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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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Słowo wstępne Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji
IV edycji raportu pn. „Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem w Polsce”

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’

Szanowni Państwo,
z przyjemnością objąłem honorowym patronatem IV edycję raportu
pn. „Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem w Polsce”, który powstał w ramach projektu Promocja polskiej poligraﬁi.
Rynek poligraﬁi w Polsce w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczy wartość sprzedanej produkcji. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. dział Poligraﬁa i reprodukcja zapisanych nośników informacji osiągnął wartość powyżej 10 mld zł.
Poligraﬁa jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu przetwórczego, dlatego jestem przekonany, że analiza ujętych
w raporcie obszarów pozwoli na rzetelne przedstawienie tej gałęzi gospodarki. Mam również nadzieję, że będzie on stanowił cenne źródło
informacji.
Chciałbym podziękować pomysłodawcom tego projektu, czyli Polskiemu Bractwu Kawalerów Gutenberga, za podejmowane działania
na rzecz rozwoju sektora poligraﬁcznego i wydawniczego w Polsce.
Życzę wielu sukcesów w Państwa działalności.
Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki

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.
Janusz Piechociński
Deputy Prime Minister, Minister of Economy
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Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
The Polish Guild of Gutenberg Knights
Czwarte wydanie raportu to niewątpliwie godna okazja do krótkiej
wymiany opinii o stanie obecnym oraz perspektywach naszego przemysłu. Pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że badanie, które trzymają Państwo w swoich dłoniach, zostało przyjęte i zaakceptowane nie tylko
przez uczestników rynku, ale również, co bardzo istotne, przez jego otoczenie jako najważniejsze, miarodajne źródło informacji o branży.
Fakt, że prognozy zawarte w dotychczasowych wydaniach spełniły
się niemalże w 100%, dodatkowo podnosi wartość wydawnictwa. Dzięki pracy zespołu nie tylko instytucje ﬁnansowe, ale również naukowcy
i analitycy dostrzegają sukcesy naszego środowiska. Dowodem na to
jest chociażby raport pod redakcją Jerzego Hausnera „Konkurencyjna
Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”, w którym
poligraﬁa została wskazana jako jedna z sześciu branż polskiej gospodarki, która szczególnie zasługuje na wsparcie rządowe ze względu
na obecny poziom i szanse dalszego rozwoju. Szkoda, że do dnia dzisiejszego nie udało nam się osiągnąć porównywalnego sukcesu, jeżeli
chodzi o podnoszenie świadomości przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych, ale nie tracąc nadziei ciągle nad tym pracujemy. Tyle
autoreklamy!
Jaka jest aktualna sytuacja branży, zobaczą Państwo na stronach raportu, więc proszę pozwolić, że stan ten skwituję krótko – jest OK!
Spodziewam się w tym miejscu głosu sprzeciwu, bowiem łyżka dziegciu znajduje się wszędzie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z sytuacją branży w innych krajach Unii Europejskiej u nas jest
naprawdę dobrze.
Sytuacja w obszarach szczególnie dotkniętych kryzysem ustabilizowała się, podczas gdy pozostałe przeżywają dynamiczny rozwój. Co jednak cieszy najbardziej, poprawiło się samopoczucie przedsiębiorców,
którzy w zasadniczej większości z optymizmem patrzą w przyszłość.
Wnioski wyciągnięte z dotychczasowych edycji raportu doprowadziły do podjęcia decyzji o wyodrębnieniu z badania trzech rozdziałów dedykowanych drukowi cyfrowemu, ﬂeksograﬁcznemu oraz produkcji
opakowań kartonowych. Wskazane obszary mają w opinii autorów oraz
przedsiębiorców największe szanse na dalszą dynamiczną ekspansję
i mogą w przyszłości wymagać indywidualnych analiz.
Zależy nam nie tylko na tym, by raport był opiniotwórczy w zakresie
dnia dzisiejszego branży, ale by stał się narzędziem pomocnym w podejmowaniu rozważnych decyzji inwestycyjnych i wytyczaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw. Wszystko wskazuje bowiem na to, że w okresie
tzw. nowej perspektywy unijnej, czyli do roku 2020, będzie to możliwe.
Powodów ku temu jest kilka, spośród których wiele wskazywałem
w moich wypowiedziach zamieszczanych w poprzednich edycjach raportu. Przypomnę tylko niektóre z nich: niski koszt wysoko wykwaliﬁkowanej i zmotywowanej kadry pracowniczej, dostępność najbardziej
zaawansowanych technologii, duży, rozwijający się rynek wewnętrzny,
zwiększająca się aktywność na rynkach zagranicznych, świetne położenie geograﬁczne oraz systematycznie rosnące koszty wytwarzania
na rynkach dalekowschodnich.

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.
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Są również nowe czynniki, które powinny nam pomóc osiągać sukcesy, mianowicie duże fundusze europejskie, z których co prawda trudniej będzie skorzystać, aby kupić czterokolorową maszynę
półformatową, ale które zagwarantują dalszy stabilny rozwój naszej gospodarki. Na drugim miejscu postawiłbym sytuację na wschodzie Europy, mogącą spowodować krótkoterminowe perturbacje w obrocie
gospodarczym, która jednak jednoznacznie uzmysławia inwestorom, że
Polska jest ostatnim bezpiecznym, wysuniętym najdalej na wschód krajem, w którym można, wykorzystując powyżej wymienione atuty, tworzyć ośrodki produkcyjne i organizować zespoły ludzkie dedykowane
zaspokajaniu popytu za wschodnią rubieżą Unii.
Rosja Putina zyskała Krym, ale straciła wiarygodność, co może być
dla nas korzystne. Również warto wspomnieć o rosnącym w Polsce potencjale badawczo-naukowym, który musi sprzyjać rozwojowi innowacyjnych obszarów gospodarki, do których nasza branża musi należeć.
Na koniec nie zapomnijmy o tym, co musimy sobie zapewnić sami, czyli
o możliwości wykorzystania dostępnych efektów synergii pomiędzy istniejącymi ﬁrmami. Jeżeli nie łączyć się, to przynajmniej powinniśmy
współpracować, by szybciej i skuteczniej rozwijać rynek! Z tego względu władze Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga zdecydowały się
ze wszystkich sił wesprzeć inicjatywę powołania do życia ECMA Polska,
jak również deklarują gotowość do podobnych działań w przyszłości.
Nasza gałąź przemysłu zasługuje na znacznie więcej uwagi ze strony
samorządów, rządu, parlamentu oraz władz europejskich. Jednak by to
osiągnąć, musimy skutecznie dopominać się o swoje prawa. Między innymi z tego powodu przyłączyliśmy się do inicjatywy Mazowieckiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Izby Rzemiosła w Düsseldorﬁe,
w wyniku której powstał katalog priorytetowych, z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemieślników, spraw do załatwienia w nowo wybranym Parlamencie Europejskim. Katalog ten
publikujemy poniżej. W dokumencie tym brakuje specyﬁcznych dla naszej branży kwestii, co możemy i powinniśmy uzupełnić, by dać szansę
wykazać się posłom!
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 shortterm 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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WSPÓLNE POSTULATY
MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W WARSZAWIE
ORAZ
HANDWERKSKAMMER DÜSSELDORF
WOBEC POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

COMMON POSTULATES
OF THE MAZOVIAN CHAMBER OF CRAFTS AND
ENTREPRENEURSHIP IN WARSAW
AND
HANDWERKSKAMMER DÜSSELDORF
TO THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Priorytety:
• Zmniejszenie bezrobocia w Europie, zwłaszcza wśród młodzieży, wspieranie kształcenia dualnego i zagwarantowanie mobilności edukacyjnej
• Wzmocnienie pozycji gospodarki europejskiej, stworzenie optymalnych warunków rozwoju sektora MSP
• Zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w energię, wykorzystanie
wytwórczego potencjału rzemiosła w tym zakresie
• Zredukowanie biurokracji, wspieranie stanowienia prawa
uwzględniającego interesy małych i średnich przedsiębiorstw

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. Zmniejszenie bezrobocia w Europie, zwłaszcza wśród młodzieży, wspieranie kształcenia dualnego i zagwarantowanie mobilności edukacyjnej
Nasze postulaty
• Uznawanie tytułów mistrzowskich i czeladniczych na obszarze
UE: Uzyskanie kwaliﬁkacji mistrzowskich i czeladniczych powinno być
traktowane jako jednoznaczna gwarancja wysokiej jakości przygotowania zawodowego.
• Zrównanie wartości wykształcenia zawodowego i akademickiego: Zapewnienie traktowania kwaliﬁkacji mistrzowskich na równi
z akademickim stopniem licencjata w Europejskich Ramach Kwaliﬁkacji.
• Wsparcie dla systemu kształcenia wewnątrz- i ponadzakładowego: Ze względu na pogłębiającą się specjalizację kształcenie wewnątrz małej ﬁrmy nie zawsze jest możliwe we wszystkich obszarach
specjalizacji, których znajomość jest potrzebna w danym zawodzie.
Dlatego też należy wspierać system umożliwiający wymianę między
ﬁrmami. To zadanie powinny realizować ośrodki kształcenia zawodowego przy izbach i cechach rzemieślniczych.
• Wsparcie dla edukacyjnej mobilności: W związku z opracowaniem
nowego europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+, obejmującego międzynarodową wymianę uczestników szkolenia zawodowego, należy stworzyć dodatkowy system coachingu. Ten system

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.

powinien zapewnić młodym pracownikom i uczestnikom szkolenia
zawodowego dostateczne środki umożliwiające taką międzynarodową wymianę.
• Przestrzeganie obowiązujących (w danym kraju) warunków zatrudnienia i płacy: Pracownicy zagraniczni muszą być zatrudnieni
zgodnie z przepisami prawa krajowego. Urzędy krajów członkowskich
Unii powinny mieć możliwość kontrolowania przestrzegania prawa
w zakresie wynagrodzeń i warunków pracy. Należy unikać „dumpingu” płacowego i socjalnego.
2. Wzmocnienie pozycji gospodarki europejskiej, stworzenie optymalnych warunków rozwoju sektora MSP
Nasze postulaty:
• Wprowadzenie jednolitych norm prawnych dla MSP na rynku
EU: Przyspieszenie prac nad tym projektem ułatwi działanie przedsiębiorstw z sektora MSP na jednolitym rynku UE.
• Utrzymanie obecnej deﬁnicji wyróżniającej MSP: Na tej deﬁnicji
oparta jest obecna, słuszna w założeniach polityka wspierania, wyrównywania szans i niewelowania przeszkód, jakie napotykają MSP
w konkurencji z dużymi ﬁrmami.
• Wprowadzenie regularnych konsultacji parlamentarzystów UE
z przedstawicielami sektora MSP: Takie spotkania pozwolą na przybliżenie problematyki sektora MSP parlamentarzystom.
• Zniesienie barier w polityce podatkowej poszczególnych krajów,
naruszających równość konkurencji: Polityka podatkowa w UE musi umożliwiać jednolite warunki konkurencji i nie może hamować działań wykraczających poza granice danego kraju.
• Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
powinno być zorientowane na wdrażanie: W przypadku rzemiosła innowacje należy widzieć szerzej – jako techniczne, organizacyjne, ale także socjalne innowacje, które powinny być bardziej
wspierane.
• Poprawianie regulacji i norm odnoszących się do sektora MSP:
Normy ustalane dla MSP muszą uwzględniać praktyczne możliwości
tych ﬁrm i nie mogą prowadzić do ich wykluczenia z rynku.
• Wzmacnianie i dalszy rozwój potencjału MSP w regionach UE:
Fundusze strukturalne pomagają niwelować różnice w rozwoju poszczególnych regionów poprzez wzmocnienie specyﬁcznych lokalnych
atutów. Nacisk należy położyć na kształcenie zawodowe, zapewnienie dopływu fachowego personelu i tworzenie infrastruktury.
• Wzmacnianie potencjału MSP na obszarach wiejskich: Należy
wzmacniać potencjał regionów rolniczych, rozwijając procedury ich
wspierania. Wspólna polityka rolna UE musi nie tylko w dotychczasowy sposób wspierać rolnictwo, ale też powinna uwzględniać postulat zintegrowanego rozwoju działających na tych obszarach MSP,
niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem.
• Polityka ochrony środowiska nie może być kształtowana w sposób arbitralny: Wartości graniczne dopuszczalnych poziomów emisji nie mogą być w nieskończoność zaostrzane. Konieczna jest
długofalowa, realistyczna strategia w tym obszarze.
• Europejskie regulacje w zakresie polityki międzynarodowego
transportu towarów i osób kompetencji nie powinny rozciągać
się na kompetencje krajów członkowskich: Europejskie sieci komunikacyjne muszą zapewniać pewność i bezpieczeństwo ruchu towarowego i osobowego. UE powinna zachować dystans w odniesieniu
do przepisów regulujących zasady krajowego, lokalnego transportu.

• 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. Zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w energię, wykorzystanie
wytwórczego potencjału rzemiosła w tym zakresie
Nasze postulaty:
• Stabilne ceny energii i zapewnienie stabilnych, bezpiecznych dostaw w długoletniej perspektywie: Decyzje polityczne nie mogą
skutkować nieproporcjonalnie wysokim wzrostem cen energii bądź
też zagrożeniem dla ciągłości dostaw. Energia jest jednym z najważniejszych składników kalkulacji kosztów. Ceny energii muszą pozostać na racjonalnym, opłacalnym dla produkcji poziomie.
• Promowanie efektywności energetycznej: Optymalizowanie wydajności energetycznej budynków – istnieje tu ogromny potencjał
oszczędnościowy, gdyż przeciętnie w krajach Unii budynki zużywają
ok. 40% całkowitej energii wytwarzanej na obszarze UE.
• Ograniczenie nadmiernej biurokracji w zakresie ochrony środowiska: Wiele przepisów z zakresu emisji i gospodarki odpadami stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie dla MSP. Przepisy powinny
być lepiej dostosowane do realnych możliwości małych przedsiębiorstw.
• Zmniejszenie emisji CO2 z uwzględnieniem interesów gospodarki: UE nie powinna ustalać standardów, które drastycznie osłabiają konkurencyjność jej gospodarki w porównaniu z globalnym poziomem.
• Produkcja żywności powinna mieć priorytet przed biopaliwami: Produkcja biopaliw płynnych i biogazu nie może negatywnie wpływać
negatywnie wpływać na warunki produkcji żywności i pasz i ich pogarszać.
4. Zredukowanie biurokracji, wspieranie stanowienia prawa
uwzględniającego interesy małych i średnich przedsiębiorstw
Nasze postulaty:
• Wytyczenie wyrazistej linii podziału kompetencji między Unią
a krajami członkowskimi: Unia powinna wkraczać tylko w te obszary, gdzie ma niekwestionowane upoważnienia ze strony krajów członkowskich (zasada subsydiarności). Wątpliwości rozstrzyga się
na korzyść krajów członkowskich. Tej zasady powinny się trzymać instytucje europejskie, a instytucje krajowe powinny im o tym przypominać.
• Stworzenie jednolitej europejskiej platformy „one-stop-shop”:
Taka platforma ma umożliwić łatwe zakładanie ﬁrm przez przedsiębiorców europejskich w dowolnym kraju UE.
• Przestrzeganie zasady „Think small ﬁrst”: Obowiązkiem Komisji
jest takie kształtowanie prawa, aby MSP w porównaniu z wielkimi
ﬁrmami nie były obciążane dodatkowymi nieproporcjonalnie dużymi
obowiązkami biurokratycznymi.
• Uproszczenie prawa UE: W najnowszych planach dotyczących ograniczenia biurokracji (tzw. program REFIT) Komisja Europejska zakłada
ograniczenie biurokratycznych frazesów i pustosłowia prawniczego
w wydawanych dokumentach. Zakres podejmowanych działań jest
jednak skromniejszy od zapowiedzi. Narodowe instytucje powinny
naciskać, aby zamierzenia w kierunku odbiurokratyzowania prawa
były realizowane z pełną konsekwencją.
• Wczesne konsultowanie planowanych aktów prawnych UE: Akty prawne i rekomendacje UE powinny być poddawane społecznym
konsultacjom w poszczególnych krajach członkowskich. Wydłuży to
nieznacznie proces legislacyjny, ale pozwoli uniknąć niepotrzebnych
konﬂiktów.
• Ocena skutków regulacji prawnych powinna być poddana kontroli ze strony niezależnych instytucji: Taka zewnętrzna, obiektyw-

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 ocena jest nieodzowna dla stanowienia prawa realnie zmniejszającego obciążenia biurokratyczne.
Stworzenie zrozumiałego, pewnego w działaniu europejskiego
systemu podatków VAT: Taki system zmniejszy ciężary biurokracji
i ułatwi wszelkie procedury wykraczające poza granice jednego kraju.
Ochrona MSP przed niewspółmiernymi obciążeniami formalnymi przy przydzielaniu kontraktów: Postępowania muszą być przejrzyste, niedyskryminujące. Nie można żądać zaświadczeń lub
dowodów, których przedstawienie może być dla MSP bardzo trudne,
kosztowne lub wręcz niemożliwe.
Otwarcie obywatelom dostępu do e-government: Gospodarka
i zarządzanie muszą być dalej digitalizowane, a publiczne usługi,
zwłaszcza te o zasięgu wykraczającym poza granice jednego kraju,
powinny być powszechnie dostępne w technice cyfrowej.
Ujednolicenie standardów ochrony danych w skali Europy: Strumienie danych nie mogą zatrzymywać się na granicach krajów
– transfer danych musi być uregulowany jednolitym prawem.

Andreas Ehlert
Prezes Izby Rzemiosła
w Düsseldorﬁe

Edward Tomasz Połaski
Prezes Mazowieckiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości

• Protecting SMEs against disproportionate burden when
allocating formal contracts: Conduct must be transparent, nondiscriminatory. 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.

Andreas Ehlert
President of the Chamber
of Crafts
in Düsseldorf

Edward Tomasz Połaski
President of the Mazovian
Chamber of
Crafts and Entrepreneurship
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Wstęp
Introduction
Szanowni Państwo,
z przyjemnością prezentujemy Państwu czwartą edycję wspólnego raportu KPMG w Polsce i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga poświęconego rynkowi poligraﬁcznemu w Polsce.
Zdaniem przedsiębiorców 2013 był dobrym rokiem dla branży poligraﬁcznej w Polsce. Badane przedsiębiorstwa znacznie lepiej niż w ubiegłym roku oceniają zarówno ogólną sytuacją na rynku poligraﬁcznym,
jak i indywidualną sytuację własnej ﬁrmy. Zjawiskiem zasługującym
na szczególną uwagę jest wyraźna poprawa nastrojów wśród mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw małych. Wyniki naszego badania pokazują, że ﬁrmy te po trudnym dla nich 2012 r. wróciły na ścieżkę
rozwoju. Prognozy na najbliższe lata też są obiecujące. Większość badanych ﬁrm spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2014 r., do czego bez
wątpienia przyczyni się także stale rosnący eksport towarów i usług poligraﬁcznych z Polski.
Wszystko to nie oznacza jednak, że sytuacja na polskim rynku poligraﬁcznym jest idealna. Branża wciąż walczy z niskim poziomem marż, wysokimi kosztami materiałowymi oraz wysokimi kosztami pracy. W złym
stanie jest system kształcenia nowych pracowników branży poligraﬁcznej, któremu w tegorocznej edycji badania poświęciliśmy odrębną analizę. To, w jaki sposób branża zmierzy się z tymi i innymi wyzwaniami,
w znaczny sposób wpłynie na jej szanse rozwoju w przyszłości.
Aby dostarczyć Państwu jeszcze bardziej miarodajną analizę sektora
poligraﬁcznego w Polsce, po raz kolejny zwiększyliśmy liczbę respondentów biorących udział w naszym badaniu. Wnioski zawarte w najnowszej edycji raportu bazują na odpowiedziach 300 ﬁrm
poligraﬁcznych – prawie 30 więcej niż w zeszłym roku. Ponadto trzy
podrozdziały poświęciliśmy odrębnej analizie technologii i usług, które
na tle całego sektora odgrywają szczególnie istotną rolę – produkcja
opakowań z nadrukiem, druk ﬂeksograﬁczny oraz druk cyfrowy. Wierzymy, że pogłębiona w ten sposób analiza dostarczy czytelnikom jeszcze
pełniejszy obraz sektora poligraﬁcznego w Polsce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że raport
będzie przydatnym źródłem wiedzy na temat sektora poligraﬁcznego
w naszym kraju, zarówno dla samych ﬁrm i przedsiębiorców działających w branży, jak i osób spoza niej.

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 w Polsce

Jacek Bajger
Partner, KPMG in Poland

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Jacek Kuśmierczyk
Chancellor, Polish Guild of Gutenberg Knights
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Najważniejsze wnioski
Key findings
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.

BIORĄC POD UWAGĘ TYLKO MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA, POLIGRAFIA WCIĄŻ POZOSTAJE JEDNĄ
Z NAJSZYBCIEJ ROSNĄCYCH BRANŻ PRZETWÓRSTWA
PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE.
Wartość produkcji sprzedanej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
poligraﬁcznych wzrosła z 9,9 mld zł w 2012 r. do poziomu 10,3 mld zł
w 2013 r. Chociaż realny wzrost był słabszy niż w poprzednich dwóch
latach, pozostał on na stosunkowo wysokim poziomie (6,8% r/r). Pozycja poligraﬁi nie jest już tak mocna jak w 2012 r., kiedy pod względem
dynamiki wzrostu produkcji sprzedanej zajęła drugie miejsce wśród
wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego, ale wciąż należy ona
do najszybciej rozwijających się gałęzi tego przemysłu. Szacujemy, że
w 2013 r. wartość produkcji sprzedanej całego sektora poligraﬁcznego
(uwzględniając także mikroprzedsiębiorstwa) wyniosła 11,7 mld zł,
a do 2015 r. może osiągnąć poziom 13 mld zł.

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.

WARTOŚĆ EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH
Z POLSKI STALE ROŚNIE.
W latach 2009-2013 całkowity eksport produktów przemysłu poligraﬁcznego zwiększył się nominalnie o blisko połowę, sam rok 2013 przyniósł wzrost o 8,8% do poziomiu 5,34 mld zł. Największy udział
wartościowy w eksporcie mają książki, gazety, obrazki i inne wyroby
przemysłu poligraﬁcznego, ale pod względem dynamiki wzrostu wyprzedzają je opakowania i etykiety papierowe/kartonowe. Już 58% badanych ﬁrm poligraﬁcznych sprzedaje na rynki zagraniczne – to blisko
10 punktów procentowych więcej niż w ubiegłorocznym badaniu.

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%.

SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU POLIGRAFICZNYM OCENIANA JEST
CORAZ LEPIEJ, TAKŻE PRZEZ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2013 r. znacznie zwiększył się odsetek ﬁrm uznających sytuacją rynkową za dobrą lub bardzo
dobrą (z 20% do 33%). Jednocześnie odsetek respondentów, którzy
uważają ją za złą lub bardzo złą, zmniejszył się o blisko połowę (21%,
rok temu – 40%). Tradycyjnie najbardziej zadowolone z koniunktury
na polskim rynku poligraﬁcznym są ﬁrmy średnie i duże. Co ciekawe
– największą poprawę nastrojów widać wśród ﬁrm mikro. W aktualnym
badaniu udział negatywnych opinii w tej grupie spadł do rekordowo niskiego poziomu – 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

W 2013 R. PRZEDSIĘBIORSTWA POLIGRAFICZNE BYŁY ZNACZNIE
BARDZIEJ ZADOWOLONE Z WŁASNEJ SYTUACJI NIŻ JESZCZE
W 2012 R. PONAD POŁOWIE BADANYCH FIRM UDAŁO SIĘ
ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ.
Z poprawiającej się koniunktury na rynku poligraﬁcznym w kraju
i za granicą w największym stopniu skorzystały średnie i duże ﬁrmy –
w tej grupie odsetek respondentów deklarujących wzrost sprzedaży
przekracza 70%. Jednak po stosunkowo trudnym 2012 r. na ścieżkę roz-
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woju wróciło także wiele ﬁrm małych i mikro – odpowiednio 48% i 43%
odnotowało większy popyt na sprzedawane produkty i usługi. Tylko jedna czwarta przedsiębiorstw odnotowała straty, co oznacza powrót
do poziomu z 2011 roku.

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.

BRANŻA POLIGRAFICZNA PATRZY OPTYMISTYCZNIE
W PRZYSZŁOŚĆ. BLISKO 60% FIRM WIERZY, ŻE W 2014 R.
UDA IM SIĘ ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ.
Zarówno w przypadku ﬁrm mikro i małych, jak i przedsiębiorstw średnich i dużych odsetek respondentów spodziewających się poprawy wyników zwiększył się o mniej więcej 20 punktów procentowych
w stosunku do zeszłorocznego badania. Wyjątkowo optymistycznych
odpowiedzi udzieliły przedsiębiorstwa średnie i duże – blisko 80% wierzy, że ich przychody zwiększą się w 2014 r.

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.

PONAD POŁOWA BADANYCH FIRM POLIGRAFICZNYCH STOSUJE
DRUK CYFROWY, A DLA 17% STANOWI ON DOMINUJĄCĄ
TECHNOLOGIĘ.
Dla większości badanych ﬁrm poligraﬁcznych druk cyfrowy jest uzupełnieniem oferty. Najczęściej technologia ta odpowiada maksymalnie
za 10% przychodów ﬁrm. W wielu obszarach druk cyfrowy nie może zastąpić tradycyjnych technologii drukarskich, ale przedsiębiorstwa poligraﬁczne wykorzystują jego unikalne zalety. Znaczna większość (65%)
badanych drukarni cyfrowych oferuje swoim klientom możliwość personalizacji wydruków.

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.

PRZEDSIĘBIORSTWA FLEKSOGRAFICZNE DĄŻĄ DO DALSZEGO
ROZWOJU.
Blisko 90% badanych ﬁrm stosujących ﬂeksograﬁę uważa, że technologia ta ma szansę przejmować zlecenia wykonywane dotychczas innymi
technologiami druku. Innym bodźcem rozwoju jest sprzedaż na rynki
zagraniczne. Aż 85% ﬁrm ﬂeksograﬁcznych eksportuje swoje produkty
i usługi, podczas gdy w całej branży poligraﬁcznej odsetek ten wynosi
58%. Firmy ﬂeksograﬁczne chcą dalej rozwijać eksport – ponad 70%
z nich widzi potrzebę stworzenia marki polskiej ﬂeksograﬁi, aby wypromować polskie ﬁrmy za granicą.

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.

WŚRÓD BADANYCH FIRM POLIGRAFICZNYCH 40% ZAJMUJE SIĘ
PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ Z NADRUKIEM.
Najważniejszym odbiorcą opakowań jest branża spożywcza – ponad
50% badanych producentów deklaruje, że drukuje dla niej opakowania.
Do najczęściej wymienianych przez respondentów sektorów należą też
branża kosmetyczna (38%), farmaceutyczna (33%) oraz chemiczna (28%).
Opakowania traﬁają coraz częściej na eksport, zwłaszcza w przypadku
ﬁrm średnich i dużych. W tej grupie ok. 80% sprzedaje opakowania
na rynkach zagranicznych, a dla 23% ﬁrm średnich i dużych eksport jest
źródłem ponad połowy rocznych przychodów ze sprzedaży opakowań.

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.

PRZEDSIĘBIORCY ŹLE OCENIAJĄ SYSTEM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW BRANŻY POLIGRAFICZNEJ.
Ponad 70% badanych ﬁrm twierdzi, że w branży poligraﬁcznej istnieje
problem zbyt małej liczby dobrze wykształconych fachowców na rynku

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
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pracy. Jedynie 27% badanych ﬁrm uważa, że absolwenci kierunku poligraﬁa na uczelniach wyższych posiadają wystarczającą wiedzę, potrzebną do skutecznego wykonywania pracy w wybranej przez siebie
specjalizacji. Podobnie negatywnie oceniana jest wiedza absolwentów
poligraﬁcznych szkół zawodowych – zaledwie jedna piątą przedsiębiorców sądzi, że jest ona na zadawalającym poziomie.

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.
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Metodyka badania
Research methodology
Już po raz czwarty KPMG w Polsce we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga przeprowadziło badanie rynku poligraﬁcznego w Polsce. W najnowszej edycji po raz kolejny udało się
zwiększyć liczbę przebadanych przedsiębiorstw – tegoroczna analiza bazuje na odpowiedziach 300 ﬁrm poligraﬁcznych. Respondentami były osoby ze ścislego kierownictwa ﬁrm.

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.

Badanie odbyło się w lutym i marcu 2014 roku. Większość wywiadów została przeprowadzona przez ﬁrmę badawczą Norstat w formie
badania telefonicznego CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
Ponadto wykorzystano 85 ankiet elektronicznych/papierowych otrzymanych od ﬁrm za pośrednictwem PBKG. Mając na uwadze różnorodność
branży poligraﬁcznej, zarówno pod względem wielkości, jak i proﬁlu
działających w niej ﬁrm, wyniki badania zaprezentowano w podziale
na różne kategorie przedsiębiorstw.
Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) stanowią
32% badanych ﬁrm, podmioty małe (od 10 do 49 pracowników) stanowią 40%, a 28% to podmioty średnie i duże (co najmniej 50 pracowników). Podobnie jak w zeszłorocznym badaniu struktura próby badawczej
zakłada większy udział ﬁrm małych, średnich i dużych ﬁrm niż rzeczywiście występujący w badanym sektorze. Zdecydowała o tym dominująca
rola, którą przedsiębiorstwa te odgrywają na rynku poligraﬁcznym
w Polsce.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie proﬁlu działalności ich
ﬁrmy (dominująca technologia/usługa). Podobnie jak rok temu dominującą technologią w większości badanych przedsiębiorstw okazał się druk

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

Struktura badanych przedsiębiorstw poligraﬁcznych według liczby zatrudnionych
i dominującej technologii/usługi
Structure of surveyed printing companies by employment and dominant technology/service

Struktura badanych przedsiębiorstw poligraﬁcznych według stosowanych technologii/oferowanych usług
Structure of surveyed printing companies by technologies/services
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offsetowy (60%), na drugim miejscu uplasował się druk cyfrowy (17%),
trzecie miejsce zajęła ﬂeksograﬁa (11%). Przy analizie wyników badania brano też pod uwagę, czy ankietowane ﬁrmy zajmują się drukiem
opakowań. Spośród badanych ﬁrm poligraﬁcznych 40% ma w swojej
ofercie opakowania z nadrukiem.
Większość badanych ﬁrm to podmioty działające od długiego czasu
– 64% obecne jest na polskim rynku od ponad 15 lat, a blisko jedna
czwarta – od co najmniej 8 lat. Nowe ﬁrmy, działające na rynku maksymalnie od 3 lat, stanowią tylko marginalną część próby badawczej (2%).
W ankiecie wzięły udział osoby ze ścisłego kierownictwa ﬁrm. Blisko
połowa z nich to właściciele lub współwłaściciele badanych podmiotów, 24% stanowią dyrektorzy lub kierownicy działu, a 18% respondentów pełni funkcję prezesa lub członka zarządu.

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.

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

Struktura respondentów według zajmowanego stanowiska
Structure of respondents by position
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N=300
Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland

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

Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na druk opakowań
Structure of surveyed printing companies by involvement in printing of packaging
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Źródło: KPMG w Polsce
Source: KPMG in Poland
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Sytuacja branży poligraficznej w Polsce
The situation of the printing industry in Poland
Produkcja sprzedana sektora poligraﬁcznego w Polsce w 2012 r.
wzrosła jedynie o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ze
spadkiem sprzedaży zmagały się jednak przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraﬁcznych wzrost produkcji sprzedanej był prawie
tak samo wysoki jak we wcześniejszych latach. Przyczynił się do tego rozwój eksportu towarów i usług poligraﬁcznych z Polski. Szacujemy, że w 2013 r. produkcja sprzedana całego sektora
poligraﬁcznego wyniosła 11,7 mld zł.

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).

W 2012 r. w Polsce działało 8650 przedsiębiorstw poligraﬁcznych,
czyli o 142 mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba mikroprzedsiębiorstw (podmiotów zatrudniających do 9 pracowników), ale sektor poligraﬁczny w Polsce nadal charakteryzuje się
bardzo dużym stopniem rozproszenia. W 2012 r. ﬁrmy mikro stanowiły
aż 92% wszystkich podmiotów w tym sektorze – mniej więcej tyle samo co rok wcześniej. Pod względem gospodarczym dominujące znaczenie mają jednak ﬁrmy średnie i duże (zatrudniające co najmniej 50
pracowników), których w 2012 r. było w Polsce 133. Chociaż w porównaniu z 2011 r. liczba tych ﬁrm nieznacznie się zmniejszyła (o 8), ich
udział w produkcji sprzedanej sektora pozostał na podobnym poziomie
– ok. 60%.
Dla przemysłu poligraﬁcznego jako całości rok 2012 był okresem stagnacji. Realny wzrost produkcji sprzedanej (uwzględniający zmiany cen)
wyniósł jedynie 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.
Stagnacja nie dotyczyła jednak całej branży. Dane GUS sugerują, że
za niską dynamikę wzrostu odpowiadały przede wszystkim słabe wyniki mikroprzedsiębiorstw. W przypadku małych, średnich i dużych ﬁrm
produkcja sprzedana w 2012 r. wzrosła o 8,9% r/r (por. str. 37).

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

Przedsiębiorstwa poligraﬁczne w Polsce wg liczby zatrudnionych (2012)
Printing companies in Poland by number of employees (2012)
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Na podstawie wstępnych danych GUS i wyników naszego badania
szacujemy, że w 2013 r. produkcja sprzedana całego sektora poligraﬁcznego (uwzględniając także mikroprzedsiębiorstwa) zwiększyła się
o 3,4% r/r i wyniosła 11,7 mld zł. Lepszych wyników można spodziewać się w 2014 i 2015 r. Jednak nie będą one już takie dobre jak w latach 2010-2011, kiedy branża szybko nadrabiała straty poniesione
w czasie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Według naszych
prognoz w 2015 r. wartość produkcji sprzedanej sektora poligraﬁcznego w Polsce może wynieść 13 mld zł.
Przyczyni się do tego w znacznym stopniu eksport, który w ostatnich
latach stał się ważnym czynnikiem rozwoju dla przemysłu poligraﬁcznego w Polsce. Wysoka jakość usług i produktów w połączeniu ze stosunkowo niskimi kosztami pracy pozwala polskim ﬁrmom poligraﬁcznym
skutecznie konkurować na rynku unijnym, a także poza nim. Publikowane przez Eurostat dane pozwalają w przybliżeniu określić wartość
eksportu w polskim przemyśle poligraﬁcznym (kategorie stosowane
przez Eurostat mogą częściowo obejmować produkty i usługi innych
branż). W latach 2009-2013 całkowity eksport produktów przemysłu
poligraﬁcznego zwiększył się nominalnie o blisko połowę, sam rok 2013
przyniósł wzrost o 8,8% do poziomu 5,34 mld zł.
Największy udział w eksporcie mają książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraﬁcznego (kod HS49), ale pod względem dynamiki wzrostu wyprzedzają je opakowania i etykiety papierowe/kartonowe
(kody HS 48.19 i 48.12). W latach 2009-2013 eksport opakowań i etykiet łącznie zwiększył się o 68%, podczas gdy eksport książek, gazet,
obrazków i podobnych wyrobów wzrósł o blisko 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%.

Eksport produktów przemysłu poligraﬁcznego w Polsce (w mln zł/euro)
Exports of printing industry products in Poland (in PLN/EUR million)
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Źródło: Opracowanie KPMG na podstawie danych Eurostatu
Source: KPMG in Poland analysis based on Eurostat data
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Polska poligrafia na tle Unii Europejskiej
The printing sector in Poland in comparison
with the EU
Polska jest jednym z nielicznych krajów w UE, w których branża
poligraﬁczna w latach 2009-2012 dynamicznie się rozwijała.

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

W 2012 r. przychody polskich ﬁrm poligraﬁcznych osiągnęły podobną wartość jak w roku poprzednim (spadek wartości w przeliczeniu
na euro wynika ze zmiany kursu walutowego). W tym samym czasie
przychody przedsiębiorstw poligraﬁcznych w całej UE spadły o 5,4%.
Dynamiczny rozwój polskiego przemysłu poligraﬁcznego staje się widoczny, kiedy bierze się pod uwagę dłuższą perspektywę czasową. Jeśli porówna się 2012 r. z 2009 r., to można zauważyć, że w tym okresie
w polskiej branży poligraﬁcznej wzrosły zarówno przychody, jak i zatrudnienie, podczas gdy większości państw UE w obu tych kategoriach
odnotowała spadek. W 2009 r. łączne przychody wszystkich przedsię-

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

Liczba przedsiębiorstw poligraﬁcznych w krajach UE (2012)
Number of printing companies in EU countries (2012)

Przychody przedsiębiorstw poligraﬁcznych w krajach UE (w mld EUR, 2012)
Revenues of printing companies in EU countries (in EUR billion, 2012)
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biorstw poligraﬁcznych w UE wyniosły blisko 93 mld euro. W 2012 r.
kształtowały się one na poziomie 87 mld euro, co oznacza spadek o blisko 7%. W krajach takich jak Czechy, Francja czy Holandia spadek ten
był na poziomie ok. 15%, a w niektórych innych państwach (Dania, Hiszpania, Irlandia) przychody zmniejszyły się nawet o ponad 20%. Tymczasem w Polsce obroty sektora poligraﬁcznego zwiększyły się o blisko
jedną czwartą, z poziomu 2,1 mld euro w 2009 r. do 2,6 mld euro
w 2012 r. W całej UE tylko Litwa, Łotwa i Estonia odnotowały silniejszą
dynamikę wzrostu.
O rozwoju branży poligraﬁcznej w Polsce świadczy też zwiększenie
zatrudnienia. W latach 2009-2012 liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych na terenie UE zmniejszyła się o 7,5%, w Polsce zaś zwiększyła się o 4%. W analizowanym okresie oprócz w Polsce
zaledwie w czterech innych państwach (Litwa, Estonia, Słowacja i Wielka Brytania) zwiększyła się liczba osób pracujących w tej branży.
Należy jednak zaznaczyć, że mimo szybkiego rozwoju polskiej poligraﬁi po 2008 r. Polsce wciąż jest bardzo daleko do europejskich liderów (takich jak Niemcy, Francja czy Hiszpania). Zwłaszcza pod względem
przychodów sektora Polska jest bardziej porównywalna ze znacznie
mniejszymi krajami. Przykładowo łączne przychody ﬁrm poligraﬁcznych
w Polsce są tylko nieznacznie większe niż w Austrii (2,6 mld wobec 2,4
mld euro). Wśród państw członkowskich UE Polska zajmuje 7. miejsce

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

Pracujący w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych w krajach UE (w tys., 2012)
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pod względem liczby przedsiębiorstw poligraﬁcznych (działa tu 6,9%
wszystkich ﬁrm z tego sektora w UE). Pod względem zatrudnienia polski sektor poligraﬁczny plasuje się na 6. miejscu (5,8% udziału w UE),
a z uwagi na przychody zajmuje 9. miejsce (3,0% wszystkich przychodów generowanych przez unijny sektor poligraﬁczny).

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).
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Sytuacja małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce
The situation of small, medium and large
printing enterprises in Poland
Chociaż podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób stanowią jedynie 8% wszystkich ﬁrm poligraﬁcznych w Polsce, odpowiadają one
za 87% produkcji sprzedanej całego sektora. Podobnie jak w poprzednich latach to ich wyniki są reprezentacyjnym wyznacznikiem
sytuacji branży poligraﬁcznej i perspektyw jej rozwoju. Biorąc
pod uwagę tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, w 2013 r.
poligraﬁa po raz kolejny należała do najszybciej rosnących branż
przemysłu przetwórczego.

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.

W ciągu ostatnich pięciu lat produkcja sprzedana małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraﬁcznych wzrosła nominalnie o blisko połowę,
osiągając wartość 10,3 mld zł. W 2013 r. realny wzrost był słabszy niż w poprzednich dwóch latach, ale pozostał na stosunkowo wysokim poziomie
(6,8%). Chociaż pozycja poligraﬁi nie już tak mocna jak w 2012 r., kiedy
pod względem dynamiki wzrostu produkcji sprzedanej zajęła drugie miejsce
wśród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego, wciąż należy ona
do najszybciej rozwijających się gałęzi tego przemysłu. Większy wzrost sprzedaży odnotowano jedynie w ﬁrmach zajmujących się produkcją urządzeń elektrycznych (8,3% r/r) oraz produkcją sprzętu transportowego innego niż
motoryzacyjny (7,3%).
W 2013 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w branży poligraﬁcznej wynosiło 4042 zł, o 12,5% więcej niż w przemyśle przetwórczym ogółem. Koszty pracy w poligraﬁi już od kilku lat utrzymują się na wyższym
poziomie niż w większości branż przetwórstwa przemysłowego, jednak
w ostatnim czasie różnica ta stopniowo się zmniejszała. Już w 2012 r. branży

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

Produkcja sprzedana sektora poligraﬁcznego w Polsce (bez mikroprzedsiębiorstw)
Production sold of printing industry in Poland (excl. micro-companies)
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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)
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109,2
26,0
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20,6

Produkcja koksu i produktów raﬁnacji ropy naftowej
Manufacture of coke and reﬁned petroleum products
69,8
16,6

Produkcja wyrobów z metali
Manufacture of metal products
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16,0
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poligraﬁcznej udało się ograniczyć tempo wzrostu płac, a w 2013 r. spadło
ono do rekordowo niskiego poziomu – 1,1% r/r. W tym samym czasie płace
w całym przemyśle przetwórczym wzrosły o 3,6%. Prawdopodobne jest, że
w następnych latach wzrost płac w sektorze poligraﬁcznym ustabilizuje się
na stosunkowo niskim poziomie, co zmniejszy obecną dysproporcję w wartości wynagrodzeń w sektorze poligraﬁcznym i w przemyśle przetwórczym
ogółem.
Podczas gdy poziom wynagrodzeń wzrasta coraz wolniej, produktywność
pracy w branży poligraﬁcznej już kolejny rok z rzędu rośnie w stabilnym tempie. Wzrost produkcji sprzedanej w 2013 r. udało się wypracować bez zwiększenia zatrudnienia. W 2013 r. liczba osób pracujących w małych, średnich
i dużych ﬁrmach poligraﬁcznych wynosiła tyle samo co rok wcześniej – 32 tys.
Produktywność pracy (rozumiana jako produkcja sprzedana przypadająca
na jednego pracownika) zwiększyła się o 4,2% z 308 tys. zł w 2012 r. do 321
tys. zł w 2013 r. Po raz pierwszy od 2009 r. pod względem dynamiki wzrostu
produktywności sektor poligraﬁczny wypadł lepiej niż przemysł przetwórczy
jako całość (wzrost o 2,2% r/r). Wciąż jednak wydajność pracy w sektorze poligraﬁcznym pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – głównie za sprawą
mniejszego stopnia automatyzacji produkcji poligraﬁcznej.

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.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze poligraﬁcznym i w przemyśle przetwórczym
(bez mikroprzedsiębiorstw, w zł/euro)
Average monthly gross salary in printing industry and manufacturing industry
(excl. micro-companies, in PLN/EUR)

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)
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Wydajność pracy w sektorze poligraﬁcznym i w przemyśle przetwórczym
(bez mikroprzedsiębiorstw, w tys. zł/euro)
Work efﬁciency in printing industry and manufacturing industry
(excl. micro-companies, in PLN/EUR thousand)

Zmiana r/r wydajności pracy w sektorze poligraﬁcznym i w przemyśle przetwórczym
(bez mikroprzedsiębiorstw)
y/y change of work efﬁciency in printing industry versus manufacturing industry
(excl. micro-companies)
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Ocena sektora poligraficznego przez
przedsiębiorców
The printing sector as seen by entrepreneurs
Sytuacja na polskim rynku poligraﬁcznym jest wciąż daleka
od ideału, ale zdaniem przedsiębiorców w 2013 r. była ona znacznie lepsza niż jeszcze rok wcześniej. Blisko połowa średnich i dużych przedsiębiorstw poligraﬁcznych jest zadowolona z koniunktury
na rynku. Gorzej oceniają ją ﬁrmy mikro i małe, ale również wśród
nich widoczna jest poprawa nastrojów.

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.

Podobnie jak w zeszłorocznym badaniu przy ocenie sytuacji na polskim rynku poligraﬁcznym przeważają opinie neutralne. Zwiększył się
jednak odsetek ﬁrm uznających sytuację rynkową za dobrą lub bardzo
dobrą (z 20% do 33%). Jednocześnie znacznie ubyło respondentów, którzy uważają ją za złą lub bardzo złą (22%, rok temu – 40%). Tradycyjnie
najbardziej zadowolone z koniunktury na polskim rynku poligraﬁcznym
są ﬁrmy średnie i duże, spośród których prawie połowa ocenią ją pozytywnie. Jednak, co ciekawe, także wśród ﬁrm mikro widać wyraźną poprawę nastrojów. W zeszłym roku jeszcze ponad 50% badanych w tej
grupie była zdania, że sytuacja na polskim rynku poligraﬁcznym jest zła
lub bardzo zła, a tylko jedna dziesiąta wyraziła opinię pozytywną. Tymczasem w tym roku odsetek zadowolonych wzrósł do 26%, a udział negatywnych opinii spadł do rekordowo niskiego poziomu – 23%.
Znacznie lepiej niż w zeszłym roku oceniana jest też sytuacja na rynku poligraﬁcznym w Unii Europejskiej. Odsetek pozytywnych opinii
zwiększył się niemal dwukrotnie (z 16% do 30%).
Pozytywny trend na rynku poligraﬁcznym staje się jeszcze wyraźniejszy, kiedy bierze się pod uwagę ocenę sytuacji własnej ﬁrmy przez respondentów. Ponad połowa badanych (57%) jest z niej zadowolona.
W porównaniu z ostatnim badaniem znacznie zwiększył się odsetek pozytywnych ocen, głównie kosztem ocen neutralnych (36% wobec 44%

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 clearcut 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
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w zeszłym roku). Udział ﬁrm, które określiły swoje położenie jako złe,
pozostał na znikomym poziomie.
Im większa ﬁrma, tym lepiej oceniania jest własna sytuacja. Wśród
ﬁrm średnich i dużych zadowolonych z niej jest 76%, w przypadku ﬁrm
małych pozytywną opinię wyraziło blisko 60%, a w przypadku podmiotów mikro udział ten sięga niecałych 40%. Zwłaszcza w przypadku ﬁrm
mikro wynik ten oznacza wyraźną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 r. tylko co piąta ﬁrma mikro była w dobrej sytuacji,
a żadna nie była w bardzo dobrej sytuacji (w aktualnym badaniu odsetek ten wynosi 4%).
Oprócz liczby zatrudnionych na odpowiedzi ﬁrm wpływ miał także ich
proﬁl działalności. Wyróżniają się przygotowalnie (w tej grupie odsetek
zadowolonych ﬁrm wynosi 67%), drukarnie ﬂeksograﬁczne (76%) oraz
drukarnie stosujące sitodruk (80%).
Tak samo jak w poprzednich latach przedsiębiorstwa poligraﬁczne zostały poproszone o dokonanie oceny poszczególnych aspektów rynku
poligraﬁcznego w Polsce. Uzyskane odpowiedzi są bardzo zbliżone
do wyników zeszłorocznego badania. Po raz kolejny dobrze ocenione
zostały jakość świadczonych usług, nowoczesność środków produkcji,
terminowość realizacji zleceń oraz doświadczenie kadry zarządzającej.
Do słabiej ocenianych aspektów należą dostępność kapitału, wielkość
rynku zbytu, ryzyko upadłości, terminowość rozliczeń z kontrahentami
oraz rentowność. Warto jednak zauważyć, że w przypadku wszystkich
tych kategorii odsetek negatywnych opinii zmniejszył się co najmniej
o kilka punktów procentowych w porównaniu z ostatnim badaniem. Co
może najistotniejsze, odpowiednio 57% i 56% respondentów uznało
ryzyko upadłości i poziom rentowności za negatywne strony polskiego
rynku poligraﬁcznego, podczas gdy wśród uczestników ubiegłorocznego badania jeszcze blisko 70% było takiego zdania.
Przeprowadzona przez przedsiębiorstwa analiza SWOT nie ujawnia
większych różnic w porównaniu z ostatnią edycją badania. Istotne zmiany zaszły tylko w kategorii zagrożeń. W 2013 r. jeszcze 81% badanych

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, stateof-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

Ocena polskiego sektora poligraﬁcznego
Assessment of the Polish printing industry

Ocena obecnej sytuacji przedsiębiorstw poligraﬁcznych
Assessment of the current situation of printing companies
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widziało w sytuacji gospodarczej w Polsce zagrożenie dla swojej działalności i dla całej branży. W tym roku już tylko 57% respondentów wyraziło taką opinię. Sytuacja gospodarcza w Europie wypadła z rankingu
trzech najczęściej wskazywanych zagrożeń. Podczas gdy w zeszłym roku 74% respondentów wiązało z nią obawy, w tym roku odsetek ten
zmniejszył się do 52%. Na jej miejscu pojawił się rozwój mediów elektronicznych, w którym ponad połowa ankietowanych dostrzega przeszkodę w dalszym rozwoju branży poligraﬁcznej. Na pierwszym miejscu
najczęściej wymienianych zagrożeń znajdują się wymogi regulacyjno-prawne (76%). W poprzednim roku zajęły one trzecie miejsce, chociaż
odsetek respondentów widzących w nich poważna przeszkodę był wtedy niewiele mniejszy (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%).

Analiza SWOT sektora poligraﬁcznego w Polsce
SWOT analysis – Printing industry in Poland
MOCNE STRONY/STRENGTHS
Dostępność papieru i innych materiałów
Availability of paper and other materials
Dostęp do know-how i nowoczesnej technologii
Access to know-how and state-of-the-art technologies
Kwaliﬁkacje kadry zarządzającej
Managerial staff qualiﬁcations

SŁABE STRONY/WEAKNESSES
Poziom marż
Margin levels
Koszty materiałowe
Cost of materials
Koszty zakupu serwisu i urządzeń
Cost of purchase and maintenance of machinery
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60%

SZANSE/OPPORTUNITIES
Popyt na usługi poligraﬁczne za granicą
Demand for printing services on foreign markets
Popyt na usługi poligraﬁczne w kraju
Demand for printing services in Poland
Rozwój cyfrowych nośników informacji
Developments in digital media carriers

78%
66%
65%

ZAGROŻENIA/THREATS
Wymogi i regulacje prawno-administracyjne
Legal and administrative regulations and requirements
Rozwój mediów elektronicznych
Expansion of electronic media
Sytuacja gospodarcza w Polsce
Economic situation in Poland

74%
64%
44%
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The table shows factors and respective percentages of mentions in the survey
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Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych
Economic standing of printing enterprises
W 2013 r. przedsiębiorstwa poligraﬁczne były znacznie bardziej
zadowolone z własnej sytuacji niż jeszcze w 2012 r. Ponad połowie badanych ﬁrm udało się zwiększyć sprzedaż, a tylko jedna
czwarta odnotowała straty. Najważniejszym bodźcem rozwoju pozostaje eksport. Coraz więcej ﬁrm poligraﬁcznych w Polsce dostrzega jego potencjał i sprzedaje swoje produkty i usługi na rynkach
zagranicznych.

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.

Z poprawiającej się koniunktury na rynku poligraﬁcznym w kraju
i za granicą w największym stopniu skorzystały średnie i duże ﬁrmy –
w tej kategorii odsetek respondentów deklarujących wzrost sprzedaży
przekracza 70%. Jednak po stosunkowo trudnym 2012 r. na ścieżkę rozwoju wróciło także wiele ﬁrm małych i mikro – odpowiednio 48% i 43%
odnotowało większy popyt na sprzedawane produkty i usługi. W niemal wszystkich kategoriach odsetek ﬁrm, które zmagały się ze spadkiem
sprzedaży, zmniejszył się znacząco. Biorąc pod uwagę wyniki ostatniego badania, najbardziej zaskakująca jest stosunkowo dobra sytuacja mikroprzedsiębiorstw. Odsetek ﬁrm najmniejszych deklarujących wzrost
sprzedaży, jest niemal dwa razy większy niż w badaniu przeprowadzonym w 2013 r. Niezależnie od wielkości podmiotów lepsze wyniki niż
sektor poligraﬁczny jako całość osiągnęły ﬁrmy drukujące opakowania.
Blisko 60% zwiększyło sprzedaż, tylko 22% odnotowało spadek.

Poziom zmiany sprzedaży w ﬁrmach poligraﬁcznych w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
Sales dynamics in printing companies, 2013 versus 2012

Zmiana sprzedaży ﬁrm poligraﬁcznych w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
Sales change in printing companies, 2013 versus 2012
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O poprawiającej się koniunkturze świadczy nie tylko wzrost sprzedaży, ale także ograniczenie poniesionych strat. W całej branży poligraﬁcznej odsetek ﬁrm deklarujących spadek sprzedaży o ponad jedną piątą
zmniejszył się z 10% w poprzednim badaniu do 4% w aktualnej edycji.
Wzrostowi sprzedaży w 2013 r. towarzyszyło większe wykorzystanie
mocy produkcyjnych. Średni stopień wykorzystania mocy produkcyjnych
dla wszystkich badanych ﬁrm wynosi 64%, o 6 punktów procentowych
więcej niż rok temu. Jednak ﬁrmy są wciąż dalekie od wykorzystania
swojego pełnego potencjału. Prawie połowa (46%) respondentów zakłada zwiększenie się stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych
w 2014 r., a tylko 10% liczy się ze spadkiem. Prognozy te są znacznie
bardziej optymistyczne od zeszłorocznych i świadczą o dużych nadziejach, które przedsiębiorstwa wiążą z 2014 r.
Jednym ze źródeł tego optymizmu jest niewątpliwie dynamicznie rozwijający się eksport towarów i usług poligraﬁcznych z Polski. W branży
poligraﬁcznej ogółem odsetek badanych podmiotów sprzedających swoje towary i usługi na rynkach zagranicznych wynosi 58%, blisko 10%
więcej niż w zeszłym roku. Z możliwości eksportu korzystają przede
wszystkim średnie i duże ﬁrmy – w tej grupie jedynie 20% skupia się
wyłącznie na rynku krajowym. Najszybciej nowych eksporterów przybywa jednak wśród małych ﬁrm. Aż 63% z nich sprzedaje swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach zbytu – to wzrost o 19 punktów
procentowych w porównaniu z badaniem przeprowadzonym 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.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w ﬁrmach poligraﬁcznych
Capacity utilisation level in printing companies

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
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Skłonność do zaangażowania się w eksport zależy także od proﬁlu
działalności badanych ﬁrm. Klientów za granicą zdecydowanie najczęściej mają drukarnie ﬂeksograﬁczne oraz drukarnie specjalizujące się
w usługach introligatorskich. W przypadku tych drugich blisko 90% respondentów zadeklarowało, że sprzedaje na eksport, podczas gdy w zeszłym roku było to tylko 38%. Należy jednak pamiętać, że próba
badawcza ﬁrm specjalizujących się w usługach introligatorskich jest niewielka. Odzwierciedla to realną sytuację na rynku, jednocześnie sprawia, że wyniki dotyczące tych ﬁrm z roku na rok mogą znacząco się
różnić.
Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że według respondentów książki
i usługi związane z ich oprawą stosunkowo często sprzedawane są
za granicą. Poza tym eksportowana jest niemal cała gama produktów
i usług poligraﬁcznych – od standardowych produktów, takich jak broszury, ulotki, kalendarze czy banery, po bardziej specjalistyczne rozwiązania, jak np. reklamy gadżetowe, naklejki 3D czy graﬁki podłogowe
(stosowane np. w supermarketach).
Dużą rolę odgrywają też opakowania i etykiety, które należą do najczęściej wskazywanych przez respondentów towarów eksportowych.
O znaczeniu opakowań w eksporcie świadczy też dysproporcja między
ﬁrmami drukującymi opakowania a ﬁrmami, które nie mają tych produktów w swojej ofercie. W tej pierwszej grupie aż 71% respondentów
działa na rynkach zagranicznych, w drugiej – jedynie 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

Najczęściej wskazane kierunki eksportu produktów i usług poligraﬁcznych
Most common export destinations mentioned by printing companies
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Podobnie jak rok temu zdecydowanie najczęściej wskazywanym przez
respondentów kierunkiem eksportu są Niemcy – wśród ﬁrm prowadzących aktywną działalność handlową za granicą 64% ma w tym kraju
klientów. Bliskość geograﬁczna w połączeniu z chłonnym rynkiem czynią Niemcy bardzo atrakcyjnym celem dla polskich ﬁrm poligraﬁcznych.
Istotna jest także przewaga cenowa, która pozwala polskim ﬁrmom skutecznie konkurować z lokalnym przemysłem poligraﬁcznym. To samo
dotyczy krajów, które zajęły kolejne miejsce w rankingu najpopularniejszych kierunków eksportu – Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Mimo że sprzedaż na rynki zagraniczne stanowi ogromną szansę rozwoju, 42% badanych ﬁrm skupia się wyłącznie na rynku krajowym.
W tegorocznej edycji badania respondenci zostali zapytani o powody,
dla których nie prowadzą aktywnej sprzedaży na rynkach zagranicznych.
Najczęściej ﬁrmy uzasadniają to zbyt małą skalą działalności własnej ﬁrmy i nastawieniem na rynek lokalny (67%). W znakomitej większości
takiej odpowiedzi udzieliły ﬁrmy mikro, w przypadku których zbyt małe zasoby ﬁnansowe i ograniczony potencjał produkcyjny nie pozwalają na obsługiwanie klientów zagranicznych. Blisko 40% przedsiębiorstw
jest zadowolonych z poziomu przychodów uzyskanych w kraju i nie widzi potrzeby zaangażowania się w sprzedaż zagraniczną.
Dla ﬁrm, które posiadają zarówno możliwości, jak i chęć rozwijania
eksportu, największą przeszkodą jest brak wystarczającej wiedzy o rynkach zagranicznych. Nie orientują się w realiach rynkowych i mają trudności ze znalezieniem godnych zaufania partnerów biznesowych
za granicą – ponad połowa respondentów boryka się z tymi problemami. Do ich rozwiązania mogłoby przyczynić się aktywniejsze wspieranie
przemysłu poligraﬁcznego przez agencje rządowe – np. poprzez organizowanie spotkań biznesowych i giełd korporacji, podczas których istniałaby możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami
zagranicznymi. Jedna trzecia ﬁrm nieeksportujących skarży się wprost
na brak wsparcia publicznego.

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

Powody, dla których ﬁrmy poligraﬁczne nie eksportują swoich towarów i usług
Reasons why printing companies do not export their products and services

Wykorzystanie oraz planowane wykorzystanie funduszy pomocowych przez ﬁrmy poligraﬁczne
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Jedną z form pomocy publicznej dla przedsiębiorstw poligraﬁcznych
są środki ﬁnansowe przyznawane w ramach funduszy rozwojowych.
Najpopularniejsze są fundusze UE – jedna trzecia badanych korzystała
z nich w ciągu ostatnich 2-3 lat, a ponad połowa planuje z nich korzystać w najbliższej przyszłości. Fundusze rządowe oraz samorządowe odgrywają tylko marginalną rolę. W porównaniu z poprzednim badaniem
zmniejszył się odsetek ﬁrm, które w ogóle nie korzystały z publicznych
dotacji (z 69% do 59%) oraz ﬁrm, które nie planują tego zrobić w przyszłości (z 52% do 44%).
Respondenci zostali także zapytani o prowadzone działania, które mogą przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa. W porównaniu z ubiegłym
rokiem nieco zwiększył się odsetek przedsiębiorstw, które korzystały
z usług ﬁrm doradczych (z 35% do 39%). Udział ﬁrm posiadających opracowaną (lub będącą w trakcie opracowania) strategię zarządzania odpadami pozostał na podobnym poziomie (50%).
Pozytywnym i niezwykle ważnym zjawiskiem dla branży poligraﬁcznej jest silniejsze dążenie nie tylko do średnich i dużych, ale także małych ﬁrm do innowacyjności. Spośród przedsiębiorstw zatrudniających
od 10-49 pracowników ponad połowa deklaruje, że w ostatnich latach
wdrożyła istotne innowacje lub poniosła nakłady w zakresie badań i rozwoju. W zeszłym roku odsetek ten wynosił mniej niż 30%. Wśród podmiotów średnich i dużych udział ﬁrm innowacyjnych zwiększył się o 7
punktów procentowych, a udział ﬁrm inwestujących w B+R o 24 punkty
procentowe.
Jednocześnie niepokojący jest mały stopień innowacyjności w kategorii mikro – w ciągu ostatnich 2-3 lat tylko 26% ﬁrm w tym segmencie wdrożyło istotne innowacje, a jedynie 20% prowadziło działalność
badawczo-rozwojową.

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.
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System kształcenia pracowników branży
poligraficznej w ocenie przedsiębiorców
Printing education as seen by entrepreneurs
Przedsiębiorcy negatywnie oceniają system kształcenia pracowników branży poligraﬁcznej. Zdaniem większości z nich uczelnie
wyższe i poligraﬁczne szkoły zawodowe źle przygotowują absolwentów do pracy w drukarniach. Znakomita większość ﬁrm ma
problemy ze znalezieniem dobrze wykształconych fachowców
na rynku pracy.

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.

Dostępność dobrze wykształconej siły roboczej jest kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw w każdej branży. Fachowa wiedza
i umiejętności techniczne pracowników są niezbędne dla podtrzymania
wysokiego poziomu produkowanych towarów i oferowanych usług. Dlatego w tegorocznej edycji raportu przeanalizowane zostały także kwestie związane z systemem kształcenia nowych pracowników branży
poligraﬁcznej.
Respondenci zostali zapytani, czy w odniesieniu do specjalizacji technologicznej/proﬁlu działalności własnej ﬁrmy dostrzegają problem zbyt
małej liczby dobrze wykształconych fachowców na rynku pracy. Odpowiedzi są jednoznaczne. W niemal każdej specjalizacji udział ﬁrm, które borykają się z tym problemem, przekracza 70%. W przypadku ﬁrm,
w których dominują usług introligatorskie, odsetek ten wynosi nawet
100%. Jedynym wyjątkiem są drukarnie cyfrowe – „tylko” połowa z nich
ma problemy ze znalezieniem odpowiednich fachowców.

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 specialisation/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

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
100%
100%

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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Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Z odpowiedzi respondentów
wynika, że zawinił przede wszystkim system kształcenia pracowników
branży poligraﬁcznej. Jedynie 27% badanych ﬁrm uważa, że absolwenci kierunku poligraﬁa na uczelniach wyższych posiadają wystarczającą
wiedzę potrzebną do skutecznego wykonywania pracy w wybranej
przez nich specjalizacji. Podobnie negatywnie oceniana jest wiedza absolwentów poligraﬁcznych szkół zawodowych – zaledwie jedna piąta
przedsiębiorców sądzi, że jest ona na zadowalającym poziomie.
Z badania wynika, że problem ten dotyczy całej branży. Proﬁl działalności ﬁrm nie przełożył się w istotny sposób na udzielone przez nie odpowiedzi. Jedynie w przypadku ﬁrm specjalizujących się w usługach
introligatorskich ocena systemu kształcenia pracowników w Polsce jest
bardziej przychylna – w tej kategorii 38% respondentów uważa, że absolwenci uczelni wyższych są dobrze przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych, a 50% wyraziło taką opinię o absolwentach poligraﬁcznych szkół zawodowych.
Jednym ze sposobów podniesienia kwaliﬁkacji nie tylko początkujących, ale także doświadczonych pracowników są szkolenia. Firmy poligraﬁczne zdecydowanie najczęściej przeprowadzają szkolenia w zakresie
technologii, produkcji oraz technik sprzedaży. W przypadku każdego
z tych obszarów blisko jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że
w ostatnim roku prowadzone były szkolenie przez ﬁrmy zewnętrzne.
Jedna czwarta postarała się podnieść kwaliﬁkacje swoich pracowników
w zakresie ﬁnansów, a 14% w zakresie prawa podatkowego.

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.

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

Szkolenia prowadzone przez ﬁrmy zewnętrzne w ostatnim roku w ﬁrmach poligraﬁcznych
Outsourced training in printing companies during the last year
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Informatyzacja polskich przedsiębiorstw
poligraficznych
Informatisation of Polish printing companies
Informatyzacja sektora poligraﬁcznego w Polsce postępuje. Już
blisko 60% wszystkich zleceń przyjmowanych jest drogą internetową. Nie tylko średnie i duże, ale także małe przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają kompleksowe rozwiązania informatyczne,
które wspomagają ich działalność.

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.

W aktualnym raporcie już po raz drugi analizie poddane zostały kwestie związane z cyfryzacją polskich przedsiębiorstw poligraﬁcznych. Zagadnienie to jest niezwykle istotne – podobnie jak w większości branż
także w przemyśle poligraﬁcznym Internet i nowoczesne rozwiązania
informatyczne przenikają niemal każdy aspekt działalności ﬁrm. Umożliwiają im dotarcie do większej liczby klientów, sprawniejszą realizację
zamówień oraz zwiększenie efektywności działania. Z drugiej strony postępująca informatyzacja jest zagrożeniem dla tych ﬁrm, które zbyt późno wdrażają rozwiązania IT lub nie robią tego w wystarczającym stopniu
– w walce o klienta mogą pozostać w tyle za konkurentami, którzy
sprawniej wykorzystują Internet i inne narzędzia technologiczne.
Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że przedsiębiorstwa poligraﬁczne otrzymują średnio 58% swoich zamówień drogą elektroniczną
– co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Udział elektronicznych zamówień akceptowanych przez klientów wzrósł o 5 punktów procentowych do 61%. Wielkość ﬁrmy nie ma
znaczącego wpływu na te wyniki, różnice pomiędzy różnymi kategoriami przedsiębiorstw są marginalne. Analizując kwestię przyjmowania zle-

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 stateof-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

Szacunkowy udział otrzymywanych oraz akceptowanych przez klienta zamówień drogą internetową
Estimated share of orders received and accepted by customers via the Internet
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ceń drogą elektroniczną należy pamiętać o specyﬁce branży poligraﬁcznej. Zwłaszcza w przypadku kompleksowych i technicznie wymagających projektów wielu klientów woli korzystać z fachowej rady
pracowników na miejscu, zamiast składać zamówienia drogą internetową.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku standardowych, mniej skomplikowanych zamówień, których obsługa często może odbywać się w całości za pośrednictwem Internetu. Możliwość tę wykorzystują zwłaszcza
drukarnie internetowe, które na ogół całkowicie rezygnują ze stacjonarnego punktu obsługi klienta. Osiąganej w ten sposób redukcji kosztów
towarzyszy poszerzenie zasięgu działalności – drukarnie internetowe
mogą obsługiwać klientów z całej Polski, co daje im przewagę wobec
ﬁrm działających lokalnie. Aż 70% respondentów uważa, że w ciągu
najbliższych lat znaczenie tego typu drukarni wzrośnie w średnim lub
nawet znacznym stopniu (rok temu opinię taką wyraziło 67%). Podobnie jak w zeszłym roku zdecydowanie najczęściej takiego zdania są mikroprzedsiębiorstwa (80%).
Podczas gdy w porównaniu z ostatnią edycją badania zwiększył się
udział zamówień internetowych w przedsiębiorstwach poligraﬁcznych,
odsetek ﬁrm aktywnie szukających zleceń w Internecie pozostał na podobnym poziomie. Tylko 13% badanych ﬁrm robi to systematycznie,
a niecałe 10% – często. Największa jest wciąż grupa przedsiębiorstw,
które w ogóle nie szukają zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych (35%). Najczęściej z tej możliwości korzystają ﬁrmy średnie
i duże, najrzadziej zaś – przedsiębiorstwa mikro.

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.

Częstotliwość poszukiwania zleceń za pośrednictwem przetargów internetowych przez ﬁrmy poligraﬁczne
Frequency of searching jobs via online bidding among printing companies
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Udział ﬁrm posiadających specjalistyczne oprogramowanie do obsługi zleceń przez Internet zwiększył się o kilka punktów procentowych
w stosunku do ubiegłego roku, niezależnie od wielkości podmiotów.
Wciąż jednak mniej niż jedna trzecia przedsiębiorstw poligraﬁcznych
wdrożyła takie oprogramowanie. Wśród ﬁrm małych, średnich i dużych
odsetek ten jest nieco większy, natomiast wśród ﬁrm mikro jest on prawie dwa razy mniejszy niż w przypadku całej branży poligraﬁcznej.
Respondenci podali również, z jakich innych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT korzystają ich ﬁrmy. Programy ﬁnansowo-księgowe stają się standardowym narzędziem używanym przez trzy czwarte
przedsiębiorstw ogółem i ponad 80% ﬁrm małych, średnich i dużych.
Jedynie wśród podmiotów mikro znacząca część ﬁrm nie korzysta z takiego oprogramowania (41%).
Jeśli chodzi o bardziej kompleksowe – i co za tym idzie droższe – rozwiązania IT, to korzystają z nich przede wszystkim drukarnie średnie
i duże. W tym segmencie blisko 70% posiada specjalistyczny program
do zarządzania produkcją. Więcej niż 60% ma wdrożony system ERP
(wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem). Odsetek ﬁrm średnich
i dużych stosujących system zarządzania relacjami z klientami (CRM)
wzrósł z 40% do 52%, co pokazuje coraz większe znaczenie tego narzędzia dla zdobywania lojalności obecnych klientów. Około jedna trzecia średnich i dużych ﬁrm ma zaimplementowany program
do zarządzania informacją (Management Information System).
Co ciekawe, wymienione narzędzia informatyczne częściej niż w zeszłym roku stosowane są także w małych ﬁrmach (10-49 pracowników).
Świadczy to o rosnącej dostępności dopasowanych do indywidualnych
potrzeb ﬁrm i przystępnych cenowo rozwiązań IT, na zakup i wdrożenie
których pozwolić mogą sobie także mniejsze przedsiębiorstwa.
W badaniu poruszono również kwestię promocji oferowanych produktów i usług w Internecie. Niemal wszystkie badane ﬁrmy posiadają
własną stronę internetową, najczęściej zarządzaną wewnętrznie przez
własnych pracowników, rzadziej zaś przez podmiot zewnętrzny. W porównaniu z ubiegłym rokiem nieco zmniejszył się odsetek stron wewnętrznie zarządzanych (o 3 punkty procentowe), jednocześnie
zwiększył się odsetek stron obsługiwanych przez podmiot zewnętrzny.
Zmiany te mogą oznaczać, że przedsiębiorstwa poligraﬁczne coraz częściej posiadają profesjonalne strony wymagające obsługi przez wyspecjalizowaną ﬁrmę.
Połowa badanych ma też proﬁl w internetowych bazach ﬁrm. Podobnie jak w poprzednim roku zamieszczanie banerów/reklam na portalach
branżowych jest mało popularne. Tylko co piąty respondent twierdzi, że
jego ﬁrma korzysta z takiej formy promocji. Rośnie za to odsetek przedsiębiorstw poligraﬁcznych, które dostrzegają potencjał marketingu społecznościowego. Już jedna trzecia ﬁrm ma proﬁl na Facebooku, rok temu
było 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.

Sposoby promocji stosowane w ﬁrmach poligraﬁcznych
Methods of promotion used by printing companies
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KILKA SŁÓW OD PARTNERA DZIAŁU
A FEW WORDS FROM THE CHAPTER PARTNER

Szanowni Państwo,
tegoroczny raport przygotowany przez KPMG i PBKG to dla
Ricoh Polska wydanie szczególne, gdyż nasza firma została Głównym Partnerem Merytorycznym części dotyczącej druku cyfrowego, którą będą mogli Państwo poznać w każdym detalu na kolejnych
stronach.
Ricoh, jako dostawca rozwiązań do druku cyfrowego, przywiązuje szczególną wagę do tak prestiżowych i szczegółowych raportów,
ponieważ stanowią one źródło niezastąpionej wiedzy na temat rynku poligraficznego w Polsce. Cieszymy się, że raport z roku na rok
jest coraz lepszy i wierzymy, że w przyszłości będzie zawierał jeszcze więcej informacji o tak dynamicznej i ciekawej branży, jaką jest
polska poligrafia.
Aktualne wyniki doskonale pokazują, jak prezentujemy się na tle
Europy i w jakiej kondycji znajduje się nasza branża. W Unii Europejskiej Polska jest na 6. miejscu pod względem zatrudnienia w branży. Stawia to nas w bardzo dobrym świetle, gdyż pokazuje, że mamy
zasoby pozwalające na szybkie i sprawne realizowanie wszystkich
zleceń. Jak wynika z raportu, Polacy z bardzo dużym sukcesem oferują swoje produkty za granicą. Dzięki temu osiągnęliśmy tak dynamiczny wzrost i jesteśmy w stanie go utrzymać. Ale co będzie dalej?
Najbliższe lata zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża część sektora patrzy optymistycznie, ale powinniśmy zastanowić się nad tym,
co zrobić, aby ten wzrost utrzymać. Według raportu poziom zatrudnienia będzie dążył do stabilizacji. Jak więc rosnąć dalej i zwiększać
swój poziom konkurencyjności? Polacy doskonale wiedzą, co robić,
a to jest najważniejsze. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie
świadomości biznesowej i profesjonalnym podejściu polskich przedsiębiorców. W 2013 roku przy takim samym poziomie zatrudnienia
firmy dalej rosły (wzrost o 4,2% w stosunku do 2012 r.). Czynnikiem,
który miał na to wpływ, jest nic innego jak produktywność firm.
Porównując branżę poligraficzną z przemysłem przetwórczym, widzimy, że wciąż istnieje problem z automatyzacją procesu produkcji, ale najbliższe lata mogą przynieść duże zmiany właśnie w tym
obszarze. Jak wynika z raportu, 46% przedsiębiorstw planuje wzrost
efektywności w 2014 roku, co zdecydowanie pozwoli na osiągnięcie
jeszcze lepszych wyników niż w roku 2013. Z drugiej strony
zastanawiający jest fakt, że 44% respondentów uważa, że ich produktywność nie wzrośnie. Może warto jeszcze przemyśleć swoje plany
biznesowe na najbliższy rok lub dwa lata?
Firmy uważają, że ich całkowite moce produkcyjne są wykorzystywane w 64%. Zatem co z pozostałymi 36%? Jeżeli nie jest to kwestia samego zarządzania produkcją, to może warto zastanowić się
nad wejściem na nowe rynki? Mowa tutaj nie o ekspansji zagranicznej, ale o innych rynkach druku istniejących w Polsce. Aktualne rozwiązania np. do druku wielkoformatowego w połączeniu
z profesjonalnymi szkoleniami pozwalają naprawdę niedużym nakładem otworzyć swoją firmę na ogromny, dynamicznie rosnący i co
najważniejsze, rentowny rynek druku.
Zachęcamy Państwa do dalszej lektury, która pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć pozycję Państwa przedsiębiorstwa na tle konkurentów oraz na tle całego rynku europejskiego.
Tomasz Nazaruk
Dyrektor Zarządzający
Ricoh Polska Sp. z o.o.

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.
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Druk cyfrowy
Digital printing
Druk cyfrowy jest ważnym uzupełnieniem oferty przedsiębiorstw
poligraﬁcznych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wypełnia
on ważną niszę, jednocześnie jednak w wielu obszarach nie może
zastąpić druku offsetowego i innych technologii drukarskich. Ponad połowa badanych ﬁrm poligraﬁcznych stosuje druk cyfrowy.
Największą rolę technologia ta odgrywa w przypadku przedsiębiorstw małych i mikro.

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.

Druk cyfrowy pozwala przedsiębiorstwom poligraﬁcznym znacząco
obniżyć koszty, gwarantuje szybką realizację zleceń i daje możliwość
personalizacji druku. Ponad połowa badanych ﬁrm poligraﬁcznych stosuje druk cyfrowy, a 17% się w nim specjalizuje. Ze względu na swoją
specyﬁkę technologia druku cyfrowego najczęściej stosowana jest w ﬁrmach mikro – dla jednej trzeciej z nich stanowi on dominującą technologię, a w przypadku 51% funkcjonuje dodatkowo obok innych
technologii drukarskich. W przypadku ﬁrm małych udziały te wynoszą
odpowiednio 13% i 32%, a wśród ﬁrm średnich i dużych – 4% i 21%.
Aż 48% stosujących tę technologię korzysta z niej od ponad 5 lat, tylko
8% pracuje z nią krócej niż rok.
Technologia druku cyfrowego odpowiada najczęściej za maksymalnie
10% przychodów ﬁrm, które ją stosują. Zadeklarowało tak blisko 40%
ﬁrm. Jedynie 18% podało, że przychody uzyskane z druku cyfrowego stanowią więcej niż połowę całkowitych obrotów. Im większe przedsiębiorstwo, tym mniejsza część przychodów generowana jest przez druk
cyfrowy. Wśród przedsiębiorstw średnich i dużych jedynie co dziesiąte
zadeklarowało, że czerpie ponad połowę swoich przychodów z druku cyfrowego, natomiast wśród ﬁrm mikro odsetek ten wynosi 22%.

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 microcompanies 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%.

Stosowanie druku cyfrowego przez ﬁrmy poligraﬁczne
The use of digital printing by companies

Długość stosowania druku cyfrowego przez ﬁrmy poligraﬁczne
History of using digital printing by printing companies
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Wyniki badania sugerują, że druk cyfrowy stanowi raczej uzupełnienie oferty ﬁrm poligraﬁcznych niż trzon ich działalności. Nawet w ﬁrmach, które podały, że specjalizują się w druku cyfrowym, za znaczną
część przychodów odpowiadają inne technologie druku. Możliwości personalizacji druku oraz wykonania niskonakładowych zleceń powodują,
że druk cyfrowy doskonale wypełnia określoną niszę. Jednak w wielu
innych obszarach nie potraﬁ on zastąpić druku offsetowego i innych tradycyjnych technologii drukarskich.
Komplementarną rolę druku cyfrowego pokazuje też poziom planowanych nakładów inwestycyjnych mających na celu rozwój tej technologii. Ponad połowa przedsiębiorstw stosujących druk cyfrowy
w najbliższych 2-3 latach nie planuje żadnych inwestycji w tym obszarze. Mniej niż jedna trzecia zamierza zainwestować do 10% rocznych
przychodów, a jedynie 14% na rozwój druku cyfrowego przeznaczyć
chce od 11% do 25% swoich przychodów. Liczba ﬁrm, które planują
jeszcze większe inwestycje w tę technologię, jest marginalna. W druk
cyfrowy inwestować chcą przede wszystkim ﬁrmy małe (czyli zatrudniające od 10 do 49 pracowników), najrzadziej zaś ﬁrmy średnie i duże (zatrudniające co najmniej 50 pracowników).

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 lowquantity 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.

Planowane nakłady inwestycyjne w druk cyfrowy w ciągu najbliższych 2-3 lat
Planned investment expenditures on digital printing planned for the next 2–3 years
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Udział przychodów z tytułu druku cyfrowego w całkowitych przychodach ﬁrm poligraﬁcznych
Share of revenues from digital printing in total revenues of printing companies
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Metody obróbki końcowej wydruków cyfrowych stosowane przez ﬁrmy poligraﬁczne
Finishing methods applied for digital printouts by printing companies
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Główne aplikacje, dla których wykorzystywany jest druk cyfrowy arkuszowy w ﬁrmach poligraﬁcznych
Key applications of sheetfed digital printing in printing companies
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Podobnie jak w przypadku innych technologii drukarskich także
przy druku cyfrowym najwyższą jakość wydruków zapewnia ich obróbka końcowa. Niemal wszystkie badane ﬁrmy stosujące druk cyfrowy mają w ofercie obróbkę końcową. Najczęściej stosowanymi metodami są
bigowanie (oferuje je 82% badanych ﬁrm), laminowanie (81%), sztancowanie (68%) oraz lakierowanie (58%).
Chociaż druk cyfrowy coraz częściej wykorzystywany jest do druku
wielkoformatowego, jego głównym zastosowaniem pozostaje wciąż
druk arkuszowy. Jest on wykorzystywany przede wszystkim do druku
ulotek, broszur i innych materiałów BTL – zadeklarowało tak 86% badanych ﬁrm. Blisko połowa z użyciem tej technologii drukuje także książki i koperty. Jedna piąta wykorzystuje niskonakładowy druk cyfrowy
do druku opakowań.
Jedną z głównych zalet druku cyfrowego jest możliwość personalizacji druku. Brak konieczności przygotowania formy drukowej sprawia, że
przy każdym kolejnym egzemplarzu wydruku możliwa jest zmiana elementów graﬁcznych i tekstu. Zwłaszcza w obszarze marketingu druk cyfrowy otwiera zatem zupełnie nowe możliwości – materiały reklamowe
mogą być drukowane w stosunkowo dużych nakładach, a jednocześnie
dostosowane do indywidualnych adresatów. Większość badanych drukarni cyfrowych (65%) oferuje swoim klientom taką możliwość. Najczęściej usługę taką proponują ﬁrmy średnie i duże (79%), stosunkowo
najrzadziej mają ją w ofercie ﬁrmy mikro (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 microcompanies offer it relatively least commonly (57%).

Wykorzystanie możliwości personalizacji druku przez ﬁrmy poligraﬁczne stosujące arkuszowy druk cyfrowy
Application of customised printing by printing companies which apply sheetfed digital printing
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Fleksografia jako technologia zadruku opakowań przy użyciu elastycznych form drukowych istnieje od kilkudziesięciu lat. Jednakże
jej gwałtowny, można zaryzykować stwierdzenie – rewolucyjny –
rozwój odnotowujemy od około czterech dekad. Jak to zazwyczaj bywa, nie stało się to przypadkowo, ale jest efektem synergii kilku istotnych czynników, a mianowicie:
• globalnego wzrostu konsumpcji;
• zmiany percepcji opakowania, z medium stricte ochronnego
na przyciągające atencje i pożądanie potencjalnego konsumenta;
• rozwoju technologii kreowania, wytwarzania, konfekcjonowania
oraz zadruku opakowań.
Właśnie ten ostatni element spowodował gwałtowny rozwój fleksografii jako obecnie wiodącej i najbardziej uniwersalnej technologii.
Wprowadzenie fotopolimerowej płyty fleksodrukowej przez firmę
DuPont w 1974 roku otworzyło nowe możliwości zadruku praktycznie dowolnych podłoży: folii elastycznych, papieru, tektury...
Początkowo jakość nadruku nie była priorytetem, jednakże wiele
firm szybko dostrzegło we fleksografii ogromny potencjał, którego
inne technologie nie miały. Wspomniany już gwałtowny wzrost popytu, rosnąca konkurencja, globalizacja marek, skracający się cykl
życia produktu oraz chęć wyróżnienia opakowania na półce sklepowej zainicjowały trend produkcji opakowań w krótkich, wielojęzycznych i wielokolorowych seriach. A fleksografia wpasowywała się w te
trendy idealnie.
Do tego dołączyła jeszcze kwestia zadruku w najwyższej jakości –
i to nie tylko opakowań premium, ale także opakowań zbiorczych
czy np. pudeł na telewizory.
Dzięki kolejnym innowacyjnym rozwiązaniom firmy DuPont, takim jak wprowadzenie cyfrowej metody naświetlania płyt fleksodrukowych, technologii obróbki płyt bez użycia rozpuszczalników oraz
form bezkońcowych (tulei Cyrel® Round), opakowania zadrukowane przy pomocy fleksodruku wyznaczają nowe trendy także w aspekcie jakości.
Rynek fleksograficzny w Polsce, jak większość innych dziedzin,
przeżywa gwałtowny rozwój dopiero od kilkunastu lat. Dostępność
nowych technologii, także dzięki funduszom unijnym, otwarcie granic oraz kreatywność naszych przedsiębiorców spowodowały, że polska fleksografia stała się znana i ceniona w całej Europie.
Obecnie polskie drukarnie posiadają najnowocześniejszy park
maszynowy, wiedzę, determinację oraz – co ciekawe ogromny –
optymizm. Elementy te są istotne w promocji fleksodruku pośród
właścicieli marek, a równocześnie spowodowały, że dla większości
podmiotów wykorzystujących tę technologię druku produkcja opakowań na eksport stanowi ważny, często dominujący współczynnik
w obrotach. Dzięki obecności na rynkach zagranicznych polskie drukarnie chętnie włączane są w struktury znanych i cenionych międzynarodowych koncernów poligraficznych.
Największym bodźcem rozwoju polskiej fleksografii wydaje się ów
optymizm przesiębiorców, widzących i wiążących przyszłość zadruku opakowań z tą technologią.
Zapraszamy do zapoznania się z częścią raportu o tak bardzo dynamicznej i perspektywicznej gałęzi polskiej poligrafii, jaką jest technologia fleksodruku.
Tomasz Nojszewski
Sales Manager North-Central Europe
DuPont Packaging Graphics-Cyrel

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 forwardlooking branch of the Polish printing – the flexographic technology.
Tomasz Nojszewski
Sales Manager North-Central Europe
DuPont Packaging Graphics-Cyrel
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Fleksografia
Flexo printing
Drukarnie ﬂeksograﬁczne w Polsce optymistycznie patrzą
w przyszłość. Blisko 90% badanych ﬁrm uważa, że ﬂeksograﬁa ma
szansę przejąć zlecenia realizowane dotychczas przy użyciu innych
technologii druku. Obecnie głównym obszarem działalności przedsiębiorstw ﬂeksograﬁcznych są nadal opakowania i etykiety. Większość ﬁrm oczekuje więcej publicznego wsparcia przy reklamowaniu swoich towarów i usług za granicą.

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.

Polska branża ﬂeksograﬁczna jest stosunkowo jednolita. Technologię
tę stosują przede wszystkim przedsiębiorstwa średnie i duże – jedna
piąta z nich specjalizuje się we ﬂeksograﬁi, a blisko 10% stosuje ją jako
technologię dodatkową. Odsetek ﬁrm mikro mających w swej ofercie
ﬂeksograﬁę wynosi jedynie 8%. Wśród ﬁrm małych udział ten wynosi
14%. W odróżnieniu od pozostałych części raportu analiza przedsiębiorstw ﬂeksograﬁcznych nie uwzględnia wielkości badanych podmiotów. Zdecydowały o tym niewielka liczba drukarni ﬂeksograﬁcznych
(stanowią one 16% wszystkich badanych ﬁrm, co odzwierciedla rynkowe proporcje) oraz stosunkowo duża jednolitość tej branży w Polsce.
W Polsce i w wielu innych krajach ﬂeksograﬁa staje się jedną z najważniejszych technologii druku stosowanych przy produkcji opakowań
i różnego rodzaju etykiet. Połowa badanych ﬁrm zajmuje się głównie
drukiem etykiet, 36% drukuje opakowania giętkie, a 18% – opakowania z tektury falistej. Dla 6% głównym obszarem działalności jest produkcja worków papierowych.
Ciągły rozwój technologiczny oraz wprowadzane udoskonalenia powodują, że wachlarz zastosowań ﬂeksograﬁi stale się poszerza.
Badane przedsiębiorstwa ﬂeksograﬁczne bardzo optymistycznie oceniają perspektywy rozwoju stosowanej przez nich technologii. Blisko

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

Stosowanie ﬂeksograﬁi przez ﬁrmy poligraﬁczne
The use of ﬂexo printing by printing companies

Główne obszary działalności ﬁrm poligraﬁcznych stosujących ﬂeksograﬁę
Key areas of business for printing companies which use ﬂexo printing
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90% z nich uważa, że ﬂeksograﬁa ma szansę przejąć zlecenia wykonywane dotychczas z użyciem innych technologii druku. Prawie połowa
jest zdania, że w najbliższych latach ﬂeksograﬁa będzie się dynamicznie rozwijać kosztem innych technologii drukarskich. Tylko 8% prognozuje spadek znaczenia tej technologii.
Jedną z konsekwencji dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw ﬂeksograﬁcznych może być konsolidacja tego rynku. Dobrze prosperujące
przedsiębiorstwa korzystające z tej technologii stają się atrakcyjnym celem dla inwestorów z zagranicznym kapitałem. Wyniki badania pokazują jednak, że przedsiębiorstwa ﬂeksograﬁczne nie obawiają się
konsolidacji rynku poprzez przejmowanie polskich przedsiębiorstw przez
ﬁrmy zagraniczne. Obawę taką wyraziło jedynie mniejszość ﬁrm ﬂeksograﬁcznych (36%). Pozostałe nie spodziewają się przejęć przez zagraniczne podmioty w najbliższym czasie.
Sprzedaż na rynki zagraniczne staje się coraz ważniejszym czynnikiem
rozwoju dla polskiego sektora poligraﬁcznego, a ﬁrmy ﬂeksograﬁczne
odgrywają pod tym względem szczególną rolę. Opakowania – ich główna kategoria produktów – należą do najczęściej eksportowanych towa-

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

Prognozy przedsiębiorstw poligraﬁcznych dotyczące przyszłości ﬂeksograﬁi w Polsce
Printing companies’ forecasts as to the future of ﬂexography in Poland

Szansa przejmowania przez ﬂeksograﬁę zleceń wykonywanych dotychczas innymi technologiami druku
Opportunities for ﬂexo printing to capture jobs previously performed with other printing technologies
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Obawa przed konsolidacją rynku ﬂeksograﬁcznego w Polsce poprzez przejmowanie polskich ﬁrm
przez ﬁrmy zagraniczne
Concerns about consolidation of the ﬂexo printing market in Poland through takeovers
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rów poligraﬁcznych. Wśród badanych przedsiębiorstw ﬂeksograﬁcznych
aż 85% prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych (por. str. 47). Jednak niemal wszystkie badane ﬁrmy są zgodne, że dalszy rozwój eksportu uzależniony jest od pomocy publicznej. Ponad 70% respondentów
widzi potrzebę stworzenia marki polskiej ﬂeksograﬁi za granicą oraz
promowania w ten sposób polskich przedsiębiorstw wśród potencjalnych klientów w innych krajach.
Firmy ﬂeksograﬁczne zostały także zapytane o kwestie związane
z kształceniem pracowników. Jak pokazano we wcześniejszej części badania, ok. 70% przedsiębiorstw stosujących ﬂeksograﬁę ma problemy
ze znalezieniem dobrze wykształconych fachowców na rynku pracy. Ponad 80% ﬁrm ﬂeksograﬁcznych widzi potrzebę stworzenia nowoczesnego zawodowego ośrodka kształcenia ﬂeksografów w Polsce. Najczęściej
respondenci deklarowali, że taki ośrodek miałby być ﬁnansowany ze
środków centralnych (30%) lub przez partnerstwo publiczno-prywatne
(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%).

Istnienie potrzeby stworzenia nowoczesnego zawodowego ośrodka kształcenia ﬂeksografów w Polsce
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Wszyscy pamiętamy, nierozerwalnie związane z polską rzeczywistością
lat osiemdziesiątych, opakowania zastępcze. Szary karton, rozmazany
druk i ręcznie przybity stempel z datą przydatności okrywały produktopodobną zawartość, która i tak była przedmiotem pożądania społecznych
kolejek.
Dziś polskie drukarnie opakowaniowe są znakomicie wyposażone
w najnowsze maszyny i dynamicznie się rozwijają. Pudełka z Polski widzimy w całej Europie.
I dziś właśnie czytają Państwo IV edycję raportu o polskim rynku poligraficznym. Po raz pierwszy branża opakowań z nadrukiem otrzymała
w nim osobny rozdział.
Stało się tak z dwóch przyczyn.
Po pierwsze, mimo podobieństw technologicznych, szczególnie w obszarze druku, opakowania kierowane są do zupełnie innych klientów niż
pozostała produkcja poligraficzna. To determinuje odrębność ścieżek rozwoju i czynników, które na niego wpływają.
Po drugie, zarządzający drukarniami opakowaniowymi powołali do życia Związek Pracodawców ECMA Polska (European Carton Makers Association), który ma reprezentować polską branżę przetwórstwa kartonu.
Korzystając z otwartości Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz
KPMG, włączyliśmy się w prace nad raportem, dzięki czemu został on
rozszerzony o wcześniej wspomniany rozdział poświęcony branży opakowaniowej.
Kiedy wiosną 2013 idea stowarzyszenia się zaczynała kiełkować, byliśmy pełni obaw, jaki odzew napotka, zwłaszcza patrząc na zażartą walkę
rynkową, którą na co dzień toczymy. Dziś jesteśmy po kilku spotkaniach
i wielu godzinach, często gorących rozmów. Ich efektem jest obecność
w związku firm, które reprezentują co najmniej ¾ polskiego rynku opakowań kartonowych oraz naszych kluczowych dostawców.
Udział w pracach nad raportem jest pierwszą mierzalną korzyścią z istnienia ECMA Polska. I nie ostatnią, bo mamy konkretne plany działań,
które wspomogą rozwój branży opakowań kartonowych w Polsce.
Branża dynamicznie się zmienia. Szczegółowość specyfikacji technicznej i wymagań klientów ciągle wzrasta. To proces, który w Europie Zachodniej trwał od lat, my zaś po wstąpieniu Polski do Unii i silnym
wzroście eksportu przechodzimy go w przyspieszonym tempie.
To proces, który stał już w 1960 za utworzeniem ECMA w Holandii
i przez lata pod jej parasolem – kilkunastu krajowych organizacji. Działania ECMA są zróżnicowane, ale zawsze skierowane są na rozwój branży opakowań kartonowych. Można tu wymienić katalog konstrukcji
opakowań, standardy tłoczenia Braille’a czy bardzo istotne ostatnio bezpieczeństwo żywności i unikanie migracji. ECMA także lobbuje za branżą i bierze aktywny udział w tworzeniu nowych regulacji prawnych, aby
były możliwe do praktycznego wdrożenia przez producentów.
Tworząc ECMA Polska daliśmy wyraz naszemu przekonaniu, że niezależnie od różnic indywidualnych interesów i osobowości jesteśmy w stanie podjąć istotny wysiłek integrujący polskich producentów opakowań
kartonowych w realizacji wspólnych celów. Razem będziemy silniejsi
w Polsce i Europie.
Zapraszamy do lektury.
Olaf Kacperski
Członek Zarządu ECMA Polska

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
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Druk opakowań
Printed packaging
Wśród badanych ﬁrm poligraﬁcznych 40% oferuje produkcję
opakowań z nadrukiem. Najważniejszą grupą produktową dla tej
technologii są opakowania z kartonu. Odbiorców znajdują one
przede wszystkim w branży spożywczej. Podobnie jak w całym sektorze poligraﬁcznym także w przypadku opakowań sprzedaż
na rynkach zagranicznych jest domeną średnich i dużych podmiotów. W mniejszym stopniu prowadzą ją ﬁrmy małe, w znikomym
zaś – mikroprzedsiębiorstwa.

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.

Wśród badanych ﬁrm poligraﬁcznych 40% ma w swojej ofercie opakowania z nadrukiem. Druk opakowań jest technicznie wymagającym
procesem i najczęściej zajmują się nim ﬁrmy średnie i duże (57%). Wśród
małych przedsiębiorstw udział ten jest mniejszy i wynosi 45%. Druk opakowań najrzadziej oferowany jest przez podmioty mikro – jedynie co
piąta ﬁrma tej wielkości ma go w swoim portfolio.
Wśród różnych grup produktowych największe znaczenie mają opakowania z kartonu. Ich udział w całkowitych przychodach ﬁrm drukujących opakowania wynosi średnio 38%. Na drugim miejscu plasują się
opakowania foliowe (20%), na trzecim – opakowania z tektury kaszerowanej (12%). Mniejsze znaczenie ma druk displayów i materiałów POS
(Point of Sale) – odpowiada on średnio za 6% przychodów. Opakowania plastikowe odpowiadają za 3% przychodów, natomiast nieco ponad jedna piąta przypada na inne rodzaje opakowań lub produkty takie
jak etykiety czy akcydensy.
Większość badanych przedsiębiorstw zaangażowanych w druk opakowań stosuje szeroką gamę technologii druku i procesów produkcyjnych, co umożliwia realizację nawet bardzo skomplikowanych
i wymagających zleceń. Najczęściej wymienianym przez respondentów
procesem produkcyjnym jest sztancowanie (78%), ok. 60% ﬁrm wykonuje też laminowanie i lakierowanie UV, a ponad połowa stosuje falcowanie i klejenie liniowe. Druk offsetowy pozostaje najważniejszą
technologią drukarską przy produkcji opakowań z nadrukiem – 73% badanych ﬁrm stosuje druk offsetowy konwencjonalny, a 30% druk offse-

Struktura ﬁrm drukujących opakowania według liczby zatrudnionych
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Najczęściej stosowane procesy produkcyjne w obszarze opakowań z nadrukiem
Most commonly applied production processes in the area of printed packaging
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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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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.

towy farbami UV. Fleksograﬁa, druk cyfrowy i sitodruk stosowane są
przez mniej niż jedną trzecią respondentów.
W jakie technologie produkcji badane przedsiębiorstwa planują zainwestować w przyszłości? Jedna trzecia chce przeznaczyć środki na rozwój automatycznych systemów kontroli druku, umożliwiających
sprawdzenie poprawności wydruku oraz wykrycie błędów i odchyleń.
W czołówce rankingu znalazły się też technologie druku stanowiące uzupełnienie lub alternatywę dla offsetu – jedna trzecia ﬁrm planuje inwestycje w druk cyfrowy, a jedna czwarta chce rozwinąć druk
ﬂeksograﬁczny. Do najczęściej wymienianych inwestycji należą również
wdrożenie technologii umożliwiających unikalne znakowanie produktów (18%), wprowadzenie automatycznych systemów kontroli klejenia
(17%), a także rozwój technologii aplikowania zabezpieczeń, takich jak
hologramy czy RFID (14%).
Badane ﬁrmy oferujące opakowania z nadrukiem zostały również poproszone o wskazanie, które branże są głównymi odbiorcami ich produktów. Pierwsze miejsce wśród najczęściej wymienianych sektorów
zajmuje branża spożywcza – aż 53% ﬁrm drukuje opakowania dla produktów spożywczych. Duży odsetek ﬁrm produkujących dla sektora spożywczego świadczy o wysokim technicznym standardzie produkcji
w badanych ﬁrmach poligraﬁcznych. Branża spożywcza jest bowiem
szczególnie wymagająca dla producentów. Opakowania mające bezpośredni kontakt z żywnością muszą spełniać szereg wymogów higienicznych oraz standardów dotyczących składu chemicznego stosowanych
farb i materiałów.
Do najczęściej wskazywanych odbiorców opakowań należą też ﬁrmy
z branży kosmetycznej (38%), farmaceutycznej (33%) oraz chemicznej
(28%). Około jedna piąta badanych sprzedaje swoje produkty także
do sektora dóbr przemysłowych i branży motoryzacyjnej.
Firmy oferujące opakowania z nadrukiem znajdują odbiorców nie tylko w kraju, ale także za granicą. Blisko 60% badanych przedsiębiorstw
wykonuje zlecenia dla zagranicznych klientów. Udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży opakowań najczęściej nie przekracza 10% – tak zadeklarowało 31% respondentów. Jedna czwarta ﬁrm
zadeklarowała, że udział eksportu wynosi ponad 10%. Tak samo jak
w przypadku branży poligraﬁcznej jako całości także wśród ﬁrm produkujących opakowania podmioty mikro sprzedające na rynkach zagranicznych należą do wyjątków (jedynie 17%). Eksport pozostaje domeną
przedsiębiorstw średnich i dużych – w tej grupie ok. 80% szuka odbiorców poza Polską, a w przypadku blisko jednej czwartej ﬁrm generuje
on ponad 50% rocznych przychodów ze sprzedaży opakowań.
Badane ﬁrmy najczęściej eksportują opakowania dla tych samych
branż, dla których produkują także w kraju. Podobnie jak w przypadku
sprzedaży krajowej w czołówce najczęściej wymienianych przez respondentów sektorów znajdują się branża spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna oraz chemiczna.

Branże, dla których ﬁrmy poligraﬁczne eksportują opakowania z nadrukiem
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Przyszłość sektora poligraficznego
The future of the printing sector
Według prognoz przedsiębiorców w 2014 r. branżę poligraﬁczną czeka dynamiczny rozwój. Większość ﬁrm wierzy, że uda im się
zwiększyć sprzedaż. Wiele wskazuje na to, że przedsiębiorstwa
średnie i duże nadal będą rozbudowywać swoją przewagę konkurencyjną nad podmiotami mniejszymi. To one w największym stopniu planują inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa.

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.

Obecnie ﬁrmy poligraﬁczne patrzą znacznie bardziej optymistycznie
w przyszłość niż jeszcze rok temu. Blisko 60% spodziewa się wzrostu
sprzedaży w 2014 r., a jedynie 14% obawia się jej spadku. Poprawa nastrojów dotyczy całej branży, bez względu na wielkość podmiotów. Zarówno w przypadku ﬁrm mikro i małych, jak i średnich oraz dużych
odsetek respondentów spodziewających się lepszych wyników zwiększył się o mniej więcej 20 punktów procentowych w porównaniu z zeszłorocznym badaniem. Podobnie jak w analizie przeprowadzonej
w 2013 r. wyjątkowo optymistycznych odpowiedzi udzieliły przedsiębiorstwa średnie i duże – blisko 80% z nich wierzy, że w 2014 r. ich
przychody wzrosną. Większym optymizmem niż cała branża charakteryzują się też ﬁrmy drukujące opakowania. W tej grupie 66% respondentów spodziewa się większej sprzedaży. W przypadku ﬁrm
niedrukujących opakowań odsetek ten wynosi 52%. Podobnie jak w zeszłym roku ﬁrmy poligraﬁczne spodziewają się najczęściej umiarkowanych wzrostów – do 10% w stosunku do 2013 r.

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

Prognozowane zmiana sprzedaży ﬁrm poligraﬁcznych w 2014 r. w stosunku do 2013 r.
Forecast change in sales of printing companies, 2014 versus 2013

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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Wzrostowi sprzedaży nie będzie raczej towarzyszyło zwiększenie się
marż. Podobnie jak w ubiegłym roku jedynie nieznaczna część ﬁrm widzi szansę na wzrost rentowności w branży. Zmniejszył się natomiast
odsetek respondentów obawiających się spadku marż. Jeszcze w ubiegłym roku stanowili oni największą grupę, obecnie dominują ankietowani przewidujący utrzymanie się marż na dotyczasowych poziomie.
Bez względu na wielkość ﬁrm wyrażane opinie są dość zbieżne.

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.

Prognozowana zmiana rentowności branży poligraﬁcznej w Polsce w 2014 r. w porównaniu z 2013 r.
Forecast change in proﬁtability of printing sector in Poland, 2014 versus 2013
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To samo dotyczy prognozowanej zmiany liczby podmiotów w sektorze poligraﬁcznym. Blisko 65% ankietowanych spodziewa się dalszej
konsolidacji branży, tylko 14% uważa, że na rynku poligraﬁcznym jest
miejsce dla większej liczby ﬁrm.
Wiele wskazuje na to, że przedsiębiorstwa średnie i duże nadal będą
zwiększać swoją przewagę konkurencyjną nad podmiotami mniejszymi. To one przede wszystkim planują prorozwojowe inwestycje. Wśród
średnich i dużych ﬁrm co trzecia chce przeznaczyć na ten cel do 25%
rocznych przychodów. Jedynie 12% nie planuje żadnych inwestycji
w ciągu najbliższych 2-3 lat. W grupie podmiotów mikro odsetek ten
jest bliski 40%. Co do zasady, im mniejsza ﬁrma, tym rzadziej decyduje
się na inwestycję i tym mniejszą część swoich przychodów planuje na nie
przeznaczyć.
Jakiego typu inwestycje planują badane ﬁrmy poligraﬁczne? Najczęściej chcą zwiększyć efektywność działania swojego przedsiębiorstwa
(88% respondentów), wzbogacić ofertę (83%) oraz poszukiwać nowych
dostawców (77%). Podobnie jak roku temu najczęściej wskazywaną inwestycją priorytetową jest zakup nowych maszyn i urządzeń (24%).
Do technologii i usług, w które ﬁrmy poligraﬁczne planują zainwestować najbliższej przyszłości, należą przede wszystkim druk cyfrowy,
przygotowanie druków, offset oraz usługi introligatorskie.

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

Jacek BAJGER
KPMG in Poland

Wyniki czwartego już badania polskiej branży poligraﬁcznej dają wiele powodów do optymizmu.
W porównaniu z zeszłoroczną edycją widać znaczną poprawę nastrojów wśród respondentów – jedna trzecia pozytywnie ocenia sytuację
rynkową w Polsce, a jedynie 20% ma o niej złe zdanie. Rok temu odsetek niezadowolonych respondentów był dwa razy większy. Wydaje się,
że po stosunkowo trudnym roku 2012 branża poligraﬁczna wróciła
na ścieżkę rozwoju. Nie będzie on tak dynamiczny jak w latach
2010-2011, kiedy przedsiębiorstwa poligraﬁczne w Polsce szybko nadrabiały straty poniesione w czasie kryzysu. Niemniej jednak w przyszłości można spodziewać się stabilnego wzrostu produkcji sprzedanej.
Ogromny wpływ na wyniki przedsiębiorstw poligraﬁcznych w Polsce ma
eksport, który w 2013 r. wzrósł kolejny rok z rzędu. Obecnie jego wartość wynosi już ponad 5 mld zł, a wciąż drzemie w nim jeszcze duży potencjał wzrostowy. Polskie przedsiębiorstwa poligraﬁczne zdobywają coraz więcej klientów
poza granicami naszego kraju oraz oferują coraz szerszy wachlarz produktów
i usług. Duże znaczenie ma przewaga cenowa, która pozwala polskim ﬁrmom
skutecznie konkurować na takich rynkach, jak Niemcy, Francja, Holandia czy
Wielka Brytania. Niesłuszne byłoby jednak stwierdzenie, że niższe koszty pracy i produkcji to jedyne źródło dobrych wyników sprzedażowych polskich ﬁrm
poligraﬁcznych za granicą. Konkurencyjna cena musi iść w parze z doskonałą jakością i najwyższym standardem technologicznym oferowanych produktów i usług. Branża poligraﬁczna w Polsce od lat stawia na inwestycje –
wymienia park maszynowy, wprowadza nowoczesne rozwiązania technologiczne i procesy produkcyjne oraz dba o stałe podnoszenie kwaliﬁkacji kadr.
Zagraniczni klienci doceniają to i coraz częściej powierzają przedsiębiorstwom
poligraﬁcznym w Polsce nawet najbardziej kompleksowe i wymagające zlecenia. W tym kontekście należy podkreślić rolę ﬁrm produkujących opakowania z nadrukiem, a w szczególności ﬁrm ﬂeksograﬁcznych. Liczby mówią same
za siebie – w latach 2009-2013 wartość eksportu opakowań i etykiet zwiększyła się o 68%, podczas gdy eksport wszystkich produktów przemysłu poligraﬁcznego wzrósł o 48%.
Aktualne badanie pokazuje, że przedsiębiorstwa poligraﬁczne również w przyszłości chcą inwestować w rozwój i innowacyjność. Trend
ten jest obserwowalny zarówno wśród dużych, średnich, jak i małych
ﬁrm. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie zwiększył się odsetek
przedsiębiorstw, które wdrażają istotne innowacje, ponoszą nakłady
na działalność badawczo-rozwojową oraz wprowadzają nowoczesne
rozwiązania informatyczne usprawniające wiele obszarów działalności,
m.in. produkcję, sprzedaż, marketing, a także zarządzanie ﬁrmą. Coraz
więcej ankietowanych deklaruje, że wykorzystali lub planują wykorzystać fundusze unijne, aby zmodernizować swoje przedsiębiorstwa. Wła-

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-ofthe-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 stałym dążeniu do innowacyjności i udoskonalenia oferty leży ogromna szansa dla ﬁrm poligraﬁcznych w Polsce. KPMG posiada
wielu klientów z tej branży i stara się zapewnić im wsparcie nie tylko
w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, ale także w ramach
konsultingu strategicznego oraz biznesowego. Wierzymy w ogromny
potencjał branży poligraﬁcznej w Polsce i dlatego z dużą uwagą i optymizmem będziemy śledzić jej dalszy rozwój.

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.

Krzysztof PINDRAL
Prezes Zarządu, 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.

Kolejny rok, mimo iż nadal trudny i niełatwy dla wielu przedsiębiorców, przyniósł nieco więcej optymizmu i pokazał, że branża poligraﬁczna ma w sobie ogromny potencjał, który jest w stanie wykorzystać
z rozsądkiem i który pozwala na przetrwanie kryzysu. Oznacza to, że
wymiana środków produkcji, która towarzyszyła nam przez ostatnie lata i wyposażenie drukarń w nowoczesne technologie, to nie było działanie przypadkowe i zachłystywanie się możliwością pozyskiwania
środków unijnych. Jednak większość zakładów poligraﬁcznych – dużych,
średnich, ale i małych – w sposób naturalny i przemyślany odrabiało
dystans, jaki je dzielił od wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. W sposób naturalny wymusza to cały czas myślenie o przebudowywaniu modelów biznesowych i strategii działania, a także
doskonalenia i automatyzacji procesów produkcyjnych i zarządzania.
Tak jak wielokrotnie się już wypowiadałem w tej sprawie – globalna wartość produkcji poligraﬁcznej będzie w dalszych latach systematycznie rosła, z coraz większymi szansami, jaką jest wzrost eksportu
produkcji poligraﬁcznej. Oczywiście nie możemy nie dostrzegać, że nie
wszędzie sytuacja wygląda podobnie i bez trudu można znaleźć przedsiębiorstwa, które mają problemy ze zleceniami, z zachowaniem płynności ﬁnansowej, z szybkim reagowaniem na zmieniające się potrzeby
klientów. Powody są często złożone. Może to być nieodpowiednia skala prowadzonej działalności, brak odpowiednich inwestycji, działanie
na rynku lokalnym, który siłą rzeczy może zaoferować mniej, problemy
z dostawcami i wiele innych.
To zabrzmi jak truizm, ale bez wątpienia nadal w natarciu są drukarnie opakowaniowe, które bezustannie wymieniają park maszynowy
i gdzie zauważyć możemy coraz bardziej zaawansowane konﬁguracje
maszyn drukujących arkuszowych i wąskowstęgowych oraz wysoce
zautomatyzowanych linii introligatorskich. Mimo rewolucji w elektronicznych środkach informacji, rozwoju internetu oraz zmianie zachowań
konsumenckich na rynku, drukarnie dziełowe, zwłaszcza te, które
w ostatnich latach gruntownie wymieniły maszyny drukujące i linie
do oprawy, mimo bardzo ostrej konkurencji dosyć dobrze sobie radzą.
Na pewno wyzwaniem jest i będzie optymalizacja posiadanego parku
maszynowego i lepsza kontrola procesów, aby móc sprostać konkurencji kosztowej.
Podobnie jak to ująłem w mojej wypowiedzi do ubiegłorocznej edycji raportu, chciałbym dodać, że część zakładów, w większości tych najmniejszych drukarni, nie poradzi sobie z następującymi coraz szybciej
przeobrażeniami w otoczeniu zewnętrznym i po prostu będzie musiała
znaleźć jakieś inne rozwiązanie na funkcjonowanie lub zniknie z rynku.
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To bolesne, ale dotyka wszystkich branż i jest naturalnym elementem
życia. Z drugiej strony będą pojawiać się nowe ﬁrmy, z których część
na pewno ma szansę odnieść sukces, wnieść do branży nowe pomysły
i przyczynić się do jej rozwoju.
Podchodzę bardzo pragmatycznie do życia i do naszej branży, i staram
się widzieć przede wszystkim szanse, nie lekceważąc zagrożeń. Mamy wiele atutów, które możemy wykorzystać. Konkurując i współpracując.

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.
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 stateof-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, UVcoated, 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-ofthe-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.

Patrząc historycznie, jeszcze 10 lat temu chyba nikt nie brał na poważnie pod uwagę opinii, że w dobie ogólnej cyfryzacji naszego życia
druk cyfrowy nabierze szczególnego znaczenia, nie tylko jako uzupełnienie produkcji offsetowej, ale część drukarni wręcz oprze swój park
maszynowy o tego typu rozwiązania, wyznaczając nowe możliwości
i trendy.
Ostatnich pięć lat to szybki rozwój cyfrowego druku produkcyjnego.
Niektórzy, biorąc pod uwagę powyższe oraz sytuację ekonomiczną i spadające nakłady, wieszczyli nawet wyparcie offsetu z rynku tradycyjnego. Dzisiaj wydaje się, że jest to niemożliwe, a rynek poligraﬁczny
w Polsce powoli zaczyna się polaryzować, dając trzy niezależne i nie
do końca konkurujące ze sobą ścieżki rozwoju drukarni, tj.: typowo offsetowe (opakowania, wysokonakładowy druk wydawniczy), offsetowo-cyfrowe (produkujące zarówno średnio, jak i niskonakładowe
pozycje) i cyfrowe (druk usługowy niskonakładowy).
W mojej opinii rynek polski stał się w tym czasie jednym z najtrudniejszych w Europie, biorąc pod uwagę przełożenie jakości w stosunku do ceny. Klienci oczekują urządzeń coraz lepszej jakości, zbliżonej do offsetowej,
obsługi jak największej ilości mediów stosowanych w offsecie, a przy tym
niższych cen eksploatacji niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Powodem tego jest nasycenie rynku i agresywna konkurencja cenowa pomiędzy samymi drukarniami, które często psują rynek, zaniżając stawki do minimum.
Największa walka odbywa się właśnie na polu cyfrowego druku niskonakładowego, gdzie konkurencja jest olbrzymia. Jak wiemy, już za kilkadziesiąt tysięcy złotych można kupić urządzenie używane, które może nie
będzie drukowało wyjątkowo dobrze ani powtarzalnie, ale przy pewnych
pracach wystarczająco, by odebrać mniej skomplikowane zlecenia drukarniom wyposażonym w nowoczesne technologie.
Wydaje się, że dzisiaj, w dobie, gdzie sklep internetowy jest wymogiem funkcjonowania ﬁrmy, ale nie daje przewagi konkurencyjnej, musi nastąpić szybka specjalizacja drukarni cyfrowych wspartych
nowoczesnymi technologiami, zarówno jeżeli chodzi o hardware, jak
i software. Mogę tutaj podać jako przykład personalizowany druk opakowań, wciąż niedoceniany i nieforsowany przez drukarnie u swoich
klientów. Ricoh oferuje urządzenia, które są idealnym rozwiązaniem dla
tego rynku, obsługujące kartony warstwowe pudełkowo-okładkowe,
gdzie wydruk możemy bezproblemowo bigować, sztancować, lakierować UV czy foliować na zimno i gorąco. Najnowsze urządzenia pozwalają także na dokładne pokrycie tonerem papierów moletowanych,
oferują wydruk banerowy do 1260 mm i wiele innych. Ponadto wszyst-
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ko to wspieramy nowoczesnym oprogramowaniem, jak choćby do zarządzania kolorem, personalizacją czy z wykorzystaniem technologii interaktywnych, takich jak Clickable Paper. Jak widać, skala oferowanych
rozwiązań znacznie się zwiększyła.

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"!

Krzysztof JANUSZEWSKI
Dyrektor Biura
Polska Izba Fleksografów
Dynamiczny rozwój rynku opakowań i powiązany z tym także rozwój technologii ﬂeksograﬁcznej nastrajają optymistycznie. Doskonale, czy też b. dobrze
wyposażone polskie drukarnie ﬂeksograﬁczne produkują, sprzedają, eksportują i tworzą miejsca pracy. Jednak w długotrwałej perspektywie widzę pewne i coraz większe ograniczenie – a mianowicie – wiedza. Od lat sygnalizowany
jest przez naszą organizację niski poziom kształcenia w placówkach edukacyjnych w zakresie tej technologii (np. do tej pory jedynymi dostępnymi podręcznikami ﬂeksograﬁi są wydawane przez nas publikacje zagraniczne – kolejną,
„importowaną” tym razem z USA planujemy w tym roku), brak zainteresowania instytucji publicznych (np. samorządów lokalnych), aby pomóc ten temat
rozwiązać wzorując się np. na wskazywanych przez nas doświadczeniach w innych krajach np. Szwecja, Niemcy, USA, Francja.
Nie jesteśmy niestety „urzędowo” widoczni na tle innych gałęzi przemysłu co utrudnia promocję tam gdzie trzeba pokazać potencjał branży
np. w instytucjach publicznych. Konieczne jest przeprowadzenie zmian
w klasyﬁkacji statystycznej (PKD i PKWiU). Z taką inicjatywą wystąpiła
Polska Izba Fleksografów proponując spotkanie organizacji branżowych.
Równocześnie jako organizacja branżowa mamy dobre kontakty z organizacjami zagranicznymi i będąc zapraszani na różnego rodzaju targi, fora, sympozja staramy się promować polską ﬂeksograﬁę także poza
granicami. Aby jednak było to bardziej skuteczne istnieje potrzeba większej integracji i wspólnego udziału drukarni ﬂeksograﬁcznych w proponowanych inicjatywach. Taki jest warunek tworzenia „marki polskiej
ﬂeksograﬁi”. Im większa grupa ﬁrm będzie chciała razem z nami ją tworzyć tym większa szansa na sukces, zgodnie z promowanym przez nas
hasłem: „ﬂeksograﬁa opakuje prawie wszystko”!

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

Jacek STENCEL
Prezes, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego
Czwarta edycja raportu „Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem
w Polsce” to bardzo cenna inicjatywa kontynuowana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Gratulacje! Prezentowane co roku opracowanie staje się doskonałym narzędziem wspomagającym podejmowanie
decyzji oraz stanowi niezmiernie cenną pomoc przy biznesowej analizie
branży. Blisko pięcioletni okres prowadzonych badań pozwala w jeszcze
większym stopniu potwierdzić prawdopodobieństwo występujących zjawisk i trendów na rynku polskiej poligraﬁi.
Rok 2014, w mojej ocenie, jest niewątpliwie rokiem sporych nadziei i niecierpliwych oczekiwań rynku na rychłe pobudzenie i powrót koniunktury
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umożliwiającej rozwój i stabilizację w dłuższej perspektywie czasowej. Z pewnością wszyscy chętnie przyjęlibyśmy opublikowane dane o wzroście produkcji przemysłowej jako stały trend dla naszej gospodarki. Ważnym czynnikiem
pozwalającym na bardziej optymistyczne określenie perspektyw także dla naszej branży jest uruchomienie środków nowej perspektywy funduszy europejskich w latach 2014-2020. Należy spodziewać się, iż pieniądze z tego rozdania
tchną nową energię w ﬁrmy także naszego sektora, a większy nacisk na innowacje w tym programie w jeszcze większym stopniu przełoży się na wprowadzenie nowych produktów i jakości dla klientów. Wierzę także, że ta
perspektywa pozwoli utrzymać wysoki poziom konkurencyjności polskich drukarni na rynku krajowym i unijnym.
Niepokój budzi sytuacja za naszą wschodnią granicą. Nie tylko ze
względu na bezprawną aneksję Krymu przez Rosję oraz jej coraz śmielsze poczynania związane z innym obszarami Ukrainy. Niepokój ten powodowany jest wpływem tej sytuacji na polską gospodarkę, m.in.
poprzez oddziaływanie na wysokość kursów złotówki w stosunku do pozostałych walut. Drukarnie jako znaczący eksporterzy z pewnością nie
ominą zawirowań z tym związanych. Trudne do przewidzenia dla naszej
branży mogą okazać się reperkusje z wprowadzenia dodatkowych sankcji przez największe kraje w stosunku do Rosji. Wiadomo, że kraj ten jest
sporym odbiorcą żywności, a nasza branża – dostawcą opakowań. Pozostaje wierzyć, że sytuacja tam powstała zostanie szybko uspokojona
i opanowana w stopniu, który nie będzie szkodził naszej ekonomii.
W roku bieżącym Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego obchodzi swój dwudziesty jubileusz. Dokładnie w roku 1994 grupa pasjonatów
technologii sitodruku – zarówno drukarzy, jak i producentów, dystrybutorów
sprzętu i materiałów dla tej dziedziny poligraﬁi – postanowiła założyć stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich. W roku 1997 stowarzyszenie zostało członkiem międzynarodowej federacji FESPA, która
zrzesza w chwili obecnej 37 podobnych stowarzyszeń z całego świata.
W związku z dynamicznym rozwojem druku cyfrowego, który jest w dużym
stopniu komplementarnym, a czasem zamiennym do sitodruku, w roku 2006
stowarzyszenie rozszerzyło proﬁl swojej działalności i zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego. Pragnę w tym miejscu skorzystać z okazji i bardzo gorąco podziękować wszystkim instytucjom i osobom,
które przez lata wspierały naszą działalność. Największe wyrazy podziękowania chciałbym skierować do grupy członków założycieli, bez których nie byłoby stowarzyszenia w obecnym kształcie.
Podsumowując – patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem i spoglądamy za siebie z pozytywną oceną dotychczasowej sytuacji.
Innowacyjność oraz elastyczność, z jaką polskie ﬁrmy szybko odnajdują się w spotykających je coraz to nowych sytuacjach, stawiają nasze
przedsiębiorstwa wśród liderów gospodarki oraz powodują, że jesteśmy
postrzegani jako solidni partnerzy w biznesie.

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.
Mirosław SZEWCZYK
Prezes Zarządu, 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

Poligraﬁo, Quo Vadis? Jakie drogi prowadzą Cię i w jakich kierunkach
zmierzasz? Droga szeroka czy wąska, prosta i pewna? Bezpieczna? Zjazd
czy raczej stromy podjazd?
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Takie pytania ciągle towarzyszą wszystkim menedżerom ﬁrm poligraﬁcznych. I jak to w życiu bywa – każdy ma inne spojrzenie na drogę przed nim,
zwraca uwagę na inne akcenty i dostrzega różne zagrożenia. Nie ma wspólnej autostrady dla całej poligraﬁi. Jesteśmy różni i każda część naszego rynku
jest inna, a widać to wyraźnie w tegorocznej edycji raportu. Oczywiście jako
część całej gospodarki jesteśmy podatni na trendy rynkowe, cykle koniunkturalne, a także na przyśpieszenie i zmianę technologiczną.
Branża jako całość musi ewoluować w stronę różnorodności, niszowości i specjalizacji. To będą miejsca bezpieczne ekonomicznie dające
możliwości rozwoju i generowania nowych miejsc pracy. Firmy poligraﬁczne nie muszą już nikogo kopiować, gdyż można założyć, że branża
w Polsce jest na poziomie światowym. Potrzebujemy teraz innowacji,
bodźca, który znajdziemy wewnątrz naszych ﬁrm, a nie licząc na pomysły dobiegające z innych krajów. Przemyślane działania w rozwijaniu
własnych pomysłów, innowacje ﬁnansowane przez przedsiębiorstwa rodzime. Dział B+R w każdej ﬁrmie średniej wielkości. Nie bądźmy odtwórczy, twórzmy świat i poligraﬁę po swojemu, po polsku.

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

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

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.

W najbliższych dniach ukaże się kolejna edycja raportu „Rynek poligraﬁczny i opakowań z nadrukiem w Polsce” przygotowanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz ﬁrmę KPMG
Raport z badania rynku poligraﬁcznego to profesjonalna ocena funkcjonowania branży w Polsce w porównaniu do przedsiębiorstw działających przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Poligraﬁa polska
w dużym stopniu wykorzystała w latach ubiegłych środki unijne inwestując w nowe techniki i technologie. Efektem takiej działalności jest nowoczesna baza produkcyjna w polskiej poligraﬁi.
Według oceny jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Struktura produkcji poligraﬁcznej jest porównywalna z tendencjami światowymi. Dla kształtu rynku poligraﬁcznego
w Polsce istotny jest również eksport usług poligraﬁcznych. Zawarte w raporcie wnioski, uwagi i spostrzeżenia mogą być pomocne do opracowania strategii działalności przedsiębiorstwa na następne okresy.

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

Andrzej KRZEWINA
Prezes Zarządu, 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

Polski rynek poligraﬁczny ma nadal ogromny potencjał.
Pomimo niezwykle szybkiego rozwoju mediów elektronicznych i digitalizacji życia społecznego materiał drukowany wciąż może mieć przewagę nad wirtualnymi nośnikami informacji, a w połączeniu z nimi –
tworzyć nową, niezwykłą wartość. Druk pozwala budować relacje, oddziałuje na emocje i przede wszystkim zostaje z odbiorcą na dłużej.
Generowanie dużo większych przychodów oraz poprawa wskaźników rentowności będzie możliwa właśnie dzięki dostrzeżeniu tych war-
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tości i tworzeniu przestrzeni współpracy i dialogu między wszystkimi
stronami procesu – od twórców technologii przez projektantów, drukarzy aż po jego ﬁnalnych odbiorców.
Rozwój w perspektywie długoterminowej – a tylko taki ma strategiczny sens – musi jednak odbywać się równolegle na wielu płaszczyznach.
Pierwsza z nich jest dość oczywista. Należy śledzić światowe trendy i stale tworzyć, pozyskiwać i wdrażać innowacje, aby poszerzać zakres usług,
podnosić ich jakość i wyprzedzać potrzeby klientów.
Druga płaszczyzna stawia przed nami dużo większe wyzwanie. Wymaga bowiem zmiany ﬁlozoﬁi działania i spojrzenia na druk nie jak
na usługę, ale sposób komunikacji. Materiał drukowany to medium, które niesie ze sobą wiele treści. To właśnie one są tu najważniejsze i to
dzięki nim druk nadal ma perspektywy rozwoju.
Medium, które powstaje dzięki technologiom poligraﬁcznym, przestaje być „tylko książką” albo „tylko folderem” czy „zwykłą ulotką”.
Współczesny świat nadaje dobrze znanym produktom nowe znaczenia.
Coraz częściej publikacja staje się prezentem, obiektem o szczególnych
walorach dekoracyjnych, nośnikiem idei marketingowej albo po prostu
wyrażeniem poglądów człowieka funkcjonującego w zatomizowanym
społeczeństwie. Wobec wieszczonego przez wielu obserwatorów „końca książki” nadawanie jej nowego znaczenia i nowej roli ma szczególne znaczenie. Materiał drukowany może być rozmową z odbiorcą,
wywoływać u niego emocje, zaskoczyć, działać na zmysły. Może być narzędziem budowania relacji, tworzyć wizerunek marki i stanowić jej wyróżnik. Oczywiście w połączeniu z pierwszym obszarem, pozwalającym
na innowacyjne jego wykorzystanie.
Jeśli branża drukarska dostrzeże ten potencjał i będzie w stanie go
wykorzystać, podejmując wewnętrzny dialog oparty na współpracy, istnieje ogromna szansa na zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich. Dlatego tak ważne jest, by ze sobą współdziałać. Zarówno
dostawcy innowacyjnych technologii, maszyn i oprogramowania, działy badawczo-rozwojowe, uczelnie, jak i designerzy, graﬁcy, wydawnictwa i w końcu twórcy druku muszą wspólnie tworzyć rozwiązania,
produkty i usługi, które odpowiedzą nawet na najbardziej wysublimowane potrzeby odbiorców. Muszą również podejmować działania edukacyjne, które pozwolą w pełni zaprezentować i wykorzystać ich
możliwości, muszą wymieniać między sobą doświadczenia i wspólnie
pracować na dobrą markę polskiej poligraﬁi, stale dbając o jej najwyższą jakość.
Tak daleko idące myślenie nie jest popularne na polskim rynku. Jednakże, wybierając właśnie tę drogę, można sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagającego rynku europejskiego, tworzyć nowe
standardy na rynku polskim i wpływać na zwiększenie budżetów marketingowych poprzez wykorzystywanie wartości materiału drukowanego jako wyjątkowego nośnika komunikacji.

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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Leszek CZARNY
Kancelaria Radców Prawnych L. Czarny, W. Budny
i Wspólnicy Spółka Komandytowa

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.

Idea zrzeszania a korzyści z niej płynące
Wolność zrzeszania się, organizowania w określone struktury jest jednym
z głównych praw realizowanym poprzez możliwość stowarzyszania się obywateli w dowolne (mieszczące się w porządku prawnym) organizacje społeczne. Jest to praktyczny wyraz funkcjonowania demokracji i społeczeństwa
otwartego realizowany także z powodzeniem na płaszczyźnie relacji gospodarczych. Wolność zrzeszania znajduje swój wyraz przede wszystkim poprzez
tworzenie wielu organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Nie możemy zapomnieć jednakże o polskiej historii spółdzielczości – mającej jakże doniosłe znaczenie, począwszy od pierwszej połowy XIX w.
Organizacje te nie tylko aktywizują ruchy społeczne, ale też mają doniosły
wpływ na pobudzanie zjawisk gospodarczych.
Przedsiębiorcy z racji konieczności podtrzymywania kontaktów gospodarczych relatywnie często współpracują ze sobą. Paradoksalnie jednak, szczególnie w Polsce, są niechętni wobec sformalizowania współpracy, tu m.in.
poprzez zrzeszanie się w organizacjach lub stowarzyszeniach zawodowych.
Wynika to z nadal niskiego zaufania do funkcjonującego porządku prawnego, jak również swoistego przymusu uczestniczenia w wielu zrzeszeniach
w okresie PRL. Pewny opór w zrzeszaniu się jest domeną państw byłego bloku wschodniego.
Całkowite przeciwieństwo takiego podejścia prezentują Amerykanie, którzy niezależnie od wieku, pozycji i poziomu umysłowego nieustannie się stowarzyszają. W USA powstają nie tylko towarzystwa handlowe i przemysłowe,
amerykańskie prawo niezależnie od różnic stanowych sprzyjało powstawaniu holdingów, koncernów czy trustów. Amerykański system prawny sprzyja
zrzeszaniu się na każdym poziomie aktywności społecznej i gospodarczej: istnieją stowarzyszenia religijne i moralne, stowarzyszenia o poważnym i błahym charakterze, stowarzyszenia zajmujące się ogólnymi i bardzo
szczegółowymi sprawami, stowarzyszenia wielkie i małe. […] W ten sposób
najbardziej demokratycznym krajem na świecie okazuje się ten, w którym ludzie najbardziej udoskonalili sztukę zbiorowego dążenia do celu, wspólnych
pragnień i tę nowo powstałą wiedzę stosują najczęściej.*
W zakresie zrzeszania można wyodrębnić trzy niezależne sektory:
• publiczny (rząd, samorząd i ich agendy),
• gospodarczy (podmioty nastawione na zysk; generalnie prowadzące działalność gospodarczą w pełnym tego słowa znaczeniu),
• non proﬁt (organizacje działające nie dla zysku, poza elementami
struktury państwa).
Rozwój gospodarczy oraz zdarzenia gospodarcze powodują także powstawanie nowych form zrzeszania. Jednym z tego rodzaju przykładów
może być jakże popularna dziś instytucja klastrów, głównie w zakresie
nowych technologii.
Klaster rozumiany jako grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego
samego sektora lub sektorów pokrewnych, a także instytucji i organizacji powiązanych ze sobą siecią wzajemnych zależności, konkurujących,
ale i współpracujących ze sobą.
Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom wiele korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, w wielu przypadkach wypracować nowe rozwiązania – innowacje. Popularność klastra zawdzięczmy
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w dużej mierze instytucji dotacji unijnych, realizowanych w ramach
struktury klastra. Instytucja ta jakże młoda na naszym rynku pokazuje,
iż zewnętrzne doﬁnansowanie potraﬁ być dostatecznym bodźcem dla
przedsiębiorcy do zrzeszenia się w określonym bycie (tu nieformalnym)
i podporządkowanie własnych interesów interesom grupy.
Oczywiście w Polsce nadal podstawową formalną strukturą prawną zrzeszania się jest stowarzyszenie regulowane ustawą o stowarzyszeniach.

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.

Korzyści zrzeszania
Coraz powszechniejsze staje się dążenie do konsolidacji kapitałów
podmiotów gospodarczych w celu podjęcia równorzędnej walki z inwestującymi oraz oferującymi w Polsce swe towary i usługi podmiotami
gospodarczymi pochodzącymi z krajów wysoko rozwiniętych. Konsolidacja ta jest jednakże trudna do zaakceptowania, wiąże się wielokrotnie z faktycznym wyzbyciem się władztwa nad podmiotem lub utrata
sprawowanej w nim funkcji. Z drugiej strony powstawanie dużych podmiotów gospodarczych uniemożliwia funkcjonowanie mniejszym jednostkom. Natomiast zrzeszenie w rozumieniu porozumienia podmiotów
jednej branży pozwala na skorzystanie z dobrodziejstw partnerstwa
i współpracy przy jednoczesnym zachowaniu odrębności struktury. Doświadczenia innych branż wskazują na następujące korzyści płynące ze
zrzeszania:
• zarządzanie organizacją, wprowadzenie jednolitych zasad,
• współpraca i partnerstwo lokalne,
• standaryzacja usług,
• wprowadzenie (zakup) nowych kosztochłonnych technologii, tu
m.in. w zakresie IT, podnoszących jakość świadczonych usług,
• sprawne pozyskiwanie funduszy (w tym m.in. unijnych) – korzystanie z doradztwa i doświadczeń członków,
• wspólna promocja i marketing branży,
• lobbing na szczeblu krajowym,
• powołanie zespołu ekspertów do prac nad przepisami mającymi
na celu wspieranie branży,
• powołanie ośrodków badawczych mających na celu stałe doskonalenie technologii,
• powołanie ośrodków kształcenia w celu uzupełniania niedoborów
kadrowych, z możliwością łączenia zasobów rzeczowych,
• realizacja wspólnych dużych przedsięwzięć gospodarczych,
• wspólny udział (i ﬁnansowanie udziału) w konferencjach czy tragach branżowych.
Jak pokazują doświadczenia Europy Zachodniej, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami jest jednym z kluczowych warunków rozwoju ﬁrm.
Oprócz ww. korzyści daje dodatkowo lepszy dostęp do informacji lub
większą siłę przetargową w kontaktach z innymi podmiotami. Wspólna
realizacja przedsięwzięć zwiększa także szanse na nowe pomysły i innowacje.

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.

Konkluzje
Nasze dotychczasowe, bogate doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych szeroko rozumianej branży poligraﬁcznej w pełni
potwierdzają potrzebę jej konsolidacji. Przez konsolidację rozumiemy
nie tylko naturalną potrzebę łączenia się przedsiębiorstw/podmiotów
w większy byt prawny (co wydaje się nieuniknione, analizując historię

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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Istniej ca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacj samorz du gospodarczego,
reprezentuj c interesy gospodarcze podmiotów gospodarczych działaj cych w sferze
przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
Polska Izba Druku jest jedyn ogólnopolsk organizacj samorz dow drukarzy, która jest
członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Reprezentuje ona interesy zrzeszonych w niej na
zasadzie dobrowolnoci podmiotów gospodarczych, zajmuj cych si produkcj i usługami
poligraficznymi jak te kad inn działalnoci zwi zan z bran poligraficzn .
W swojej działalnoci Izba wystpuje we własnym imieniu i na własny rachunek.
Izba moe zrzesza si w organizacjach krajowych i zagranicznych.
Podstawowym celem działalnoci Polskiej Izby Druku jest ochrona interesów polskich
drukarzy, w szerokim znaczeniu tego słowa, stałe reprezentowanie oraz ochrona interesów
członków Izby, zgodnie z ich wol , wobec organów pastwowych oraz innych organizacji
krajowych i zagranicznych, współtworzenie warunków prawnych rozwoju brany
The Polish Chamber of Printing
The Polish Chamber of Printing which has existed since 1992 is an organization of economic
self-government representing economic interests of subjects acting in the domain of graphic
arts industry on the territory of Poland. The main aim of activity of the Polish Chamber of
Printing is, broadly speaking, the protection of interests of Polish printers, functioning as a
link between the state authorities and graphic arts enterprises as well as intergrating the
printers' millieu within the country. The Chamber unites on the voluntary basis, economic
subjects engaged in the printing services and production, trade of products and means of
production for graphic arts as well as manufacturing and servicing of the machinery and
printing equipment.
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
tel.: (22) 295-03-95/96
www.izbadruku.org.pl
izbadruku@izbadruku.org.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU I DRUKU CYFROWEGO
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 1A
e-mail: biuro@pssidc.org.pl
www.ssp.com.pl
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przedsiębiorstw w Europie Zachodniej), lecz również konieczności ich
ścisłej współpracy w ramach branżowych zrzeszeń, stowarzyszeń, spółdzielni. Poszczególny przedsiębiorca ma nieporównywalnie mniejszą
szansę nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem niż grupa
przedsiębiorców dzielących się swoimi doświadczeniami.
Organizacje pozarządowe dają także możliwość tworzenia ﬁnansowych rezerw na potrzeby członków. Taka idea przyświecała m.in. próbie utworzenia funduszu gwarancyjnego branży poligraﬁcznej. Fundusze
takie mogłyby być wykorzystywane m.in. na pomoc dla członków zrzeszenia w zakresie pozyskania kapitału dłużnego (wkłady własne, poręczenia, gwarancje), prowadzenie badań, wdrażanie innowacji,
przygotowanie ekspertyz, współﬁnansowanie usług doradczych (podatkowych, prawnych, księgowych).
Zdaję sobie sprawę, iż proces ten wymaga czasu, przezwyciężenia
naturalnych oporów i przyzwyczajeń. Jednakże wydaje się on być naturalną konsekwencją rozwoju rynku, a nawet jedyną szansą na utrzymanie się przedsiębiorcy na dynamicznie rozwijającym się rynku.
*

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, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 345.

*

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

DRUKARNIE DZIEŁOWE
Drukarnie dziełowe chlubią się najdłuższą historią w dziejach drukarstwa i tradycyjnie uważane były za najważniejszą grupę producentów
w całym przemyśle poligraﬁcznym. Ich nazwa wywodzi się z drukarń
drukujących książki, obecnie obejmuje również produkcję kalendarzy
książkowych, katalogów w oprawie miękkiej i inne produkcje, gdzie występuje oprawa grzbietu. Rynek wydawniczy książek, a także czasopism
i gazet, pozostaje rynkiem decydującym o obliczu poligraﬁi, niezależnie
od dynamicznego rozwoju segmentu opakowań.
W Polsce rok 2012 był kolejnym rokiem wzrostu liczby tytułów wydanych
książek. Zmieniła się natomiast tendencja dotycząca nakładów książek, po raz
pierwszy od 2005 roku łączne nakłady były mniejsze niż w roku poprzednim.
O ile w 2011 roku było ok. 10 mln egz. więcej niż w roku 2010, to rok 2012
przyniósł spadek nakładów o ok. 3 mln egz. Konsekwencją wymienionych
wyżej wyników jest spadek średniego nakładu. Gdy w 2011 roku średni nakład szedł w górę i zbliżał się do 3 tys. egz., to w 2012 roku był bliższy 2,5
tys. egz. Wyniki te mogą uzasadniać tezę, że coraz więcej książek będzie drukowanych w technice cyfrowej. Cyfrowe maszyny drukujące umożliwiają opłacalne drukowanie większych nakładów niż 500 egz. i proponowane są
zintegrowane linie wykonywania książek w oprawie miękkiej oraz twardej,
zawierające moduły drukowania cyfrowego i operacji introligatorskich.
Spośród największych drukarń dziełowych w 2012 roku z rynku zniknęły drukarnie, których właścicielem było państwo: Drukarnia Naukowo-Techniczna z Warszawy oraz Drukarnia Narodowa z Krakowa.
Również drukarnia Dom Słowa Polskiego od paru lat nie wydrukowała
ani jednego arkusza.
Pod względem geograﬁcznym wyraźnie dominują ﬁrmy z południa
Polski, a szczególnie z Krakowa. Warszawa (nawet z tzw. wianuszkiem)
traci systematycznie pozycję w druku dziełowym. Dotyczy to także innych rodzajów produkcji poligraﬁcznej.

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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Zatrudnienie w analizowanych drukarniach dziełowych w 2012 roku
wynosiło łącznie prawie 4 tys. osób. Porównanie z zatrudnieniem z lat
2010 i 2011 wykazało różnicę mniejszą niż jeden procent. Różnica jest
tak niewielka, że równie dobrze można ją traktować jako efekt zaokrągleń danych podawanych przez drukarnie. Uprawniony wniosek z tych
informacji jest taki, że zatrudnienie w drukarniach dziełowych w minionych trzech latach było na tym samym lub bardzo podobnym poziomie.
Inwestycje w drukarniach dziełowych w sprzęt i urządzenia zostały
niemal całkowicie wstrzymane. Niewielkie uzupełniające zakupy są nieporównywalnie niskie w porównaniu z ogromnymi inwestycjami z lat
2005-2010. Wynika to z nadmiaru mocy produkcyjnych oraz wyczerpania środków pomocy unijnej w perspektywie 2007-2013.
Widać oczekiwanie na uruchomienie kolejnych środków unijnych już
w perspektywie 2014 2020. Rok 2014 będzie ukierunkowany na uszczegółowienie zasad korzystania ze środków ﬁnansowych i rozstrzygnięcia
pierwszych konkursów – nowe maszyny mają szansę na instalacje prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.
Pod względem zysku/straty w 2012 roku nastąpił powrót do sytuacji
sprzed kryzysu, czyli do roku 2007. Występuje jednak różnica w rentowności drukarń dziełowych, zarówno w stosunku do całej poligraﬁi,
jak i do rentowności drukarń dziełowych na początku kryzysu. Rentowność całej poligraﬁi zbliża się do 4 proc., rentowność drukarń dziełowych ledwie przekroczyła 3 proc., podczas gdy w 2007 roku wynosiła
ponad 6 proc.
Można przewidzieć, że drukarnie dziełowe znajdują swoje miejsce
w nowych realiach gospodarczych, jednak robią to w dużej mierze intuicyjnie, a powinny robić profesjonalnie. Brakuje udziału w szkoleniach
oraz budowania strategii, która pokazywałaby szanse i zagrożenia. Panuje opinia, że kryzys mija, ale nie wracamy do poprzedniego miejsca,
jesteśmy w innych warunkach i musimy stosować nowe narzędzia
w produkcji, ale przede wszystkim w zarządzaniu.

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 precrisis 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
(na podstawie publikacji „Rynek Książki w Polsce 2013”, tom „Poligraﬁa”,
Biblioteka Analiz, Warszawa 2013)

Biblioteka Analiz
Piotr DOBROŁĘCKI, Ewa TENDERENDA-OŻÓG

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

RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH
„MAGAZYNU LITERACKIEGO KSIĄŻKI” ZA 2013 ROK
Ponad 9 mln książek rocznie, ponad 100 tytułów miesięcznie, schodzi z taśm produkcyjnych tegorocznego lidera rankingu drukarni dziełowych ogłoszonego przez miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.
Rywalizację wygrały Olsztyńskie Zakłady Graﬁczne Ozgraf, powracając
na pierwsze miejsce po siedmiu latach. Numerem dwa jest drukarnia
od lat ﬁgurująca na podium – Opolgraf. Trzecie miejsce to największe
zaskoczenie i największy awans – Białostockie Zakłady Graﬁczne.
Zestawienie „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” (patrz str. 102) opiera
się na ankietach wysyłanych do wydawców książek. W dziesiątej edycji
rankingu wyboru najlepszych w Polsce drukarni dziełowych dokonało 75
przedstawicieli oﬁcyn. Łącznie oddano 140 głosów na 36 drukarni. Frekwencja w tym roku była wysoka i duża w tym zasługa samych drukarni,
które motywowały swoich klientów do aktywnego udziału w rankingu.

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.
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RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013

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.

www.rynek-ksiazki.pl
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W ankietach respondenci przyznają drukarniom oceny od 1 do 5,
gdzie 5 jest oceną najwyższą, w pięciu kategoriach: jakość produkcji,
terminowość jej realizacji, elastyczność na uwagi kontrahentów, kontakty interpersonalne oraz satysfakcja z zakresu świadczonych usług.
Oceny mnożone są przez tzw. wskaźnik wagi poszczególnych kategorii,
za najważniejsze uznając jakość i terminowość, a za najmniej ważącą –
satysfakcję z zakresu usług.
Drugie miejsce Opolgrafu też nie dziwi. Od 2007 roku opolska drukarnia była zawsze w pierwszej trójce rankingu. Jako jedyna od początku rankingu utrzymuje się w najściślejszej czołówce, nie tracąc renomy
wśród zleceniodawców. Opolgraf cieszy się u wydawców pełnym zaufaniem pod względem rzetelności wykonywanych usług, jakości i terminowości, a co za tym idzie – także lojalnością. Z niektórymi
współpraca trwa nieprzerwanie od wielu lat.
Zaskakujące zwroty akcji w dziesiątej edycji rankingu zafundowały
Białostockie Zakłady Graﬁczne, które awansowały na trzecie z 14. miejsca. W 2004 roku zajęły czwarte miejsce w rankingu, rok później szóste, a kolejne lata to miejsca przeważnie poza pierwszą dziesiątką.
I nagle niespodzianka – trzecie miejsce. Czwarte miejsce należy do Abedika, piąte do Zapoleksu, szóste do Drukarni Skleniarz, a siódme do drukarni Read Me, która niestety spadła na tę pozycję z ubiegłorocznego
drugiego miejsca. Pierwszą dziesiątkę zamykają: Sowa, Drukarnia Wydawnicza im. W. Anczyca i Zakład Graﬁczny Colonel. Bardzo dobrze oceniona została Edica, niestety miała zbyt mało wskazań.
W cenie zawsze jest punktualność i terminowość. Drukarnia Interak,
jak informuje jeden z wydawców, dostarcza nawet 80 proc. zamawianych tytułów przed wyznaczonym terminem.
Z rankingu wynika zupełnie niezła kondycja drukarni dziełowych,
zwłaszcza tych, które znajdują się na jego szczycie. Widać wyraźnie, że
zdobywają zamówienia, że potraﬁą współpracować z klientami, są
otwarte i przyjazne dla nich, bo dzisiaj nie ma innego sposobu na osiągnięcie sukcesu. Opinie wydawców są jednoznaczne – jakość, cena i terminowość – i widać, że poligraﬁa to dobrze rozumie. Zwycięża wysoki
poziom edytorski, który dzisiaj jest znaczącą konkurencją dla publikacji
elektronicznych. A że poziom jest wysoki, świadczy duży udział eksportu w produkcji niemal wszystkich czołowych drukarni z rankingu.
(Magazyn Literacki 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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Jakość wykonywanej produkcji
Quality of products

Terminowość realizowania zleceń
Timeliness of order performance

Elastyczność na prośby i sugestie klienta
Flexibility in adapting to customers’
requests and suggestions

Jakość kontaktów interpersonalnych
Quality of interpersonal contacts

Satysfakcja z zakresu świadczonych usług
Satisfaction with the range o services
provided

Liczba zdobytych punktów
Final score

Liczba punktów do zdobycia
Potential total score

Skuteczność
Performance

Liczba wskazań
No. of mentions
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Olsztyńskie Zakłady
Graﬁczne OZGraf
Opolgraf (Opole)
Białostockie Zakłady Graﬁczne
Abedik (Poznań)
Zapolex (Toruń)
Drukarnia Skleniarz (Kraków)
Drukarnia Read Me (Łódź)
Sowa (Warszawa)
Drukarnia Wydawnicza
im. W. Anczyca (Kraków)
Zakład Graﬁczny Colonel (Kraków)
Interdruk (Warszawa)
Interak (Czarnków)
Legra (Kraków)
Edica (Poznań)
Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu
Wrocławska Drukarnia Naukowa
PAN
Druk-Intro (Inowrocław)
Elpil (Siedlce)
Totem (Inowrocław)
Drukarnia Perfekt (Warszawa)
Lotos Poligraﬁa (Warszawa)
Pabianickie Zakłady Graﬁczne
Poligraﬁa Janusz Nowak
(Przeźmierowo)
Drukarnia Pasaż (Kraków)
Edit (Warszawa)
Transdruk (Kraśnica)
Drukarnia Fornator (Toruń)

2640

2420

1470

972

516

8018

8640

93%

27

2500
1840
660
520
500
340
300

2410
1730
680
460
420
380
300

1428
1140
384
324
240
204
180

964
680
264
208
160
152
120

476
344
128
102
88
68
56

7778
5734
2116
1614
1408
1144
956

8320
6080
2560
1920
1600
1280
960

93%
94%
83%
84%
88%
89%
100%

26
19
8
6
5
4
3

280

300

180

120

56

936

960

98%

3

280
260
200
200
200

300
260
200
200
200

168
156
120
120
120

120
120
80
80
80

60
52
40
40
36

928
848
640
640
636

1280
960
640
640
640

73%
88%
100%
100%
99%

4
3
2
2
2

200

200

108

80

40

628

640

98%

2

180

200

120

80

36

616

640

96%

2

200
100
100
100
100
80

180
100
100
100
100
100

108
60
60
60
48
60

72
40
40
40
40
40

36
20
20
20
16
20

596
320
320
320
304
300

640
320
320
320
320
320

93%
100%
100%
100%
95%
94%

2
1
1
1
1
1

100

100

48

32

20

300

320

94%

1

100
80
100
100

100
100
100
80

48
60
48
48

32
40
32
40

16
16
16
16

296
296
296
284

320
320
320
320

93%
93%
93%
89%

1
1
1
1

Zakład Poligraﬁczny Moś i Łuczak
(Poznań)

100

80

48

32

16

276

320

86%

1

Rzeszowskie Zakłady Graﬁczne
Hornet (Łódź)
Na Księży Młynie Drukarnia (Łódź)
Dimograf (Bielsko Biała)

80
80
80
80

80
80
80
80

60
48
48
48

32
40
40
32

16
20
16
16

268
268
264
256

320
320
320
320

84%
84%
83%
80%

1
1
1
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

Drukarnia/ Kategoria
Printing House/ Category
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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 wWarszawie
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 postgraduate 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

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest jedyną w Polsce pozawydziałową, samodzielną Jednostką uczelni wyższej, która od niemalże 70 lat kształci inżynierów-specjalistów dla przemysłu papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Proces
kształcenia jest realizowany przy współpracy z przemysłem, co gwarantuje uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych i ułatwia znalezienie pracy w zawodzie. Potwierdzeniem
wysokiej jakości procesu dydaktycznego jest certyfikat ECTS Label, nadany całej Politechnice Łódzkiej przez Komisję Europejską.
Od roku 2008 Instytut prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) na kierunku „Papiernictwo i Poligrafia” zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie bolońskim. Mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia jakości kształcenia,
od 2015 roku będą uruchomione nowe studia II stopnia o profilu praktycznym, zorientowane na efektywne zdobywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych
kwalifikacji zawodowych.
Obecna ilość studentów wynosi: na studiach dziennych I stopnia – 144, II stopnia –
38, studiach zaocznych I stopnia – 31 i studiach podyplomowych 12 osób. Studia papiernicze i poligraficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło 2042 osoby, w tym ok. 41 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów Instytutu w ostatnich 3 latach wynosiła 60 osób.
Obok procesu dydaktycznego, Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie technologii celulozy, papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii a także eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Bazę aparaturową stanowią
nowoczesne urządzenia w skali od laboratoryjnej do półtechnicznej, spełniające normy
EN-ISO. O silnej pozycji Jednostki świadczy również cykliczne organizowanie własnej, międzynarodowej konferencji techniczno-naukowej INPAP.
Działalność Instytutu jest realizowana w czterech zakładach: Technologii Włóknistych
Mas Papierniczych, Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego, Maszyn Papierniczych i Przetwórczych oraz Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych.
Kadra Instytutu obejmuje łącznie 19 nauczycieli akademickich. Wśród nich, 6 osób to
pracownicy samodzielni – profesorowie i doktorzy habilitowani.
Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi m.in. z uczelniami z Francji, Finlandii, Niemiec, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. W istotny sposób przyczynia się to
do unowocześnienia procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą.
Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu oraz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Ze swej strony Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, na których przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia
i zamierzenia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki, a szczególnie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.
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 extrafaculty 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

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 reprezentujących różne dyscypliny naukowe.
Tematyka pisma obejmuje poligraﬁę traktowaną
jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki.

Ponad pół wieku
dzialalności na rzecz polskiego drukarstwa
COBRPP
ul. Miedziana 11
00-958 Warszawa
tel./fax [48] 22 620 80 70, 22 620 91 38

www.cobrpp.com.pl

Działalność Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga to:
❱❱ 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

❱❱ 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.

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

