first
competitive procedures. As a result, new machines are not likely to be
installed before 2015. 

As regards profits and losses in 2012, the industry bounced back to pre-
crisis levels recorded in 2007. However, there is a difference in profitability of
book printers, both in comparison with the printing industry as a whole and
the profitability levels at the onset of the crisis. The entire industry is
approaching a return of 4 per cent whereas book printers have barely exceeded
3 per cent, which is much lower in comparison with over 6 per cent in 2007. 

Book printers seem to be gradually finding a place for themselves in
the new economic reality. However, they seem to be acting intuitively
where professionalisation is needed. The missing elements include
training and strategy building, with due consideration for opportunities
and threats. The prevailing opinion is that the crisis is gradually receding
but the situation has not returned where it used to be. The industry is
operating under different conditions and must apply new tools, not only
in production but, first and foremost, in management.

Biblioteka Analiz 
based on ‘Rynek Książki w Polsce 2013’ [The Book Market in Poland], volume ‘Poligrafia’ 
[Printing industry], Biblioteka Analiz, Warsaw 2013

Piotr DOBROŁĘCKI, Ewa TENDERENDA-OŻÓG

2013 RANKING OF BOOK PRINTING HOUSES 
BY ‘MAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKI’ 
More than nine million books per year and over 100 titles a month

leave the production lines of this year’s leader of the ranking of book
printing houses announced by the literary monthly ‘Magazyn Literacki
KSIĄŻKI’. The winner is Olsztyńskie Zakłady Graficzne Ozgraf, which has
returned to position no. 1 after seven years. The runner-up is Opolgraf,
a printing house which has been among the top providers for many
years. The third position is held by Białostockie Zakłady Graficzne, the
greatest surprise and the most impressive leap in the ranking. 



RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 

www.rynek-ksiazki.pl

Kompendium wiedzy o rynku wydawniczo-księgarskim:

– analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku

– prezentacje największych firm wydawniczych, hurtowni i  sieci księgarskich (charakterystyka 
firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek itp.)

– liczne tabele i zestawienia; m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości 
produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek

– przegląd najważniejszych wydarzeń jakie zaszły na rynku wydawniczo-księgarskim w okresie 
2012-połowa 2013 roku.

Wydawnictwa – 80 zł, Dystrybucja – 70 zł, Poligrafia – 50 zł, Papier – 55 zł, Who is who – 65 zł. 
Komplet (5 tomów) – 250 zł.
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W an kie tach re spon den ci przy zna ją dru kar niom oce ny od 1 do 5,
gdzie 5 jest oce ną naj wyż szą, w pię ciu ka te go riach: ja kość pro duk cji,
ter mi no wość jej re ali za cji, ela stycz ność na uwa gi kon tra hen tów, kon -
tak ty in ter per so nal ne oraz sa tys fak cja z za kre su świad czo nych usług.
Oce ny mno żo ne są przez tzw. wskaź nik wa gi po szcze gól nych ka te go rii,
za naj waż niej sze uzna jąc ja kość i ter mi no wość, a za naj mniej wa żą cą –
sa tys fak cję z za kre su usług.

Dru gie miej sce Opol gra fu też nie dzi wi. Od 2007 ro ku opol ska dru -
kar nia by ła za wsze w pierw szej trój ce ran kin gu. Ja ko je dy na od po cząt -
ku ran kin gu utrzy mu je się w naj ści ślej szej czo łów ce, nie tra cąc re no my
wśród zle ce nio daw ców. Opol graf cie szy się u wy daw ców peł nym za -
ufa niem pod wzglę dem rze tel no ści wy ko ny wa nych usług, ja ko ści i ter -
mi no wo ści, a co za tym idzie – tak że lo jal no ścią. Z nie któ ry mi
współ pra ca trwa nie prze rwa nie od wie lu lat.

Za ska ku ją ce zwro ty ak cji w dzie sią tej edy cji ran kin gu za fun do wa ły
Bia ło stoc kie Za kła dy Gra ficz ne, któ re awan so wa ły na trze cie z 14. miej -
sca. W 2004 ro ku za ję ły czwar te miej sce w ran kin gu, rok póź niej szó -
ste, a ko lej ne la ta to miej sca prze waż nie po za pierw szą dzie siąt ką.
I na gle nie spo dzian ka – trze cie miej sce. Czwar te miej sce na le ży do Abe -
di ka, pią te do Za po lek su, szó ste do Dru kar ni Skle niarz, a siód me do dru -
kar ni Re ad Me, któ ra nie ste ty spa dła na tę po zy cję z ubie gło rocz ne go
dru gie go miej sca. Pierw szą dzie siąt kę za my ka ją: So wa, Dru kar nia Wy -
daw ni cza im. W. An czy ca i Za kład Gra ficz ny Co lo nel. Bar dzo do brze oce -
nio na zo sta ła Edi ca, nie ste ty mia ła zbyt ma ło wska zań. 

W ce nie za wsze jest punk tu al ność i ter mi no wość. Dru kar nia In te rak,
jak in for mu je je den z wy daw ców, do star cza na wet 80 proc. za ma wia -
nych ty tu łów przed wy zna czo nym ter mi nem. 

Z ran kin gu wy ni ka zu peł nie nie zła kon dy cja dru kar ni dzie ło wych,
zwłasz cza tych, któ re znaj du ją się na je go szczy cie. Wi dać wy raź nie, że
zdo by wa ją za mó wie nia, że po tra fią współ pra co wać z klien ta mi, są
otwar te i przy ja zne dla nich, bo dzi siaj nie ma in ne go spo so bu na osią -
gnię cie suk ce su. Opi nie wy daw ców są jed no znacz ne – ja kość, ce na i ter -
mi no wość – i wi dać, że po li gra fia to do brze ro zu mie. Zwy cię ża wy so ki
po ziom edy tor ski, któ ry dzi siaj jest zna czą cą kon ku ren cją dla pu bli ka cji
elek tro nicz nych. A że po ziom jest wy so ki, świad czy du ży udział eks por -
tu w pro duk cji nie mal wszyst kich czo ło wych dru kar ni z ran kin gu. 

(Ma ga zyn Li te rac ki KSIĄZKI, nr 10/2013)

The ranking (see p. 102) is based on responses to survey
questionnaires distributed among book publishers. In the ninth edition
of the ranking, the best book printing houses in Poland were selected
by 75 respondents representing publishers. In total, 140 votes were cast
on 36 printing houses. The response rate was high this year, which is
largely thanks to the printing houses themselves as they encouraged
their clients to take part in the ranking. 

In their surveys, the respondents are asked to assign a rating from 1
(lowest) to 5 (highest) in five categories: quality of output, timeliness,
flexibility in responding to clients’ suggestions, interpersonal contacts
and satisfaction with the range of services offered. The ranks are then
multiplied by weights for each category, with quality and timeliness
having the highest weights and satisfaction with the range of services
having the lowest weight.

The second position for Opolgraf is not surprising, either. This provider
from Opole has been always in the Top 3 since 2007. It has also been
the only player which has remained in the very top without losing
reputation among the clients. Opolgraf enjoys full trust and confidence
among publishers for its reliability, quality and timeliness, all of which
translate into customer loyalty. Some of its business relationships have
continued uninterruptedly for many years.

There was also a surprising twist in the tenth edition of the ranking,
with Białostockie Zakłady Graficzne advancing to the 3rd position from
its previous 14th place. In 2004, this player came 4th in the ranking,
slipping to the 6th position later and subsequently falling out of the Top
10 in most years. This year’s 3rd position comes as a surprise. Abedik
came fourth this year, followed by Zapolex on the 5th place, Drukarnia
Skleniarz on the 6th and Read Me on the 7th position (the latter
regretfully slipped from the second position in 2012). The remaining Top
10 players are Sowa, Drukarnia Wydawnicza im. W. Anczyca and Zakład
Graficzny Colonel. Very good scores were given to Edica but the overall
number of responses was, regretfully, too low in this case. 

Punctuality and timeliness are always appreciated. One of the
publishers reported that Interak would deliver even up to 80 per cent
of orders before the agreed deadline. 

The ranking has revealed a fairly good standing of book printing
houses, especially the ones with top scores. Clearly, those players know
how to get assignments and how to collaborate with clients. They are
open and friendly because there is no other way to get ahead in today’s
business world. The printing sector clearly understands publishers’
expectations: quality, price and timeliness. High quality of printing and
editing is a competitive advantage over electronic publications
nowadays. And the high quality is also reflected in the great share of
exports, reported by nearly all leading printing houses covered in the
ranking. 

Magazyn Literacki KSIĄŻKI, issue no. 10/2013
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Drukarnia/ Kategoria 

Printing House/ Category 

Olsztyńskie Zakłady
Graficzne OZGraf 2640 2420 1470 972 516 8018 8640 93% 27

Opolgraf (Opole) 2500 2410 1428 964 476 7778 8320 93% 26
Białostockie Zakłady Graficzne 1840 1730 1140 680 344 5734 6080 94% 19

Abedik (Poznań) 660 680 384 264 128 2116 2560 83% 8
Zapolex (Toruń) 520 460 324 208 102 1614 1920 84% 6

Drukarnia Skleniarz (Kraków) 500 420 240 160 88 1408 1600 88% 5
Drukarnia Read Me (Łódź) 340 380 204 152 68 1144 1280 89% 4

Sowa (Warszawa) 300 300 180 120 56 956 960 100% 3
Drukarnia Wydawnicza 

im. W. Anczyca (Kraków) 280 300 180 120 56 936 960 98% 3

Zakład Graficzny Colonel (Kraków) 280 300 168 120 60 928 1280 73% 4
Interdruk (Warszawa) 260 260 156 120 52 848 960 88% 3
Interak (Czarnków) 200 200 120 80 40 640 640 100% 2

Legra (Kraków) 200 200 120 80 40 640 640 100% 2
Edica (Poznań) 200 200 120 80 36 636 640 99% 2

Wydawnictwo Diecezjalne 
i Drukarnia w Sandomierzu 200 200 108 80 40 628 640 98% 2

Wrocławska Drukarnia Naukowa
PAN 180 200 120 80 36 616 640 96% 2

Druk-Intro (Inowrocław) 200 180 108 72 36 596 640 93% 2
Elpil (Siedlce) 100 100 60 40 20 320 320 100% 1

Totem (Inowrocław) 100 100 60 40 20 320 320 100% 1
Drukarnia Perfekt (Warszawa) 100 100 60 40 20 320 320 100% 1
Lotos Poligrafia (Warszawa) 100 100 48 40 16 304 320 95% 1

Pabianickie Zakłady Graficzne 80 100 60 40 20 300 320 94% 1
Poligrafia Janusz Nowak

(Przeźmierowo) 100 100 48 32 20 300 320 94% 1

Drukarnia Pasaż (Kraków) 100 100 48 32 16 296 320 93% 1
Edit (Warszawa) 80 100 60 40 16 296 320 93% 1

Transdruk (Kraśnica) 100 100 48 32 16 296 320 93% 1
Drukarnia Fornator (Toruń) 100 80 48 40 16 284 320 89% 1

Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
(Poznań) 100 80 48 32 16 276 320 86% 1

Rzeszowskie Zakłady Graficzne 80 80 60 32 16 268 320 84% 1
Hornet (Łódź) 80 80 48 40 20 268 320 84% 1

Na Księży Młynie Drukarnia (Łódź) 80 80 48 40 16 264 320 83% 1
Dimograf (Bielsko Biała) 80 80 48 32 16 256 320 80% 1

Wydawnictwo i Drukarnia
Bernardinum (Pelpin) 80 80 48 32 16 256 320 80% 1

Grafmar (Kolbuszowa Dolna) 80 60 48 32 16 236 320 74% 1

Zakład Poligraficzny Techgraf
(Łańcut) 80 60 48 32 16 236 320 74% 1

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
Pozkal (Inowrocław) 80 60 48 32 12 232 320 73% 1
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Partnerzy projektu/Partners

DOSTAWCY/SUPPLIERS
Partner Generalny/General Partner

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Partner Główny Rozdziału Druku Cyfrowego/Main Partner – Digital Printing
Ricoh Polska Sp. z o.o.

Partner Główny Rozdziału Druku Fleksograficznego/Main Partner – Flexo Printing
DuPont Poland Sp. z o.o.

Partner Główny Rozdziału Produkcji Opakowań/Main Partner – Printed Packaging
ECMA Polska

Partnerzy/Partners
Agfa Graphics NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Michael Huber Polska Sp. z o.o.
Sun Chemical Sp. z o.o.

MMP Neupack Polska Sp. z o.o. 
Grafikus – Systemy Graficzne Sp. z o.o.

SCORPIO Sp. z o.o.

FIRMY POLIGRAFICZNE/PRINTING COMPANIES
Partner – Mistrz Drukarski Raportu/Partner – Printing Master of the Report

Drukarnia Interak Sp. z o.o

Partnerzy/Partners
UDS Sp. z o.o.
Drukarnia WL
Opolgraf S.A.

UPR Pasja Jacek Stencel
Follak Sp. z o.o. Sp. k.

Drukarnia Ortis Sp. z o.o.
Qartis S.A.

INNE/OTHERS
Partnerzy/Partners

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Bank Gospodarstwa Krajowego

Deutsche Bank Polska S.A.
Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy
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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
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Związek Pracodawców ECMA Polska

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

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

PRASA BRANŻOWA/TRADE PRESS
Poligrafika

Opakowanie
Świat Druku

Świat Poligrafii
Print & Publishing

Packaging
Vidart

Rynek Książki
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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 
• 9 adiunktów
• 1 wykładowców

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
• 9 PhD
• 1 Lecturers

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
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In sty tut Pa pier nic twa i Po li gra fii Po li tech ni ki Łódz kiej jest je dy ną w Pol sce po za wy -
dzia ło wą, sa mo dziel ną Jed nost ką uczel ni wyż szej, któ ra od nie mal że 70 lat kształ ci in ży -
nie rów -spe cja li stów dla prze my słu pa pier ni cze go, po li gra ficz ne go i prze twór cze go. Pro ces
kształ ce nia jest re ali zo wa ny przy współ pra cy z prze my słem, co gwa ran tu je uzy ska nie wy -
so kich kwa li fi ka cji za wo do wych i uła twia zna le zie nie pra cy w za wo dzie. Po twier dze niem
wy so kiej ja ko ści pro ce su dy dak tycz ne go jest cer ty fi kat ECTS La bel, nada ny ca łej Po li tech -
ni ce Łódz kiej przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

Od ro ku 2008 In sty tut pro wa dzi stu dia I stop nia (in ży nier skie) i II stop nia (ma gi ster -
skie) na kie run ku „Pa pier nic two i Po li gra fia” zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w tzw. pro -
ce sie bo loń skim. Ma jąc na uwa dze ko niecz ność cią głe go pod no sze nia ja ko ści kształ ce nia,
od 2015 ro ku bę dą uru cho mio ne no we stu dia II stop nia o pro fi lu prak tycz nym, zo rien to -
wa ne na efek tyw ne zdo by wa nie nie tyl ko wie dzy teo re tycz nej, ale tak że prak tycz nych
kwa li fi ka cji za wo do wych.

Obec na ilość stu den tów wy no si: na stu diach dzien nych I stop nia – 144, II stop nia –
38, stu diach za ocz nych I stop nia – 31 i stu diach po dy plo mo wych 12 osób. Stu dia pa pier -
ni cze i po li gra ficz ne w Po li tech ni ce Łódz kiej ukoń czy ło 2042 oso by, w tym ok. 41 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.

Obok pro ce su dy dak tycz ne go, In sty tut pro wa dzi ba da nia na uko we w za kre sie tech no -
lo gii ce lu lo zy, pa pie ru, prze twór stwa pa pier ni cze go i po li gra fii a tak że eks plo ata cji ma -
szyn pa pier ni czych, prze twór czych i po li gra ficz nych. Ba zę apa ra tu ro wą sta no wią
no wo cze sne urzą dze nia w ska li od la bo ra to ryj nej do pół tech nicz nej, speł nia ją ce nor my
EN-ISO. O sil nej po zy cji Jed nost ki świad czy rów nież cy klicz ne or ga ni zo wa nie wła snej, mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji tech nicz no -na uko wej INPAP.

Dzia łal ność In sty tu tu jest re ali zo wa na w czte rech 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 Prze twór czych oraz 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 łącz nie 19 na uczy cie li aka de mic kich. Wśród nich, 6 osób to
pra cow ni cy sa mo dziel ni – pro fe so ro wie i dok to rzy ha bi li to wa ni.

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 m.in. z uczel nia mi z Fran cji, Fin lan dii, Nie miec, Sło wa cji, Czech, Ukra -
iny oraz sto wa rzy sze nia mi i przed się bior stwa mi. W istot ny spo sób przy czy nia się to
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.

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. 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.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź,
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

Zapraszamy wszystkich na nową stronę: www.inpap.p.lodz.pl 
i www.inpap.p.lodz.pl/nasi-partnerzy  

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

For almost 70 years  the Institute of Papermaking and Printing has been the only extra-
faculty and independent unit of the Technical University of Lodz which has been educating
specialist engineers in the field of papermaking, printing and converting. The education
process has been carried out in cooperation with industry, which guarantees  obtaining
highly professional qualifications and enables finding employment in the trained
profession. High level of education has been confirmed by ECTS Label Certificate, granted
to the Technical University of Lodz by the European Commission.

Since 2008 the Institute has been organizing bachelor’s degree and full time master’s
degree courses in Papermaking and Printing studies autonomously in accordance with
the principles of the so-called Bologna Process. Considering the necessity of constant
raising the standards of education, the Institute is planning to open a new faculty in 2015,
which is going to be more practice oriented, concentrated not only on acquiring theoretical
knowledge but also obtaining the practical professional qualifications.

The current number of students amounts to: the full-time degree – 144, second degree
-  38, extramural degree – 31 and postgraduate courses - 12. Already 2042 students have
graduated from the Paper and Printing faculties, including 41 foreigners. The average
number of graduates in the last 3 years amounts to 60 persons.

Apart from the didactic process, the Institute conducts scientific research on the
technology of cellulose, paper, paper converting and printing, as well as operation of
papermaking, converting and printing  machines. The equipment consists of state-of-art
appliance, from laboratory to half-technical scale, complying with the requirements of
EN-ISO. Strong position of the Institute is also evidenced by INPAP – a regularly organised
international technical and scientific conference.

The activity of the Institute is realized by four departments: Pulp Technology, Paper
Technology and Paper Converting, Paper and Fiberboard Machines, Thermal Equipment
and Converting Machines, Printing Technology and Machinery. The academic staff consists
of 19 members, including 6 professors and assistant professors. 

The Institute of Papermaking and Printing is continuously developing contacts and
cooperation with higher education intuitions from abroad, like for example  universities
from France, Finland, Germany, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, and also with various
organizations and companies. This collaboration contributes to modernization of
educational process and research development. For our students it opens up the
opportunity to broaden their knowledge and gain practice also in other countries.

The help for students derives from close and friendly collaboration with the industry
and with the Foundation for Development of Printing Human Resources. In return the
Institute promotes these companies by organizing seminars and exhibitions, where their
activities, achievements and goals are being presented. Such initiatives result in
consolidation of relations and cooperation in the sphere of didactics, especially in assuring
the appropriate level of education. 

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



Ponad pół wieku 
dzialalności na rzecz polskiego drukarstwa
COBRPP

ul. Miedziana 11

00-958 Warszawa

tel./fax [48] 22 620 80 70, 22 620 9138

www.cobrpp.com.pl

Pierwsze w Polsce wyłącznie naukowe czasopismo
poligrafów stało się faktem. 
Postulowane od lat przez środowiska akademickie

pismo publikujące dokonania naukowo-badawcze

jest wynikiem decyzji podjętej przez COBRPP

po konsultacji ze środowiskiem. 

Zamieszczane są w nim artykuły recenzowane 

przez specjalistów z kilkunastu ośrodków repre-

zentujących różne dyscypliny naukowe. 

Tematyka pisma obejmuje poligrafię traktowaną

jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki.



❱❱ analiza rynku poligraficznego 

❱❱ pogłębianie wiedzy przedsiębiorców nt pozyskiwania funduszy
na rozwój przedsiębiorstw

❱❱ edukacja zawodowa

❱❱ promocja polskiej branży poligraficznej na świecie

❱❱ współpraca z branżowymi organizacjami samorządowymi

❱❱ budowa wizerunku branży

❱❱ reprezentacja interesów branży na forum europejskim

Działalność Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga to:



❱❱ wsparcie i  realizacja inicjatyw branżowych wobec polskich i europejskich 
władz rządowych oraz samorządowych

❱❱ współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi
w ramach reprezentacji interesów branżowych

❱❱ wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa, tel./fax 4822 652-19-33
e-mail:kancelaria@bractwogutenberga.pl www.bractwogutenberga.pl



Speedmaster. Nie do pokonania.

Kiedy inni mówią, my drukujemy. 

Ściągnij bezpłatną aplikację na swój smartfon 

lub tablet ze strony SpeedmasterUnbeatable.com 

i zeskanuj szare pole po lewej stronie. 

Dowiedz się więcej od Heidelberga:

www.SpeedmasterUnbeatable.com

Speedmaster.

Nie do 

pokonania.




